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El' preWdent del' CBTonIera ··denWlcia • IIIIID .
condici.om ambque sban cFenttenar eIs seusequips
Mrrma que la construcció del nou pavelló no solucionara els seus problemes
ANNAFERRER

• Tordera.- El Club Basquet
.Tordera esta descontent per la
situació que han de viureels
equips de l'entitata causa del
mal estatde les instal'lacions on
s'entrenen i on cada setmana han
de disputar els partits corresponents de lliga. Actualment,
aquest club es troba a cavall de
la pista L'Amistat i del pavelló
poliesportiu i, com comenta el
mateix president del club, Manel
Gil, tenen el material esportiu
dividit entreaquestes dues instal-1acions.
En un principi, els equips del
CB Torderas'entrenaven únicament a la pista L'Amistat, que
és descoberta, pero després que
l'Ajuntament,la parrOquiaiel club
acordessinla,construcciód'un pavelIó poliesportiu cobert, actualment disposend'un únic dia d'en-

trenament al pavelló··i diferents
hores durant el cap de setmana
per poder disputar els partits.

pavelló o una pista poliesportiva,
anys que ho reivindiquem i no
pero el que s'ha fet esta molt ens ha servit de res}).Amb aquesmalament, ja que una sola pista tes noves instal-1acions, el club
no' solucionara cap deIs nostres
de basquet tomara a quedar par«Un pavelló quera pena»
problellles; Tot continuara com tit, cosa que no permetra que
el club torderenc pugui crear una
Respecte aaquestfet,Gil afir- - fins ara}).A més, segons el prema: «No sabem com' esta ac- sident del club de basquet, es escola de basquet per manca
tualment ~ltema del pavelló.No- continuara perjudicant algun es-. d'espais per poder fer els enmés sabem que havia de ser mu- . port. El CB Tordera tampoc esta trenaments amb bones condi- .
cions. Tot i aixo, Gil comenta:
nicipal i encara' no ho és.» El content amb les mides que tindra
president també es. queixa de la pista. «És una pista petita per
«No die que el basquet quedi
l'estat en el qual es troba el pa- jugar a hoq~ei. Nosaltres vam de banda. A l'ajuntament sempre hi ha hagut promeses, pero
velló: «Fa pena. El seu estat és demanar que íos més ampla per
al final tot han sigut intents i
llastimós. Tant els equips com poder tenir dues pistes transels arbitres que vénen aquí se versals, pero no ha pogut ser. tot ha quedat a mitges. L'únic
soq,renen que un equip de la 1, a més, la faran de terratzo,
que demanem és transParencia
i ja seran cinc les pistes dures i que hi gent que fa aquestes
divisió .d'honor d'hoquei sobre
patins pugui tenir aquestes ins- que hi haura al poble», afegeix coses ens escoiti.}}El president
tal·lacions}}.
'
ManelGil.
del club torderenc també afegeix: «El que fan no és a mida
D'altra banda, després d'ha. Anys de reivindicac:ions
de ningú, pero suposo que vénen
ver vist els planols de la nova.
Veient les·característiques de
pista coberta, Manel Gil asseeleccions i el que convé és fer
gura: «Nosaltres estavem dispo- la nova pista, el president del alguna cosa. Ja veurem el que
club torderenc afirma: «Fa dotze podrem dir el mes de juliob}
sats a fer el que fos per un futur

