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Navarro, Lorbek, Rondo...
Bàsquet. Nova
edició del Torneig
Internacional Júnior
al Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord
El CB L’Hospitalet organitzarà del
4 al 6 de gener la 34a edició del
Torneig Internacional de Bàsquet
Júnior Ciutat de L’Hospitalet. Gran
Premi Diputació de Barcelona. Un
any més, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Euroleague Basketball.
La gran novetat d’aquesta temporada és la presència, per primera
vegada en la història del torneig, de
l’equip israelià del Maccabi Tel Aviv.
Per al gerent del CB L’Hospitalet,
Paco Caballero, la presència del
Maccabi “completa el recorregut
dels clubs que participen a l’Eurolliga, ja que fins ara no havia vingut
cap equip israelià”.
Dos equips més se sumen a la
nòmina de clubs estrangers d’aquesta edició, el KK Split de Croàcia i la Union Olimpija Ljubljana
d’Eslovènia.
El cartell de luxe del torneig júnior es tanca amb la participació del
Regal FC Barcelona, Reial Madrid,
FIATC Joventut de Badalona, Cajasol Sevilla i CB L’Hospitalet.
A l’hora de valorar els possibles candidats a la victòria final, el
gerent del CB L’Hospitalet, Paco
Caballero, aposta per “Barça i
Penya, ara mateix en l’àmbit estatal
i europeu marquen un punt de diferència”, tot i que també apunta cap

a fora “l’Olimpija arriba amb un molt
bon equip, pot ser l’alternativa... tot
i que en el món del bàsquet tot és
possible, per això cal disputar la
competició”.
Pel que fa a l’equip júnior del
CB L’Hospitalet, enguany dirigit per
Imanol Adan, les perspectives són
molt bones. Ara fa un mes va ser
semifinalista de la Copa Federació,
eliminat pel Regal FC Barcelona
(54-66). En el Campionat de Catalunya ja té assegurada la seva
classificació per a la segona fase
que decidirà els equips que disputaran la final a quatre d’aquesta
competició. Per a Paco Caballero
la il·lusió d’aquest any “és donar
una bona imatge, ser competitius
davant planters que són referència
i poder guanyar algun partit”.

VIATGE A LA NBA

Maccabi Tel Aviv
és la gran novetat i
el Barça i la Penya
surten com a favorits
Com en les darreres edicions,
el campió del torneig participarà a
la Final Four de Londres del proper
mes de maig del 2013. El guanyador de l’any passat va ser el Lietuvos Rytas davant el FC Barcelona.
Pel que fa al torneig infantil de
bàsquet Ciutat de L’Hospitalet que
va organitzar l’Agrupació Esportiva
Santa Eulàlia, del 4 al 6 de desembre, triomf del Reial Madrid davant
el Manresa 59-91. Luka Doncic, del
Madrid, va ser el millor del torneig i
el màxim anotador. y

Final del torneig del 2012 entre el Barça i el guanyador, el Lietuvos

La junta directiva del CB
L’Hospitalet busca nous
ingressos per enfortir
el torneig davant la crisi
econòmica que ens
envolta. S’intenta trobar
finançament mitjançant petites
donacions, el que s’anomena
crowdfunding. A més, el club
està fent un treball de recerca
de tots aquells jugadors que
han participat en el torneig
perquè a través de les xarxes
en facin d’ambaixadors. Així,
a final del mes de novembre,
el gerent del club, Paco
Caballero, va viatjar fins als
EUA per contactar amb tots
aquells jugadors de la NBA
que han passat pel torneig
amb una doble finalitat. La
primera, animar aquestes
estrelles que promocionin el
torneig a traves de les xarxes
socials. La segona, recollir
les samarretes signades i
diferents presents de tots ells
per sortejar-los entre la gent
que hagi fet una donació.
Paco Caballero va tenir
trobades amb Pau Gasol,
José Calderón, Serge Ibaka,
Kevin Durant, Víctor Claver i
el ja retirat Saquille O’Neal.
Totes les aportacions seran
ben rebudes, tot i que el club
intentarà compensar amb
regals aquelles que superin
els 10 euros.

Nou rècord en el cros
escolar amb més de 2.500
corredors arribats a meta
Cita anual. El
Consell, satisfet amb
aquest gran registre
El cros escolar se segueix superant
any rere any. En l’edició d’enguany,
celebrada el passat 17 de novembre, es va polvoritzar l’anterior registre d’atletes arribats a meta amb un
total de 2.548, 123 més que l’any

passat. Cris Plaza, secretari del
Consell Esportiu de L’Hospitalet,
entitat organitzadora de la prova,
mostrava la seva satisfacció: “És
una xifra històrica, és el tercer any
consecutiu que superem els números de l’edició anterior” i afegeix que
amb aquests registres el cros “és la
prova més important del nostre calendari i únic esdeveniment, d’àmbit
català, que reuneix tanta gent”. y

Edició 2012 del cros escolar de L’Hospitalet a la zona esportiva de Feixa Llarga

