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Bàsquet

Rugbi

Un projecte
esportiu
solidari vol
col·laborar
amb Senegal
L’exentrenador i exjugador del CB
L’Hospitalet, Boris Balibrea, encapçala el projecte solidari Rec in your
memory, que té com a objectiu promoure el bàsquet entre els infants
i els joves de la ciutat de Louga, al
Senegal. Balibrea ha aglutinat al seu
voltant persones relacionades amb
el món del bàsquet, tant de L’Hospitalet i rodalia com de Villarobledo
(Albacete), on ara està entrenant al
seu equip de Lliga EBA. Després
d’una primera experiència molt positiva el passat estiu amb un campus
a la zona, ara han constituït aquesta
associació sense ànim de lucre que
vol potenciar el bàsquet com a nexe
d’unió i com a col·laboració amb el
poble africà.
Volen fer arribar tot tipus de material esportiu, remodelar les pistes
de bàsquet, i fins i tot oferir beques
esportives per a campus a Europa i
també beques d’estudi a Espanya.
I, per descomptat, volen donar continuïtat al Campus Mouhamadou
Diop, que porta el nom d’un jugador
professional nascut en aquella població. Diop, que també ha jugat a
diversos clubs europeus, entre els
quals el CB L’Hospitalet, ara pertany
al CB Villarobledo i també col·labora
amb Balibrea a fer realitat aquestes
idees per al seu poble nadiu.
El projecte l’han presentat en
públic recentment a L’H, amb l’assistència de personalitats del bàsquet
com els germans Rafa i David Jofresa, Manel Bosch o Mateo Rubio. y

El Rugbi L’H ja
té una secció de
rugbi ‘touch’ per
a totes les edats
Amb una jornada d’entrenament i un
torneig social obert a d’altres clubs
que ja practiquen aquesta modalitat,
el club de Bellvitge ha posat en marxa oficialment la seva nova secció.
Aquesta modalitat derivada del rugbi
tradicional és molt més senzilla. El
rugbi touch té menys regles, necessita de menys equipament, es pot
jugar en un camp més petit i, com
a aspecte més destacat, el contacte és mínim ja que tot gira al voltant
de tocar lleugerament el contrari que
porta la pilota, moment en el qual el
joc queda detingut. y

Taekwondo
El júnior del Real Madrid posa per celebrar el seu triomf al torneig Ciutat de L’Hospitalet

El Real Madrid impressiona
i guanya en el Torneig Júnior
Bàsquet. Es van
imposar en tots els
partits per 20 punts
o més de diferència
El Real Madrid va confirmar la seva
condició de favorit en el Torneig de
Bàsquet Júnior, i va mostrar que al
seu planter té autèntiques perles,
com el jove eslovè Luka Doncic, per
qui ja sospiren a l’NBA. Es va imposar a tots els seus rivals per un mínim

de 20 punts de diferència, inclosa la
final davant del FC Barcelona, al que
van guanyar per un clar 87 a 55.
El júnior del CB L’Hospitalet va fer
un bon torneig. Va guanyar el partit
pel setè lloc davant els francesos de
l’Asvel. Els jugadors de Xavier Garrido només van patir una clara derrota
davant del Real Madrid, però van
estar a punt de guanyar al Galatasaray i van perdre només d’un punt
contra el Sevilla. “El nostre principal
handicap ha estat el físic -explicava
el tècnic del CB L’H-, estic content

que Marc Ruf hagi estat escollit millor jugador local”.
El premi al millor jugador del
torneig se’l va endur el jugador de
l’Olimpia Blaz Mesicek, probablement perquè el blanc Doncic encara no pertany a la categoria júnior.
El guanyador del concurs de triples
va ser el francès de l’Asvel Tomas
Vincent.
El Madrid ha tornat a guanyar el
torneig per segon any consecutiu,
igual que ho havia fet abans en el
torneig infantil de l'AESE. y

Bons resultats
del Club Talma
als campionats
nacional i europeu
Janira Rivera ha acabat cinquena del
pes mosca al Campionat d’Europa
de Taekwondo, disputat recentment
a Turquia. Al Campionat d’Espanya,
disputat a Pontevedra, altres representants del Club Talma també
han obtingut uns notables resultats.
Destaca el sotscampionat de Mariona Leyes en el pes mitjà. Com
a club, el Talma també ha guanyat
l’últim Campionat de Catalunya per
equips, amb or inclòs de Mariona
Leyes i de la seva companya Nicole
Márquez (pes superlleuger). y

