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De pont al torneig
infantil de l’AESE
Bàsquet. Vuit
equips, sis dels
quals catalans
més Real Madrid i
Unicaja, hi prendran
part del 8 al 11 de
desembre
L’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia
organitzarà del 8 al 11 de desembre
una nova edició del torneig infantil
de bàsquet Ciutat de L’Hospitalet.
Hi prendran part vuit equips, sis
de catalans, un de madrileny i un
d’andalús. Els equips participants
han estat dividits en dos grups per
disputar la primera fase del torneig.
Al grup A, l’Assessoria CB L’Hospitalet tindrà com a rivals el FC Barcelona Regal, l’Unicaja de Málaga
i la Catalana Occident Manresa,
mentre que al grup B s’apleguen a
més de l’equip organitzador, l’AESE,
el FIATC Joventut, el Real Madrid i
el CB Sant Josep de Badalona. El
torneig s’arrodonirà amb un clínic
de formació el 6 de desembre.
La competició, que aprofita el
pont festiu, s’iniciarà el 8 de desembre a les 9.15h amb el partit que
enfrontarà l’AESE contra el Joventut
de Badalona. La primera fase es
desenvoluparà en sessions de matí
i tarda fins al divendres al migdia.
Aquest dia 9 a la tarda ja es jugaran les semifinals que donaran els
finalistes de la matinal del diumenge
11. La darrera jornada s’iniciarà a
les 10h amb la disputa del partit
pel tercer i quart llocs. A les 11.30h
està programat el torneig de triples,

Gimnàstica Artística

Quatre gimnastes del CGA L’H,
en la senda dels Jocs Olímpics
Quatre gimnastes del Club Gimnàstica Artística de L’Hospitalet han
estat seleccionades pel programa
de tecnificació de la federació catalana amb la vista posada en els Jocs
Olímpics de Brasil 2016. Es tracta
d’Eliany Lourdes Varela (12 anys),
Raquel Gil (12), Clàudia Tomeo
(12) i Ainhoa Gregorio (11). Tres

d’elles van poder acudir a la recepció que els va oferir l'alcaldessa de
la ciutat, Núria Marín, per tal d’esperonar-les a aconseguir el seu somni
olímpic. Les quatre alternen ara els
entrenaments al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i a la seu del
club, a Santa Eulàlia, i amb la seva
entrenadora Nani Gordillo. y

Taekwondo

Janira Rivera (Talma) guanya la
Copa del Rei amb Catalunya
La taekwondista del Talma L'Hospitalet Janira Rivera ha guanyat la
Copa del Rei sènior femenina del
seu pes, de menys de 57 quilos, en
la competició disputada a Alacant.
Janira va superar tres combats fins
arribar a la final, on també va superar la seva companya a la selecció
catalana Tamara Willems per 3 a 1.

Recentment Janira Rivera, que té
17 anys, també havia participat al
campionat d’Espanya sots 21, on
havia assolit la medalla de plata. En
aquesta mateixa competició nacional, les seves companyes de club
Zaira Rivera i Nicole Márquez van
guanyar les medalles de bronze en
els seus respectius pesos. y

Final del torneig infantil de bàsquet de l’any passat

El torneig es
complementa amb
un clínic de bàsquet
de promoció per a
tècnics el dia 6
i a les 12h, la gran final. El lliurament
de trofeus i la cloenda tindran lloc a
partir de les 13.30h. Tots els partits
es disputaran al Poliesportiu de
Santa Eulàlia.
El torneig, que arriba enguany a

la seva vint-i-dosena edició, serà tot
un al·licient per als joves dels dos
clubs hospitalencs que hi prendran
part. L’infantil del CB L’Hospitalet,
entrenat per Xavier Monferrer, disputa de moment la fase prèvia de
Nivell A de la seva categoria, on
manté un frec a frec amb el Cornellà
i el Bàsquet Base Barcelona. Per la
seva banda, l’AESE infantil disputa
també la fase prèvia però de Nivell
B, on lidera el seu grup sense haver
perdut encara cap partit. L’equip
el dirigeixen Ely Estadella i Víctor
Campodarve. y

Bàsquet

El CB L’Hospitalet dóna la llista
de participants al torneig júnior
El torneig júnior Ciutat de L’Hospitalet 2012 tindrà la participació dels
següents vuit equips, segons que
ha confirmat el club organitzador: Lietuvos Ritas (Lituània); Cedevita de
Zagreb (Croàcia); KK Spars (Bòsnia i Herzegovina), Real Madrid, Cajasol Sevilla, Joventut de Badalona,

FC Barcelona i CB L’Hospitalet. La
competició es disputarà del 4 al 6
de gener. Serà l’edició número 33
d’aquesta competició que forma
part del circuit de tornejos de categoria júnior de l’Eurolliga. Recordem
que en l’anterior edició el Barça es
va imposar al Madrid en la final. y

