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PRESENTACIÓ 

 

De nou posem en marxa el nostre torneig, serà la dotzena  edició. Durant aquests 12 anys 

han participat amb nosaltres 481 equips, de 80 clubs diferents. Això vol dir més de 5000 

jugadors/es. 

 

Ens han visitat equips d’Andalusia, de Castella –Lleó, de Castella la Manxa, d’Aragó, de La 

Rioja, de la comunitat Valenciana, de la comunitat de Madrid,  de les quatre  províncies 

catalanes, equips de les Illes Canàries, equips francesos,  irlandesos i escocesos...... 

 

Amb aquesta dimensió, podem dir sense cap mena de dubte que va ser un dels tornejos 

pioners amb aquest format i, ara per ara, ja una referència dins del món basquetbolístic, 

tant a nivells estatal i català, com de països europeus. 

 

Durant les diferents edicions cal destacar la capacitat d’organització per part del club, la 

competitivitat a la pista, buscant que tots els equips acabin jugant amb equips del seu nivell, 

i la convivència i bon ambient que envolta tota la competició amb el fet d’estar tots junts 

allotjats al mateix lloc i gaudir tots junts de la visita a Port Aventura, un dels atractius 

turístics de la nostra província. 
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EL QUE DIEUN DE NOSALTRES 

 

Willy Tisaire (Doctor Azúa): “Cambrils és el millor torneig al que he anat en la meva vida” 

 

Guillermo “Willy” Tisaire no se’n recorda quan va ser la primera vegada que va anar al 
Torneig de Cambrils. Només sap que fa molt de temps, que és una data imprescindible en el 
calendari, i no només per a ell, sinó per a tots els equips de l’escola Doctor Azúa de 
Saragossa.  Tisaire fa 20 que és el director esportiu en un col·legi on va posar els peus quan 
era un adolescent. “Anar al Torneig de Cambrils és, per nosaltres, una tradició. No podria dir 
com vaig conèixer aquest campionat perquè no me’n recordo. Tinc la sensació que hi he 
anat sempre “, assegura. L’any 2013 va ser l’excepció per l’escola Doctor Azúa i per tots els 
col·legis aragonesos que solen participar en el Torneig de Cambrils. Un canvi en les dates 
acadèmiques va impedir l’arribada de les expedicions de Saragossa. “Va ser un drama. 
Tothom espera el moment d’anar al Torneig i quan vam anunciar que no hi podíem anar, va 
ser un cop dur per tots els nois i noies”, explica. 

La repercussió del Torneig de Cambrils és tan gran a l’escola aragonesa que els pares 
amenacen els fills en no deixar-los assistir si no tenen bones notes. “Jo sempre dic que, 
gràcies al Torneig de Cambrils, el nivell acadèmic al Doctor Azúa ha augmentat molt [riu]. Els 
pares diuen als seus fills que, si no tenen bones notes, no podran anar i ells s’hi 

esforcen, ningú es vol perdre la cita”, afirma. Per Tisaire, el torneig que des de fa deu anys 
organitza el TGN Bàsquet, és tot un referent i gairebé impossible de superar en relació 
qualitat-preu. “És, sense cap mena de dubte, el millor torneig al que he anat en la meva 
vida. L’organització és perfecta, amb un tracte excel·lent i molt familiar, l’hotel és boníssim 
i, a més, tens la possibilitat d’anar a Port Aventura. La combinació és molt bona i la relació 
qualitat-preu insuperable. Estem enamorats d’aquest torneig”, afirma a l’hora que assegura 
que si el campionat fos obert per més categories, no dubtaria a portar encara més equips: 
“La llàstima és que no puguin participar equips benjamins, perquè sinó també els portaria”. 

 AQUEST ANY SÍ, WILLY!! 

