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Jugades dels torneigs del CB L’Hospitalet, l’AECS i l’AESE corresponents a les edicions de l’any passat

Per Nadal, torna a L’H el millor
bàsquet de base d’Europa
El CB L’H ha convidat la Cibona de Zagreb, el Zelezniz de Belgrad, el CSKA Moscou i el Paok Thessaloniki
Novament, les
festes de Nadal
a L’Hospitalet es
vesteixen amb el
millor bàsquet de
base amb diferents
torneigs

El torneig júnior més prestigiós
és el Ciutat de L’Hospitalet, que
enguany arriba a la 28a edició
i que tindrà lloc els dies 4, 5 i
6 de gener al Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord. Descar tada la presència d’una escola
nord-americana, finalment, són
quatre equips europeus els
que completen el tradicional
cartell. La Cibona de Zagreb croata, el Zelezniz de Belgrad serbi, el
CSKA Moscou rus i els grecs del
Paok Thessaloniki són els equips
estrangers que ens visitaran en una
competició que s’ha convertit en un
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referent arreu d’Europa i no cal dir
al territori espanyol.
Els equips nacionals que hi participen són els habituals: Winterthur
FC Barcelona, Reial Madrid (vigent
campió), Unicaja de Màlaga, Joventut de Badalona, MMT-Estudiantes,
Pamesa València, Caja San Fernan
do de Sevilla i l’amfitrió, el CB L’Hos
pitalet de Pau García.
L’equip júnior del CB L’Hospitalet
pot oferir alguna sorpresa ja que
arriba invicte de la lliga de Preferent
i és una generació de jugadors que
ha donat força èxit a les categories
inferiors del club. El Torneig Júnior
Ciutat de L’Hospitalet començarà el
dia 4 de gener amb el primer partit
del grup B entre el Pamesa València
i el Paok Thessaloniki. La jornada
final, la més atractiva del torneig,
serà la tarda del dia de Reis amb
el tradicional concurs de triples, el
d’esmaixades i la gran final.
n Torneigs de l’AESE i l’AECS
El calendari de torneigs l’obrirà
l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
els propers 22 i 23 de desembre

Durant les festes nadalenques el futbol base també ocupa la
seva parcel·la pel que fa a l’organització de torneigs esportius.
En aquest cas els amfitrions són les entitats esportives del
Santa Eulàlia i La Florida.
El Santa Eulàlia organitzarà aquest any la sisena edició del Torneig de Futbol Base de Nadal, que se celebrarà del
27 al 31 de desembre en les categories benjamina i prebenjamina.
En aquesta ocasió, els clubs són el Centre d’Esports
L’Hospitalet, la Damm, el Sabadell, el Prat, el Viladecans, la
Unificació Llefià, la Fundació Jupiter, l’Escola de Futbol Prat
Blaugrana, el CF Ripollet, el Casablanca, el Ciutat Coperativa, el Sant Joan Despí i, como és natural, l’equip local, el
Santa Eulàlia.
El màxim responsable, el coordinador de futbol base de
l’entidad, Jordi Badía, apunta els objectius plantejats per
aquesta edició del torneig: “aquest any, a més de continuar
amb la tradició del torneig i l’entreteniment entre els nois,
afegim un nivell competitiu més alt”.
Per la seva banda, La Florida organitzarà el 23 de desembre
el seu torneig també en les categories benjamina i prebenjamina. En aquesta edició comptarà amb la presència destacada
del Villareal. Completen el cartell, entre altres, l’Espanyol,
el Júpiter, el Badalona, el Sant Andreu i el Centre d’Esports
L’Hospitalet. La Florida organitza el torneig per segon any
consecutiu amb l’ànim de convertir-lo en una cita tradicional
per al futbol base hospitalenc, malgrat la seva joventut.

I també...

amb la celebració del torneig infantil
de categoria masculina i femenina.
Enguany, pel que fa als nois, la
competició està dividida en dues
categories. Al grup blanc, el de
més impor tància, han confirmat
la seva presència el Winterthur FC
Barcelona, el Joventut de Badalona
i l’AESE. Al grup blau masculí competiran l’AESE B, el CET 10 i La Salle
Bonanova. Pel que fa a les noies,
formen el grup únic el Corazonistas,
el Sant Cugat i l’AESE.
També l’AESE celebrarà el 3 i 4
de gener el torneig júnior femení
amb la presència del BC Tecla Sala i
CB Al-Kasar de Ciudad Real, que jugaran la primera semifinal. La segona la disputaran l’AESE i La Salle
Bonanova.
L’AECS celebrarà, un any més, el
Torneig de Bàsquet Júnior Femení
Ciutat de L’Hospitalet, els dies 27, 28 i
29 de desembre, que enguany canvia
d’escenari. El poliesportiu municipal
de Sanfeliu acollirà aquesta competició que només tindrà una categoria
on participaran el BC Tecla Sala, AESE,
Femení Cornellà, Maristes Sants Les
Corts, Safa Horta i l’AECS. # ò. milla

