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Adéu Eurolliga, hola NBA
Torneig Júnior. Per
a la 40a edició, el CB
L’H surt del circuit de
l’Eurolliga i porta un
equip de l’òrbita NBA
El 40è Torneig de Bàsquet Júnior Ciutat de L’Hospitalet no forma
part aquesta temporada del circuit
que patrocina l’Eurolliga (l’Euroleague Next Generation Tournament,
que arriba a la dissetena edició).
València serà la seu que substituirà
L’Hospitalet, però les seves dates
no coincideixen, fet que no perjudica la participació aquí dels equips
que hi prenen part.
Tot i aquesta sortida del circuit,
els responsables de l’Eurolliga han
decidit donar suport al torneig hospitalenc en el seu 40è aniversari,
ajudant als organitzadors en la recerca dels equips. En qualsevol cas,
la participació puja el nivell respecte
de les últimes edicions. Francisco
Caballero, director del torneig, explica que amb motiu dels quaranta
anys tenien “l’objectiu de fer alguna
cosa gran, necessitàvem tenir un
cartell com el que hem aconseguit”.
A més, en aquesta mateixa línia
de suport per part de l’Eurolliga,
l’equip júnior del CB L’Hospitalet ha
estat convidat a participar en un dels
quatre tornejos que integren el circuit Next Generation, el de Kaunas
(Lituània), que tindrà lloc del 8 al 10
de febrer. “Aquesta generació del
nostre júnior no es pot queixar –comenta Caballero–, jugaran el nostre
torneig, viatjaran també a Kaunas i
jugaran davant de grans equips... La
paraula il·lusionats és poc per definir
com ens sentim tant els jugadors
com nosaltres, els directius”.

són molt potents físicament i serà tot
un espectacle veure’ls jugar”.
Entre els integrants d’aquesta selecció de talents africans destaca el
pivot senegalès Ibou Dianko Badji,
que als seus 16 anys fa uns impressionants 2.31 d’alçada. El director
tècnic de l’equip és Roland Huston,
exjugador del Caja de Ronda Málaga, la temporada 83-84.
L’altra gran novetat és la presència per primer cop de l’Stellazzurra
Roma. El planter del club italià va ser
sotscampió de la final a quatre en
la passada edició del torneig Next
Generation.

Final entre el FC Barcelona i el Divina Seguros Joventut en l’edició del torneig del 2018 que va guanyar la Penya

No formar part del circuit té avantatges, com per exemple poder
convidar un equip no europeu. En
aquesta ocasió es tracta d’un equip
en l’òrbita del programa de formació i recerca mundial de talents de
l’NBA. Parlem de l’NBA Academy
Africa, format per joves jugadors

El júnior del CB L’H
disputarà el seu
torneig i també ha
estat convidat al de
Kaunas (Lituània)

d’origen africà enrolats en les estructures, amb base a Senegal,
que patrocina l’associació esportiva
nord-americana. El director del torneig hospitalenc explica que “són jugadors de set països diferents, potser no tindran la dinàmica de club,
de competir vuit mesos l’any, però

Beisbol

Grups de competició
En aquesta edició del Torneig de
Bàsquet Júnior, hi prendran part vuit
equips. En el grup A, estaran enquadrats FC Barcelona Lassa, Herbalife
Canarias, Partizan de Belgrad i Alba
Berlín. En el B, es trobaran Divina
Seguros Joventut, Torrons Vicens
CB L’Hospitalet, NBA Academy
Africa i Stellazzurra Roma. Especial
atenció en el grup A al Partizan, el
gran favorit enguany amb el permís
del FC Barcelona i amb la incògnita
del rendiment que pugui tenir el
combinat africà i l’equip romà.
El júnior del CB L’H, que entrena
Miki Larraz, obrirà el torneig el dia 4
a les 10h contra l’Stelazzurra Roma.
El mateix dia, a les 20h, jugarà contra l’NBA Academy Africa. I el dia 5,
a les 14h, tancarà la primera fase
davant del Joventut.
Els partits es disputaran a L’Hospitalet Nord en jornades de matí
i tarda, entre el 4 i el 6 de gener.
Aquest últim dia, a les 15.30h es
jugarà el partit pel tercer lloc, a les
17.30h es resoldrà el tradicional
concurs de triples, i a les 19h s’ha
programat la final. y

Fútbol

El Hércules gana
un segundo título,
la Copa Catalunya

El Hospi bate su
récord con un
11-0 al Martinenc

Además de imponerse en el grupo
catalán de Primera División, en la
liga, ahora el Hèrcules L’H ha ganado la Copa Catalunya. En la final, el
conjunto de Frank Salas vencía al
CB Barcelona, de División de Honor,
por 10 a 0. Antes también habían
vencido a Sant Boi y Viladecans. y

La goleada ante el colista Martinenc
supone la mayor diferencia en liga en
la historia del club (anterior, un 10-0,
temporada 60/61). El delantero Manuel Expósito Salinas también hace
historia al marcar seis de los 11 tantos. Además, el Hospi ficha al delantero Anselm Pasquina, del Llanes. y

Fútbol

Seis selecciones
femeninas inician
el nacional en L’H
El Estadio Municipal de L’Hospitalet
será el escenario, del 14 al 16 de
diciembre, de la primera fase del
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas femeninas sub
15 y del sub 17. Catalunya jugará
en ambos casos contra Aragón y
Canarias. y

Juegos Escolares

El tenis sale a la calle para animar a los más jóvenes
a descubrir el deporte de la raqueta
Una iniciativa de la Federació Catalana de Tennis y de
la Diputació de Barcelona denominada Street Tennis
ha permitido llevar este deporte a la calle durante una
mañana. En la plaza Lluís Companys se montaron pistas de minitenis, gestionadas por monitores. De esta

forma, niños y niñas tomaron contacto con el deporte de la raqueta, en muchos casos por primera vez.
En la ciudad, se puede aprender a jugar a tenis en el
Complex Esportiu Municipal Tennis L’H (camí Cal Pau
Redó, 10). También hay pistas en L’H Nord.

El programa
de valores del
Consell, premiado
La Fundació Catalana de l’Esport ha
otorgado un reconocimiento al Consell Esportiu de L’H por el programa
de valores y el Código ético que impulsa en los Juegos Escolares. En la
segunda edición de los Guardons de
l’Esport, el Consell ha recibido el de
Difusión de los valores del deporte. y

