El president del Tordera vol que es
recuperi l'ambient de club d'abans
El mal inici de Higa no el preocupa excessivament
ANNAFERRER

• Tordera.- El primer equip del CP Tordera
no esta fent un bon inici de la divisió d'honor
d'hoquei sobre patins. Tot i que el joc del conjunt
maresmenc no és dolent, els resultats no acompanyen, i és que en set partits només s'han acon. El president del CP Tordera,
Joaquim Segurado, diu: «Que
el primer equip no guanyi és
important, que el patrocini oficial encara no el tinguem també
ho és, pero menys. Per mi el
que és més important són els
problemes que afecten el club
en general, és a dir, que no hi
hagi l'ambient de club que fa
temps hi havia hagut. Per mi
és preocupant i és el que estem
mirant de recuperar.» Pel que
fa a la situació del primer equip
després de l'inici de la divisió
d'honor i deIs resultats desfavorables, Segurado assegura:
«Vam fer una bona pretemporada, en els partits amistosos
treiem bons resultats, hi havia
una sensació de coherencia. Ara
els resultats no acompanyen i
el joc que s'ha vist no esta tan
malament, tot i que reconec que
es xuta poc a porta, que s'han
de polir les passades, que, en
definitiva, s'ha d'anar agafant
confian<;a.»
Segurado també fa referencia
a altres problemes que han en-

seguit quatre punts. Aquest tema, pero, no preocupa excessivament el president del club. Joaquim
Segurado assegura que és molt més important
que hi hagi una consciencia de club, perque fa
un temps n'hi havia pero va desapareixer' i ara
s'ha de treballar per recuperar-la.

voltat l'equip des que es va iniciar
la lliga: «Hem tingut moltes lesions i, a més arnés, els arbitratges jo diria que no han estat
gaire bons, pero amb aixo no
podem justificar les derrotes.»

Pel que fa al tema deIs equips
de base, Segurado esta molt satisfet. Segons el president: «És
la maxima esperan<;a del club
i esta funcionant del tot bé. A
més a més, ara estem promocionant l'escola del club perque
els nens puguin jugar gratuitament.»
En l'apartat economic el president del club manifesta: «Estem en un any de transició. Hem
tingut molts problemes a l'inici
de temporada. Tot s'ha hagut
d'actualitzar i retocar, i aixo ha
suposat un retard en els ingressos
del club. Penso que la feina s'ha
de fer bé i així ho estem fent
perque només s'hagi de fer una
vegada i la temporada vinent puguem comen<;ar directament
amb bon peu.» Quant al patrocini del club aquesta temporada,
Segurado comenta: «És un tema
delicat; actualment podríem dir
que esta pendent, pero jo asseguraria que no falta gaire perque el Tordera pugui gaudir d'un
patrocini oficial. Esperem tenir-lo abans de final d'any.»

