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BÀSQUET

El 4, 5 i 6 de gener, el CB L’Hospitalet organitza la divuitena edició del torneig júnior

Els futurs jugadors de la lliga ACB
es donen cita a la ciutat per Nadal

JORDI MÈLICH

Aquest és l’equip júnior del CB L’Hospitalet que participarà al torneig

L’Associació Esportiva
Centre Sanfeliu reunirà les
millors cadets catalanes
J. M.

FOTO CEDIDA PER L’AECS

El Club Bàsquet L’Hospitalet reunirà un any més els
millors equips júnior
d’aquest esport a nivell estatal en el tradicional torneig Ciutat de L’Hospitalet. La divuitena edició es disputarà els dies 4, 5 i 6 de
gener al Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, a l’antic Pavelló Municipal de Bàsquet i al Fum d’Estampa. El cartell d’aquest torneig, considerat per tothom com un Campionat d’Espanya oficiós de la categoria, està composat pels dotze
millors equips de l’estat dividits en
quatre grups. El grup A el formen
el Caja San Fernando de Sevilla,
el Fórum de Valladolid i el FC Barcelona. El grup B està composat
pel CB Unelco de Tenerife, el CB
Lleó i el Joventut de Badalona. El
grup C el completen el Real Madrid, l’Unicaja de Màlaga i la Unió
Manresana. Finalment, el grup D
l’integren l’Estudiantes de Madrid,
el Pamesa de València i el CB
L’Hospitalet. Els quatre campions
de cada grup jugaran les semifinals d’aquesta competició que finalitzarà el dia de Reis.
El darrer vencedor del Ciutat de
L’Hospitalet va ser el FC Barcelona que suma un total de tres campionats. El Real Madrid l’ha guanyat en cinc ocasions, l’Estudiantes
de Madrid en quatre, el Joventut de
Badalona en dues i CB Granollers,
CAI Saragosa i l’Espanyol es reparteixen una victòria cadascun. El CB
L’Hospitalet no ha guanyat mai el
seu torneig tot i que ha disputat tres
finals. Els anys 1984 i 1985 va perdre davant el Joventut de Badalona i el 90 va caure contra el FC
Barcelona. L’equip júnior de l’Hos-

pi està dirigit per Xavi Avelló i ara
ocupa la zona mitja de la classificació del Campionat de Catalunya.
Pel nou gerent del club, Ramón
Ballester, és un honor poder participar de l’organització d’aquest torneig “Només cal repassar els jugadors que han passat per L’Hospitalet i que ara mateix són les estrelles de l’ ACB com Xavi Fernández, Angulo, els germans Jofresa,
Ruf, Reyes, Ferran Martínez, Orenga i molts d’altres”. Ballester creu
que és una ocasió única per “poder seguir el millor bàsquet estatal
en la categoria júnior”, és per això
que el club “posarà uns preus assequibles per a tothom”, conclou.

FOTO CEDIDA PEL CB L’HOSPITALET

El Nadal en el terreny esportiu està lligat al bàsquet a
la nostra ciutat. Tres clubs hospitalencs, el CB
L’Hospitalet, l’AE i l’AECS, celebren en aquestes dates
el seus tornejos de base, que amb els anys s’han
convertit en punt de trobada dels que seran els
jugadors d’elit del futur

L’equip cadet de l’AECS participarà en el torneig que organitza

L’Associació Esportiva Centre Sanfeliu organitzarà els dies 27, 28 i
29 de desembre l’onzena edició del
Torneig de Bàsquet Femení Cadet
Ciutat de L’Hospitalet. Una competició que es dividirà en les categories preferent i de promoció i
que es disputarà en el Complex Esportiu de L’Hospitalet Nord. La directiva de l’entitat ha convidat els
millors equips catalans de la categoria, més la presència d’un club
de fora del Principat. En aquesta
ocasió, el conjunt alicantí de l’Akraleuka. En la categoria preferent participaran equips com el CN Sabadell, l’Universitari o l’Aracena. En
l’apartat de promoció, l’Associació
Esportiva Centre Sanfeliu ha tingut
la brillant idea de reunir a la majo-

ria dels equips de la nostra ciutat.
Per Bernardo Martínez, coordinador del bàsquet de base de
l’AECS i un dels màxims responsables de l’organització del torneig,
conjuntament amb Lucas Mondelo, l’objectiu de l’entitat és “portar
la flor i la nata del bàsquet femení
cadet”. Un fet que és molt difícil
d’aconseguir perquè “durant el Nadal es celebren molts tornejos. La
coincidència fa que algun club no
pugui venir”. Tot i això, Martínez
està satisfet amb els equips participants que demostren que el torneig té “prestigi i ressó”. Paral·lelament, es disputarà al pavelló antic
un torneig quadrangular sénior
femení amb la participació de Draft
Gramenet, Centre La Torrassa, AE
L’Hospitalet i l’equip organitzador
de l’AECS.

