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El Torneig Internacional de
Cambrils del TGN Bàsquet torna a
jugar per Setmana Santa
Del 9 al 13 d'abril, amb prop de 70 equips formats per vora 850 jugadors

Imatge de l'exterior del pavelló de Cambrils | Revista Cambrils/ GDDCT

El Torneig Internacional de Cambrils del TGN Bàsquet tornarà a jugar al Palau Municipal
d'Esports de Cambrils aquesta Setmana Santa, després de dos anys d'aturada a causa de la
pandèmia. La 17a edició de l'esdeveniment esportiu es portarà a terme del 9 al 13 d'abril i
comptarà amb la participació de 68 equips i vora 850 jugadors i jugadores.
La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Natàlia Pleguezuelos; el president del TGN Bàsquet, Josep
Maria Adam, i el director tècnic, Iñaki Liarte, han presentat avui aquest torneig que reunirà 26
clubs d'arreu de Catalunya, l'estat i altres països.
La regidora d'Esports ha manifestat la seva satisfacció per la tornada d'aquest esdeveniment que
se celebra a Cambrils des que es va crear i pel qual durant tots aquests anys hi han jugat més
de 16.000 jugadors i jugadores. La regidora també posat en valor la gran participació d'equips
femenins al torneig, ha destacat l'aposta ferma de l'Ajuntament pel turisme esportiu, i ha recordat
que aquesta Setmana Santa el municipi també acull el campionat de Balls Esportius i el
Mundialito de futbol infantil.
El torneig té diverses categories masculines i femenines, des de preMini fins a Infantil. Els partits
es disputaran cada dia de 9 a 2 i de 4 a 9, excepte el dilluns 11 d'abril que no hi haurà competició
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perquè tots els equips passaran el dia a PortAventura, i el dimecres 13 d'abril (lúltim dia del
torneig) que la jornada acabarà a les 2, després de les finals.
Les persones que vulguin gaudir dels partits podran accedir lliurement al pavelló. Entre els equips
participants hi ha el Toulouse Travel Team de França i com a novetat un equip italià de Pesaro.
També hi seran clubs mítics, com el Doctor Azua de Saragossa o el CB Parets de Barcelona, als
quals enguany s'afegirà el Club Natació Sabadell.
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