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ELS TRES PORTERS CATALANS

Segona final a quatre seguida
Oriol Bargalló s’ha encomanat de la il·lusió que hi ha a
Itàlia per intentar que un equip d’aquest país guanyi la
primera lliga europea. Bargalló fa tres temporades que
milita en el Prato italià, i amb el seu conjunt ha arribat
al més alt de l’hoquei transalpí en guanyar la lliga i la copa
la temporada passada. Ara, als seus 25 anys, el porter de
Sant Sadurní d’Anoia vol ajudar el seu conjunt a ser el
millor d’Europa. La temporada passada, el Prato i Oriol
Bargalló ja van disputar la final a quatre que es va jugar
a la Corunya, però en la semifinal van ser superats per
l’Igualada en els llançaments de penal.

Sis anys a Portugal
Joan Ignasi Edo sap molt bé el que és jugar una final a
quatre de la lliga europea, i també perdre-la. Ell i el Porto
portuguès han disputat dues finals en els sis últims anys
i les han perdut totes dues. El jugador barceloní de 28
anys intentarà complir el refrany que diu que «la tercera
és la bona», però per aconseguir-ho primer ha de superar
en la semifinal el Barcelos, l’altre conjunt portuguès que
s’ha classificat per a aquesta final a quatre. El Porto ha
dominat les últimes temporades la lliga portuguesa, i amb
ell Joan Ignasi Edo ha aconseguit cinc campionats de
lliga. Ara l’objectiu és guanyar la lliga europea.

Ganes de recuperar el títol
Aitor Egurrola és tota una garantia a la porteria del
Barcelona als seus 23 anys, i ara, després de cinc
temporades en el primer equip blaugrana i d’haver-se
guanyat a pols el lloc sota els pals, és el moment de
demostrar totes les seves qualitats a Europa. Aquesta
serà la seva tercera final a quatre com a porter titular.
Després d’haver guanyat la primera la temporada
2001/2002 i d’haver estat eliminat en les semifinals la
temporada passada, el porter barceloní fa evident que té
unes immenses ganes de recuperar el títol i tornar a estar
a dalt de tot d’Europa.
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J‘‘ Els porters de
més nivell surten

J‘‘ Són dos grans
porters. Conduir

J‘‘ Estan
triomfant a les

de Catalunya,
sense cap mena
de dubte

l’equip a la final a
quatre demostra el
seu gran treball

seves lligues. Són
dos porters de
gran nivell

questes: «He guanyat i he perdut títols en els penals, entre
altres una final de la copa d’Europa. És una loteria i el que
perd no mereix perdre.»
Tots tres porters catalans
creuen que els seus equips tenen possibilitats de lluitar pel
triomf. Egurrola diu que volen
recuperar el títol: «Hi arribem
amb moltes ganes de guanyar
aquest títol que l’any passat es

va escapar.» El porter del conjunt italià és conscient que juguen a casa i afirma: «Estem
il·lusionats, fa molts anys que
la final a quatre no es juga a Itàlia, i mai cap equip italià l’ha
guanyat.» Edo també es mostra
il·lusionat i recorda: «Tenim
unes ganes especials perquè en
els últims sis anys hem arribat
a dues finals i les hem perdut
totes dues.»

llançar tretze penals. Egurrola
explica que si s’arriba als penals és perquè els dos equips
estan molt igualats, donen el
màxim i que llavors entra en
joc la loteria dels penals: «Has
d’estar el més concentrat possible i donar el millor de tu mateix.» Joan Ignasi Edo no va estar en la darrera final a quatre
però recorda que amb el Porto
ha viscuts força situacions d’a-

Jordi Camps, durant un entrenament. / JUANMA RAMOS.

Confirmen Camps
com a seleccionador
ANNA FERRER
Lloret de Mar

Jordi Camps i la Federació Catalana d’Hoquei sobre Patins
han arribat a un acord perquè
el tècnic torderenc s’encarregui de la selecció en el debut
de Catalunya en les competicions internacionals oficials.
L’encara entrenador del Grup
Lloret va anunciar a principi
de temporada que el combinat
català era la seva prioritat, i el
reconeixement provisional ha
fet que deixi d’estar vinculat a
qualsevol club de l’OK Lliga
per dedicar-se als compromisos de la selecció. La primera
convocatòria que farà l’entrenador des que va arribar el reconeixement serà la de la selecció júnior, que durant el
mes de juny ha de participar en

el campionat autonòmic que
es disputarà a Pamplona.
Camps farà oficial la llista de
convocats dilluns que ve, i començaran els entrenaments
fins al cap de setmana del 18
al 20 de juny, en què es jugarà
el campionat.
La convocatòria de la sènior
no arribarà fins a la tardor, just
abans que Catalunya jugui el
primer mundial B a Macau. A
més, l’entrenador i la federació tenen previst fer un seguit
de clínics i entrenaments en
diferents clubs catalans per
potenciar aquest esport entre
les escoles.
Tot i que deixarà de dirigir el
primer equip del club selvatà,
Jordi Camps no quedarà totalment desvinculat del Lloret, ja
que continuarà la seva tasca en
la coordinació de la base.

Galbas, un els candidats a dirigir el Lloret
El Lloret ja sabia que si la Federació Catalana de Patinatge oferia
el càrrec a Jordi Camps, aquest deixaria de ser entrenador del
primer equip del club per vincular-se exclusivament a la
selecció, i per aquest motiu Juan Carlos Gómez, president del
club selvatà, fa dies que treballa buscant un possible substitut.
Camps va arribar al club lloretenc a principi de la temporada
passada amb aquesta condició en el seu contracte i, per aquest
motiu, durant tota aquesta campanya ha tingut com a segon
entrenador una persona que es pogués fer càrrec del conjunt
en cas que el reconeixement arribés més aviat del que ho ha
fet i ell decidís deixar l’equip. Es tracta de Xavi Albet, un tècnic
que coneix a la perfecció el club i els jugadors, i que té
experiència en la categoria. Les converses del club lloretenc són
amb diferents entrenadors, però Lluís Galbas és un dels tècnics
més ben posicionats per ocupar el càrrec, tot i que fins als
pròxims dies la direcció no farà oficial el nom del nou tècnic.
Ara la directiva es dedica a valorar qui té el millor perfil per fer-se
càrrec d’un conjunt que ja treballa pensant en la temporada
que ve.

