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BÀSQUET

Tres importants tornejos de base tornen a la tradicional cita nadalenca

Participació
nacional en el
trofeu de l’AE
L’Hospitalet
La participació de les seleccions
masculina i femenina de L’Hospitalet i la presència d’alguns dels
millors clubs del bàsquet català i
espanyol són les notes més destacades del vuitè torneig de bàsquet de l’Associació Esportiva
L’Hospitalet. Aquest esdeveniment
tindrà lloc entre els dies 5 i 7 de
gener als polisportius de Les Planes i Santa Eulàlia. Destacar també que aquesta edició serà, per
primer cop el Memorial Pascual
Ruberte, en record del ja desaparegut unificador i fundador d’aquesta entitat.
El torneig infantil que organitza
la secció de bàsquet de l’AE L’Hospitalet té com a convidats en l’apartat femení, a més de la selecció local, els equips del Santa Rosa de
Lima (d’Horta), Sagrada Família
Claror, Grup Barna, Badalona Bàsquet i CB Cornellà. No hi pren part
l’actual campió del torneig, La Salle Tarragona. En l’apartat masculí
la presència dels equips del FC
Barcelona, Joventut i Sant Josep
de Badalona, Unió Manresana, CB
Zaragoza, Unelco Tenerife i Grup
Barna, juntament amb la selecció

de L’Hospitalet, faran que sens
dubte sigui un trofeu ben disputat.
Els infantils del FC Barcelona defendran el títol de campions que
van obtenir a la passada edició del
trofeu.

Participació de les
seleccions infantils
La presència de les seleccions
de L’Hospitalet és un dels primers
fruits de la recentment recuperada Associació de Clubs de Bàsquet
de la ciutat. Aquest fet, però, no
es podrà donar en el de categoria
júnior que organitza el CB L’Hospitalet, ja que no hi ha hagut temps
material de preveure la seva inclusió dins del programa.
Els partits del vuitè torneig de
bàsquet de l’AE L’Hospitalet tindran lloc entre el 5 i el 7 de gener,
als polisportius de Santa Eulàlia i
de Les Planes, en sessions de matí
i tarda. Les finals seran l’últim dia,
a partir de dos quarts de cinc la
femenina i de les vuit del vespre
la masculina, a la pista coberta de
Les Planes. Aproximadament cap
a les nou de la nit es realitzarà el
lliurament dels premis per a tots
els guanyadors.
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Equips de tot el país participen al torneig de l’Associació Esportiva L’Hospitalet

A les festes, l’Esport al Nadal i
el torneig juvenil de futbol
E. G.
L’oferta esportiva que les entitats
organitzen coincidint amb el Nadal, a més dels tornejos de bàsquet, es completa amb el torneig
juvenil de futbol del CE L’Hospitalet
i els inclosos dins l’Esport al Nadal de l’AE L’Hospitalet.
La tretzena edició del torneig
juvenil de futbol que organitza el
CE L’Hospitalet comptarà amb la
participació del seu equip, d’un

combinat de l’Associació de Clubs
de Futbol i del juvenil del Futbol
Club Martinenc. El torneig tindrà el
format d’un triangular i es disputarà
al Municipal durant el matí del dia
26, diada de Sant Esteve.
L’Esport al Nadal que organitza
l’AE L’Hospitalet per vuitena vegada va començar el passat cap de
setmana, amb la disputa d’un torneig de natació de base per a diferents escoles de la ciutat, i que es
va disputar el passat diumenge 17,

i d’un altre torneig obert de patinatge de velocitat en totes les categories, previst pel passat dia 16.
L’Esport al Nadal el completen enguany un torneig de voleibol amb
el bo i millor dels equips infantils i
cadets de Catalunya i d’Espanya,
previst pels dies 23 i 24 al polisportiu de Les Planes, i un altre de
futbol de sala, el trofeu Esports
GM, obert a qui es vulgui inscriure,
entre els dies 30 de desembre i el
4 de gener.

