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Esquerra: jugada d’un partit del torneig de l’any passat entre l’AESE i el Saragossa. Dreta: Ricky Rubio hi va participar l’any 2004 amb la Penya

Un torneig de plata
Bàsquet. El Torneig
Infantil Masculí de
Bàsquet Ciutat de
L’Hospitalet arriba
enguany a la seva
vint-i-cinquena edició
Gràcies a l’organització de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (AESE),
en aquesta edició, que tindrà lloc del
6 al 8 de desembre, els equips participants tornen a ser de primera fila.
En el grup A de la primera fase
s’hi trobaran els equips infantils
masculins del Real Madrid, el Joventut de Badalona, el CB Sant Josep
de Badalona i el CB L’Hospitalet.
En el grup B, s’han enquadrat el FC
Barcelona, la selecció espanyola de
la categoria, el Manresa i l’equip amfitrió de l’AESE. Els participants són
jugadors de 12 o 13 anys nascuts a
partir de l’any 2000.
Destaca la presència del combinat espanyol, un grup de joves

jugadors nascuts entre el 2001 i
el 2002 i aplegats per la Federació
Espanyola de Bàsquet a través de
l’anomenada Operació Talent 2014
(en la versió femenina hi ha dues
jugadores del Joventut L’H, no així en
la masculina, on no hi ha presència
hospitalenca).
Els favorits, com és habitual, són
els equips de tres dels clubs amb
presència ACB: Real Madrid, FC
Barcelona i Joventut. De fet, els tres
s’han repartit els triomfs de les darreres set edicions. El vigent campió
és el Real Madrid, que l’any passat
es va imposar a la final a l’infantil del
CB L’Hospitalet.
Història compartida
Aquest torneig infantil arriba a
les seves noces d’argent amb una
història singular. Les primeres 17
edicions les va organitzar l’AE L’Hospitalet, avui desaparegut. L’AESE
en va prendre el relleu a partir de
la divuitena edició. Des del 2009
l’Ajuntament els va atorgar la distin-

horaris, partits i entrades
El partit inaugural enfrontarà el FC Barcelona contra l’AESE, el
dissabte 6 de desembre a les 9.15h. El debut de la selecció
espanyola, contra el Manresa, serà el segon partit, previst per a les
10.45h. L’infantil del CB L’Hospitalet debutarà a les 18.30h contra
el Sant Josep de Badalona. Durant el matí de la segona jornada, el 7
de desembre, es continuaran disputant els partits de la primera fase.
A la tarda ja s’haurà completat el quadre final d’enfrontaments. Les
dues semifinals, d’on sortiran els protagonistes de la gran final, es
disputaran a les 18.30 i a les 20h d’aquesta segona jornada.
El torneig es decidirà durant el matí de la tercera jornada, el 8 de
desembre. A les 10h començarà la final de consolació. A les 11.30h
s’ha previst el torneig de triples i, mitja hora més tard, es jugarà la final.
Cap a les 13.30h es lliuraran els trofeus i es clourà la competició. Tots
els partits es disputaran al Poliesportiu de Santa Eulàlia.
Les sessions de dissabte (tot el dia) i de diumenge al matí seran
de lliure accés. Per a les del diumenge dia 7 a la tarda i el dilluns
dia 8 al matí caldrà tenir entrada. Fins al 30 de novembre, els socis
de l’AESE interessats hauran de demanar-les per correu electrònic
(basquetaese2010@gmail.com) amb un màxim de 3 entrades per soci
(3 euros per jornada o 5 l’abonament de les dues). Els menors de 6
anys no necessiten entrada. L’1 de desembre el club farà un recompte
de les sol·licituds i, si cal, s’efectuaria un sorteig. El 6 de desembre
també es posaran entrades a la venda per al públic en general.

ció de torneig Ciutat de L’Hospitalet,
reservat a les proves esportives amb
més projecció i qualitat.
Per commemorar aquesta especial edició els organitzadors estan
mobilitzant tots aquells que hi han
participat per recollir imatges i records a través de les xarxes socials.
Al web de la secció de bàsquet,
expliquen que pel torneig de Santa
Eulàlia van passar-hi en el seu dia
jugadors com Juan Carlos Navarro,
Felipe Reyes, Marc Gasol, Sergi
Vidal, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio
i Víctor Claver, avui basquetbolistes
consagrats que en guarden molt
bones sensacions. Felipe Reyes,
per exemple, recorda que “va ser el
millor torneig en categories inferiors
que vaig jugar, érem a casa de jugadors de l’equip local i ens van tractar
molt bé. Ens vàrem divertir molt, a
més de fer un bon torneig”.
D’altra banda, el club està pendent de la resposta de la FIBA a la
seva petició que el torneig hospitalenc sigui inclòs entre els deu millors
de la categoria a Europa. David
Sabiote, membre de l’organització,
explica que “seria molt important,
ja que ens donaria molt de prestigi,

L’AESE ha demanat a
la FIBA que inclogui el
seu campionat infantil
entre els 10 millors del
continent europeu
que jo sàpiga no n’hi ha cap amb
aquesta distinció ni a Catalunya ni a
Espanya”. També s’està ultimant la
celebració d’un sopar col·loqui d’entrenadors durant els dies del torneig,
que inclogui una xerrada tècnica.
Venda d’entrades
L’èxit del campionat i la limitació
de l’aforament a les grades de la
pista del Poliesportiu de Santa Eulàlia, on tindran lloc els partits, han
obligat els organitzadors a muntar
un sistema d’entrades per a les jornades amb major afluència (vegeu
destacat). L’AESE assegura que
aquesta mesura, que es va acordar
fa tres anys, simplement persegueix
que no se superi l'aforament legal.
Els preus són molt assequibles i
permeten, a més, que els que compren les entrades estiguin veritablement interessats a ocupar un seient
al pavelló. y

El Hospi se prepara para
recibir al Atlético de Madrid
Fútbol. Ribereños
y colchoneros se
medirán a doble
partido en la Copa
del Rey
CE L’Hospitalet y Atlético de Madrid
se medirán en dieciseisavos de final
de la Copa del Rey. El encuentro de
ida se disputará en el Estadio Municipal de L’H el 3 de diciembre a las
20h. La vuelta está prevista para el
18 de diciembre a la misma hora, en
el Vicente Calderón.

En el Hospi esperan vivir una
gran experiencia y obtener una buena taquilla con la visita del vigente
campeón de Liga y subcampeón de
la Champions. Este lunes, precisamente, se conocerán los ganadores
de las cuatro entradas que regala la
entidad a través de dos concursos
en las redes sociales. Los participantes han enviado fotos y videos
de ánimo al equipo.
En el apartado económico, a lo
que se consiga con la taquilla habrá
que sumar los ingresos por los derechos televisivos y, además, por el
patrocinio de las camisetas. En este

último apartado, el club ha cerrado
sendos acuerdos con la cadena de
electrodomésticos Miró y con De
Marie Group, propietaria de un pub
musical en la ciudad.
El precio de las entradas se ha
estipulado en 10 € para socios y
abonados, y 25 € la general (20
si se compra por anticipado), con
camiseta conmemorativa para las
3.500 primeras y acceso gratis al
siguiente partido de liga del Hospi.
Los menores de 8 años entran gratis
y también los jugadores del fútbol
base del club si visten la equipación
oficial el día del partido. y

El Hospi espera repetir el ambiente del partido de 2011 contra el Barça