El Toulouse Travel Team, fidel a la cita de Cambrils 

 

El Toulouse Travel Team és un concepte nou dins del món del bàsquet tradicional. No és un 

club en el sentit usual de la paraula, tampoc un equip, és més aviat una selecció de jugadors 

d’arreu de França i d’Europa que tenen en comú el bàsquet. Un dels seus creadors és David 

Fauthoux que, amb la d’enguany, ja compta amb tres edicions de Cambrils en el seu 

historial. ”És la tercera vegada que venim i puc assegurar que el Torneig de Cambrils és el 

millor de tots els que coneixem. L’organització és perfecta, la competició molt interessant 

perquè hi ha diferents nivells d’equips i l’ambient és genial”, assegura Fauthoux que, fa cinc 
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anys va decidir endegar un projecte amb un altre entrenador d’un altre club. El “Toulouse 

Travel Team”, explica. És una organització que tria diferents jugadors no tan sols per les 

seves aptituds basquetbolístiques sinó pels seus valors humans. Així, en aquesta edició, hi 

ha, fins i tot, un jugador sud-americà. ”Tenim vuit jugadors francesos, un irlandès i un altre 

d’Argentina. Els meus jugadors no es coneixien abans d’arribar a Cambrils i el fet que la gent 

sigui tan amable aquí fa que agafin confiança de seguida. Així, al segon dia, ja són amics”. 

L’objectiu general de Toulouse Travel Team és fer un equip nou cada any amb integrants de 
tot arreu, possibilitant als joves jugadors una experiència més enllà del bàsquet. ”Pel 
Tolouse Travel Team, el bàsquet és només un nexe pels nois que formen l’equip. Ells no 
parlen la mateixa llengua, però tenen la mateixa passió”, diu. La tria dels jugadors es fa 
gràcies als seus nombrosos contactes en el món del bàsquet. “Conec moltíssims 
entrenadors d’arreu del món perquè viatjo molt per culpa de la meva feina [enginyer 
informàtic]. Quan sóc fora, sempre intento quedar amb gent relacionada amb el bàsquet”, 
explica. 

David Fauthoux assegura que el Torneig de Cambrils els va servir de projecció quan van 
decidir participar-hi ara fa tres anys. ”La primera vegada que vam participar a Cambrils vam 
trucar a l’Iñaki dues setmanes abans del Torneig i ens va dir que ens podíem inscriure 
perquè hi havia una baixa d’última hora. Va ser genial i ens va servir de llançament pel 
nostre projecte”, afirma Fauthoux alhora que assegura que aquest tipus de campionats són 
inexistents en tota França. ”No hi ha tornejos com el de Cambrils al sud de França. Allà 
només pots trobar campionats d’un sol dia o de dos, com a molt. Al nord de França sí que 
n’hi han alguns de semblants, però només duren tres dies”, diu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ INCLOU? 
 
Dies: 5 dies en pensió complerta.  
Categories: Benjamí (Pre-Mini), Aleví (Mini) i Infantil, masculí i femení.  
Participants: 6 equips categoria Benjamí, 12 equips categories Aleví i 
Infantil.  
Sistema competició: Fase prèvia (grups) i creuaments.  
Reglament: 4 parts de 10 minuts amb variants específiques.  
Arbitratges: Federació Catalana.  
Total partits: Mínim de 5 per equip participant.  
Pavelló de joc: Pavelló Municipal de Cambrils. 

ALTRES 
Port Aventura: Dilluns, dia 30, visita a Port Aventura, amb l’entrada, el 
desplaçament i el menú inclòs.  
Piscina coberta: Possibilitat d’utilització de la piscina coberta municipal.  
Piscina: A l’aire lliure a l’aparthotel.  
Detalls: Record del torneig per a cada participant.  
Allotjament acompanyants: gestionem l’allotjament dels acompanyants 
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ALLOTJAMENT PARTICIPANTS: 
 
IMPORTANT:  
Els jugadors i tècnics s’allotjaran obligatòriament en els apartaments que s’indiquen a 
continuació.  
Per facilitar la gestió als acompanyants, s’ofereix l’estància a l’hotel Port Eugeni, segons les 
condicions detallades a sota. Qualsevol reserva d’acompanyants que no es gestioni a través 
del club, no inclourà tots els serveis que s’ofereixen.  
 
JUGADORS/ES I ENTRENADORS/ES:  
APARTHOTEL OLIMAR II i APARTAMENTS ARAGÓN  
5 nits en apart-hotel, en règim de pensió complerta, habitacions triples i quàdruples per als 
jugadors/es i entrenadors/es, amb nevera, aire condicionat, piscina i bufet lliure, amb aigua 
al dinar i sopar. Inclou transport i entrada a Port Aventura.  
Habitacions triples/quàdruples o quíntuples: JUGADOR/ENTRENADOR 230 €  
Habitacions individuals: ENTRENADORS 265 €  
Apartaments OLIMAR II  
C/ Colon, 3 Casc urbà de Cambrils (darrera de l’Hotel Port Eugeni)  
Apartaments Aragón  
Plaça Aragón, 49 Cambrils (en el mateix Port Eugeni)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(NOMÉS els participants i acompanyants que estiguin allotjats amb nosaltres durant tot el torneig (els 5 dies) tenen 
la seva entrada i el desplaçament en autobús a Port Aventura inclòs) 

