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Aposta doble: CB L’H
i AEC es veuen amb
opcions de pujar a LEB
Bàsquet. La lliga
EBA és a punt de
començar i els dos
equips de la ciutat
ultimen la preparació
Els dos equips hospitalencs de la
lliga EBA aposten aquesta temporada per pujar a la LEB plata. Tant
l’AEC Collblanc-Torrassa com el
Club Bàsquet L’Hospitalet han incorporat jugadors veterans i han
format plantilles sòlides que, sobre
el paper, haurien de tenir opcions
d’arribar, com a mínim, a lluitar per
l’ascens.
“Pujar, per què no?”, comentava
el tècnic de l’AEC, Josep Maria
Marsà, malgrat els tres precedents
en què el seu equip n’ha tingut
opcions i no ho ha aconseguit. La
seva plantilla s’ha reforçat amb el
veterà pivot Lucho Fernández (2.10,
procedent del Santfeliuenc), que
als 42 anys té a les seves esquenes
una dilatada carrera a la categoria
EBA. També han incorporat el jove

base Adrià Hernández, que prové
del planter de la Unió Manresana.
Encara no es descarta una tercera
incorporació per reforçar el joc
interior de l’equip. L’AEC debutarà
a la competició el 26 de setembre,
a la seva pista del Fum d’Estampa,
contra el Castelldefels.
Per la seva banda, el tècnic del
CB L’Hospitalet, Jorge Tarragona,
admet que “aquest any ja no hem
puc amagar, he de dir alt i clar
que l’objectiu és l’ascens”. Ho diu
després de reforçar gairebé la mateixa plantilla amb el pivot dominicà
de 31 anys Eduard Arqués (CB
Cornellà) i amb el júnior del planter
Javier Balastegui, un aler pivot amb
projecció.
A més, entre els que continuen
es troba l’aler pivot de 23 anys
Michel Acosta. Diu Tarragona que
amb aquest internacional en categories inferiors l’equip dóna un salt
qualitatiu important respecte a la
passada temporada. “Potser la part
més fluixa que teníem era la del joc
interior, ara hem aconseguit dues
incorporacions importants, Arqués

L’AEC ha fitxat el
veterà pivot Lucho
Fernández (42),
i el CB L’H consolida
el seu joc interior
i Cabrera; a més, en mantenir dos
jugadors com Oriol Bayó i Michel
Acosta hem reforçat molt aquestes
posicions”. El CB L’Hospitalet debutarà a la lliga el 27 de setembre,
també a la seva pista, contra el CB
Igualada.
La pretemporada
Els dos equips riberencs disputen aquests dies la primera fase
de la Lliga Catalana EBA, en forma
de lligueta. En la primera de les
dues jornades, el CB L’Hospitalet
s’imposava al Barberà per un clar
83-49, mentre en el seu grup l’AEC
Collblanc-Torrassa guanyava per un
rotund 86-45 l’Arenys Bàsquet. Si
queden campions de grup jugaran
la segona fase a principi del 2016. y

El CB L’H es va imposar al Barberà a la primera jornada de lliga catalana

El patinatge
català perd
el polifacètic
Clemente Ibáñez

Fútbol sala

El Barça B gana el
Memorial Sergio
Manzano
El filial azulgrana se impuso al Bellsport, por 2 a 6, en esta edición del
trofeo Ciutat de L’H de fútbol sala.
En su versión femenina, el Bellsport
perdió con el Centelles, por 1 a 4.
También jugó el femenino B ante
Rosario Central i perdió por 1 a 3. y

Formación
Clemente Ibáñez ha mort als 74
anys. Ibáñez va ser president durant
molts anys de L’Hospitalet Patí Club,
des del qual impulsava el patinatge
de velocitat a L’Hospitalet i a Catalunya. De fet, va dedicar gran part de
la seva vida a aquest esport ja que,
a més de practicar-lo durant la seva
joventut a les files del club Apolo de
Barcelona, després va ser tècnic,
àrbitre, jutge estatal i seleccionador
territorial català. Precisament va dirigir la selecció catalana al campionat
d’Espanya del 1974, que es va disputar a l’avinguda del Masnou de la
Florida. Clemente Ibáñez va presidir
el club hospitalenc fins a l’any 2011.
També es va involucrar en els Jocs
Escolars, on va impulsar la competició de patinatge de velocitat. El
president de la Federació Catalana,
Ramon Basiana, ha recordat a través
del web federatiu la col·laboració activa que Ibáñez va mantenir amb el
Comitè de Patinatge de velocitat, i
ha manifestat que “sempre el recordarem per la seva empenta, dedicació i bon fer”. y

El Consell Esportiu
ofrece cursos de
técnico deportivo
Marcel·lí Maneja, en una imatge de l’any passat, amb alguns dels trofeus i medalles que va guanyar

Al cel ja poden jugar a bàsquet
Dol. Se’n va un dels
millors esportistes
que ha donat L’H,
l’exbasquetbolista
Marcel·lí Maneja
L’afable Marcel·lí Maneja ens ha deixat aquest estiu. Qui va ser un gran
jugador internacional amb equips
com el CB L’Hospitalet o el Joventut de Badalona entre el final de la
dècada del 1930 i principi de la
del 1950 ha mort als 94 anys. La

història del bàsquet espanyol i català el recordarà com un dels grans
propulsors del bàsquet modern i un
dels millors jugadors de l’època.
Durant la seva dilatada carrera
esportiva va guanyar tres campionats d’Espanya (un amb el CB
L’Hospitalet el 1940 i dos amb
la Penya, els anys 1948 i 1953)
i va ser una vegada sots campió
(el 1941 amb el CB L’Hospitalet).
Maneja va ser l’introductor d’algunes coses que avui són habituals
al bàsquet, com la passada sense
mirar. La seva velocitat era admirada

en la seva època, quan li posaven
malnoms com el “fletxa”.
Tot i que no eren bons temps
per a les cites internacionals, va ser
titular indiscutible a les seleccions
catalana i espanyola fins al 1949.
Maneja també va militar a l’Espanyol
i al Centre Catòlic. La Federació Espanyola de Bàsquet li havia atorgat
la Medalla d’honor i la Federació
Catalana, la Medalla al mèrit. El
Joventut i el CB L’H el van distingir
amb les ensenyes d’or i brillants, i
l’any 2013 va rebre la menció especial de la Nit de l’Esport de L’H. y

Son cursos de aspirante a monitor y
constan de dos bloques, uno común
(15 horas, que se cursa una vez) y
otro específico (35 horas). El Consell ofrece el común y los específicos
Juego y deporte en edad escolar, y
Actividades con apoyo musical. y

Atletismo

El relevo femenino
4x100 del ISS L’H,
cuarto de España
El cuarteto formado M. Vilches, M.
Vicente, N. Camins y A. Obradors
fueron quintas aunque días después
hubo un caso de dopaje en el Valencia Terra i Mar, y aupó a las ribereñas
a la cuarta plaza. Obradors también
fue octava en la final de 200. y

