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Bàsquet 3x3 a Torelló
Uns 90 equips d’arreu del territori català, amb un alt nivell i qualitat, van participar a la cita torellonenca

Durant tota la jornada es va viure un molt bon ambient a la zona esportiva de Torelló

Torelló

Laia Miralpeix

Torelló va tornar a ser una 
de les seus del Circuit 3x3 
de bàsquet organitzat per la 
Federació Catalana de Bàs-
quet juntament amb el Club 
Bàsquet Torelló. Gairebé 90 
equips (alguns van ser baixa 
d’última hora per confina-
ment) van participar a la cita 
torellonenca, que va ser tot 
un èxit: “El temps ha acom-
panyat, estem molt contents 
i hem batut rècord d’inscrip-
cions en un any que no era 
fàcil”, deia Jordi Sainz, direc-
tor esportiu del CB Torelló. 

La competició, que es va 
allargar durant tot el dia, 
es va desenvolupar entre la 
zona esportiva de Torelló i la 
plaça Vella, on a la tarda s’hi 
van disputar les semifinals 
i les finals de la categoria 
Sènior Pro. La plaça es va 
omplir d’aficionats del món 
del bàsquet que van gaudir 
d’unes grans finals. Primer 
es va disputar la femenina, 
amb victòria del Barcelona 
Sants per 14 a 12 davant 
les 0Worries. El partit va 
ser molt igualat, però el 
Barcelona Sants va portar 
sempre la iniciativa. 

Tot seguit es va jugar la 
final masculina, en què es 
van imposar els Next MVP 
White per 18 a 16 al Valèn-
cia Bàsquet després d’una 
pròrroga. Els valencians van 
dominar la final, però els 
guanyadors van capgirar 
el resultat gràcies als tirs 
lliures i un triple que va per-
metre l’empat a 9 segons pel 
final del partit. A la pròrroga 
guanyava l’equip que mar-
qués primer dos punts. El 
València va tenir el control 
de la pilota però no va llançar 
mentre que els Next MVP 
White es van emportar el 
partit gràcies a un especta-
cular triple (valia 2 punts). A 
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Next mVP White, de blanc, es van imposar al València a la final masculina
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el barcelona sants, de verd, va guanyar en categoria femenina

la resta de categories les vic-
tòries van ser per als Nashe 
en el Sènior Amateur; per al 
Man Black en Júnior masculí; 
per a Extratime en Júnior 
femení; per a Next MVP Red 
en Cadet masculí; per a Blon-
de Girls en Cadet femení; per 

al Trio Calavera en Infantil 
masculí; per a The 3x3 Aca-
demy U2 en Mini masculí; 
per a Les Furules, en Mini 
femení, i per a Dream Team 
Boy en Premini. Diversos 
equips del Torelló van pujar 
al podi. 

L’organització va haver 
d’ajustar horaris i calendari 
per les baixes d’última hora 
de set equips i es va haver 
d’anul·lar la categoria Infan-
til femení pel confinament 
de quatre dels sis equips ins-
crits.  Sainz comentava que 

“cada vegada el 3x3 a Torelló 
està més consolidat, estem 
fent salts de qualitat, tant 
a  nivells organitzatiu com 
esportiu. Ara queda una pro-
va a Tarragona mentre que 
la gran final està prevista pel 
31 de juliol a Barcelona. 

El Girbau Vic TT tornarà a jugar l’European 
Champions League Women
Vic El Girbau Vic TT s’ha classificat per tercer any consecutiu 
per jugar la màxima competició continental per equips de 
tennis taula, l’European Champions League Women. Està 
previst que es disputi del 15 al 17 de desembre en un format 
de quatre grups de quatre equips. El conjunt vigatà jugarà la 
primera fase com a caps de sèrie. En el primer equip del Girbau 
Vic TT continuaran Sofia Zhang, Charlotte Carey, Noa Muñoz i 
Sílvia Coll, mentre que Gabriela Feher, tot i que estarà vinculada 
al club en tasques d’assessorament, jugarà a la Lliga ProA. 
D’altra banda, les joves jugadores del Girbau Vic TT Sílvia Coll 
Solà i Camila Renata Moscoso van viatjar dijous al CETD de 
San Sebastián de los Reyes de Madrid per concentrar-se amb la 
selecció espanyola per participar, del 27 de juliol al 2 d’agost, 
en l’Europeu de Joves a Varazdin (Croàcia). De les quatre 
jugadores de l’equip estatal U15, dues són del Girbau Vic TT.

G
ir

ba
U

 V
iC

 T
T

a
r

N
a

U
 J

a
U

m
ir

a