 

PROGRAMACIÓ 
 
Divendres 27: Arribada dels equips participants a partir de les 18 hores a 
l’aparthotel Olimar II i Apartaments Aragó.  
Dissabte 28: Inici de la competició a partir de les 9 hores.  
Diumenge 29: Continua la competició.  
Dilluns 30: Visita de tots els participants a Port Aventura.  
Dimarts 31: Es juguen encreuaments i fases finals.  
Dimecres 1: Finals i 3r – 4t llocs, entrega de trofeus i cloenda del torneig. 

 

INSCRIPCIÓ 
 
La inscripció es realitzarà per rigorós ordre cronològic i es publicarà dia a 
dia a la pàgina web del Club: www.tgnbasquet.com 
 
Els interessats realitzaran un ingrés de 150€ per equip en concepte de 
reserva, abans del dia 28 de febrer. Aquest, si no es produeix cap 
desperfecte ni falta de pagament per qualsevol concepte, tant amb 
l’organització com amb l’hotel, es retornarà al finalitzar el torneig. 
Aquesta reserva, per tant, no es descomptarà del cost total a ingressar 
per equip.  
Al moment de rebre’l es bloquejarà una plaça al seu nom. El compte 
d’ingrés és:  
2013-0449-65-0200670211 Catalunya Caixa a nom de TGN BÀSQUET. Cal 
que indiqueu al concepte el nom del club participant.  
NO S’ EFECTUARÀ CAP RESERVA DE PLAÇA, SOTA CAP CONCEPTE SENSE 
L’INGRÉS DE L’IMPORT DE LA RESERVA.  
El segon pagament, el de l’estància, es realitzarà com a data màxima el 
15 de març, data límit d’inscripció.  
Per inscriure’s al torneig es comunicarà via e-mail a: ila@tinet.org – Iñaki 
Liarte  
Per tal de contribuir a la bona organització del torneig, agrairíem 

moltíssim que es respectin les dates fixades. 

 

 

 

http://www.tgnbasquet.com/
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ACOMPANYANTS: HOTEL PORT EUGENI  
 
(És necessari comunicar el nom per fer la reserva individualitzada per cada habitació, així 
evitarem confusions el dia de la seva entrada, així com especificar l’edat dels nens) 
 
a) Estància complerta 5 dies: (preu per persona)  
Allotjament en hotel de 4 estrelles, en règim de pensió complerta, bufet lliure a l’esmorzar, 
dinar i sopar (aigua mineral inclosa). Inclou transport i entrada a Port Aventura. Taxa 
turística inclosa.  
- en habitació doble: 240 €  
- en habitació individual: 290 €  
- nens de 2 a 11 anys: 55 € (compartint habitació amb 2 adults)  
(Si l’habitació doble és per a un adult i un nen, les dues persones són a preu d’adult).  
- 3r adult (en habitació triple): 190 €  
- 4t adult (en habitació quàdruple): 170 €  
 
b) Estància per dia (Preu per persona i dia) (cal especificar els dies d’entrada i sortida, no 
inclou l’entrada a Port Aventura en cas de que la estància sigui el dia de la visita al parc):  
Allotjament en hotel de 4 estrelles, en règim de pensió complerta, bufet lliure a l’esmorzar, 
dinar i sopar (aigua mineral inclosa). Taxa turística inclosa.  
- en habitació doble: 40€  
- en habitació individual: 54€  
- nens de 2 a 11 anys: 10€ (compartint habitació amb 2 adults)  
(Si l’habitació doble és per a un adult i un nen, les dues persones són a preu d’adult).  
- 3r adult (en habitació triple): 32€  
- 4t adult (en habitació quàdruple): 29€  
A l’hotel i aparthotel, NOMÉS està inclosa l’aigua com a beguda.  
Hotel PORT EUGENI **** Plaza Aragón, 49 Cambrils 
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       CLUBS QUE HAN PARTICIPAT EN DIFERENTS EDICIONS DEL TORNEIG 

               


