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L’Eurolliga
diu que
amb vuit
n’hi ha prou
Bàsquet. El torneig
internacional júnior
Ciutat de L’H ha de
reduir de 12 a 8 els
equips participants
La 32a edició del torneig júnior del
CB L’H té com a novetat l’estrena
d’un nou format de competició amb
només vuit equips participants per
tal d’adaptar-se al circuit internacional que coordina l’Eurolliga i del qual
forma part juntament amb els tornejos de Roma, Belgrad i Londres.
Enguany els equips participants que
optaran, del 4 al 6 de gener, a inscriure el seu nom al palmarès són
cinc de nacionals i tres d’europeus.
En el grup A s’han distribuït el
Regal FC Barcelona, el BK Khimki

Sin opción en la
Copa Catalunya
El CE L’Hospitalet no tuvo ningu
na opción en el triangular final de
la Copa Catalunya, que acabó
en manos del RCD Espanyol. El
Hospi perdió ante el campeón
por 1-0, con gol de David García, y ante el FC Barcelona por
2-0, con goles de Dos Santos y
Soriano. Este último encuentro ya
era intrascendente, puesto que
los blanquiazules habían vencido
los dos primeros. El Hospi queda
tercero en una Copa Catalunya
que sigue sin encontrar un formato atractivo y convincente. Asistió
a la velada en el palco la alcaldesa Núria Marín. El presidente del
Hospi, Miguel García, lo vio desde la grada al estar enfrentado
con la federación catalana.

(Rússia), el Real Madrid i el CB
L’Hospitalet. Formen el grup B, el KK
Cedevita (Croàcia), el BC Zalgiris
(Lituània), el DKV Joventut de Badalona i el Catalana Occident Manresa. Sorprèn l’absència dels dos protagonistes de la final de la passada edició, el campió Cajasol de Sevilla i el Unicaja de Málaga.
La reducció forçada d’equips té
com a contraprestació una lleugera
reducció del nombre de partits, que
permetrà disputar la totalitat del
torneig al mateix escenari, la pista
de L’Hospitalet Nord, un fet que per
al president del club, Joan Ramon
Patón, “és un avantatge”. La final es
jugarà el dia 6 de gener a les 20h.
Dels equips participants, cal destacar, per exemple, la plantilla del
Joventut, amb el sostre del torneig,
el jugador d’origen congolès Bien-
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venue Letuni, de 2,27 d’alçada i per
qui ja aposten a l’NBA. Però més
enllà de l’alçada, en el júnior de la
Penya també hi ha talent, com el
de l’internacional Albert Homs. En
el júnior del Barça també disposen
de fins a quatre jugadors de més
de 2,05 d’alçada, entre ells l’atlètic
pivot hospitalenc Aitor Gómez. En
el Real Madrid cal fer esment de la
presència de fins a sis integrants
de seleccions nacionals, entre ells
Jorge Sanz i Daniel Díez, dos dels
destacats de la selecció espanyola
al darrer mundial júnior. Dels tres
equips estrangers participants, cal
destacar el júnior del Zalgiris, on

El torneig s’iniciarà
el 4 de gener; la final
es jugarà el dia 6,
a partir de les 20h
s’ha de parar especial atenció al
base Vytenis Cizauskas, un prometedor jugador amb bona anotació,
visió de joc i fins i tot rebot, i també
a l’aler Edgaras Ulanovas, jugador
força complet amb bona anotació,
rebot i capacitat d’assistència.
El campió del torneig júnior de
L’Hospitalet, com en les darreres
edicions, es guanyarà el dret de participar en el Nike International Junior Tournament, que es farà a Barcelona com a prèvia de la Final de
l’Eurolliga, al maig del 2011. y
La final de l’última edició va enfrontar Cajasol i Unicaja, absents ara
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www.cbhospitalet.com/torneig.php

Natación

El CN L’H ficha al
ex seleccionador
Carles Subirana
El CN L’Hospitalet ha incorporado a Carles Subirana como nuevo
director técnico de su sección de
natación. El ex seleccionador nacional español substituye en el cargo a
Eugeni Ballarín, que tras nueve años
en el club ha marchado a la Federación Catalana de Natación como
director técnico. Tras un año lejos
de las piscinas, Subirana llega con
la intención de elaborar un proyecto para “empezar desde abajo, con
una buena captación de deportistas, una buena escuela de natación,
crear una buena base e ir construyendo a partir de aquí”. y

