26.
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ESPORTS
Eduard Tresserras dimiteix com a
entrenador del Tonlera Restaurant Espai
Dilluns a la· nit ha va fer públic i ahií es va reunir amb el president
ALBERT CAMPS

• Tordera.L'entrenador del Tordera Restaurant Espai, Eduard Tresserras, ha dimitit com
a entrenador del primer equip de la divisió d'honor
d'hoquei sobre patins. El tecnic torderenc va fer
pública aquesta decisió dilluns a la nit, pero no
Eduard Tresserras va presentar
la seva dimissió dilluns al vespre
al delegat del primer equip i directiu del club, Ramon Viñoles,
pero no va poder parlar amb
el president de l'entitat, Ángel
Torrelles. El fins ara tecnic torderenc no es va reunir amb el
president torderenc per explicar-li les seves raons per deixar
l'equip fins ahir a la nit. Els jugadors i el president mateix es
van assabentar de la seva dimissió a traves de Radio Tordera.
Els jugadors estaven sorpresos
per aquesta decisió i estaven desconcertats perque no els ho havia
comunicat primer a ells. El president de l'entitat va explicar a
primera hora de la tarda que
encara no havia parlat amb Tresserras i que no podia dir res
respecte del futur del club.
Eduard Tresserras va explicar
ahir: «Lo les decisions les prenc
partint del que jo penso, i quan
ho vaig decidir ho vaig fer públic.»
L'entrenador
torderenc
va
afirmar que la seva dimissió «és
irrevocable» i que no hi ha cap
possibilitat que el facin canviar
d'opinió. «És un tema de principis. En l'hoquei no n'hi ha i
jo en tinc. Quan faig una cosa

va ser fins ahir que es va reunir amb el president
de l'entitat, Ángel Torrelles, per explicar-li la seva
decisió, que segons va dir «és irrevocable». Tresserras va explicar que esta cansat del món de
l'hoquei sobre patins i que posa fi a la seva carrera
com a entrenador.

la valoro molt», va explicar Tresserras. Eduard Tresserras es va
mostrar molt cansat de com funciona l'hoquei actual i va dir:
«Jo no vull que la meva sort
la decideixin altres i no accepto
la prepotencia arbitral.» El desencís actual de Tresserras és
tan gran que va afirmar: «Poso
fi a la meya carrera com a entrenador.» El tecnic torderenc
va explicar que un cop va fi-

nalitzar el partit de diumenge
passat contra l'Anoia Freixenet
va dir que no tornaria a entrar
cap més cop en un pavelló de
la divisió d'honor i que no ho
fara.
'
Eduard Tresserras va agafar
la direcció del Tordera a l'inici
d'aquesta temporada, més per
compromís que no pas per voluntat i ganes d'entrenar
un
equip de la maxima categoria.
Després de la marxa de Jordi
Camps, el tecnic de la temporada
passada, el Tordera havia estat
incapa~ de trobar un entrenador
i la pretemporada estava a punt
d'iniciar-se. El seu darrer recurs
va ser contactar amb Tresserras,
un tecnic del poble i que no tenia
equipo Eduard Tresserras havia
deixat el Voltrega, el seu anterior
equip, perque no podia compaginar la seva feína i els entrenaments. Quan va agafar la direcció del Tordera ho va fer amb
un seguit de condicions i l'acceptació que no podia assistir
a tots els entrenaments. Per aixo
es va formar un cos tecnic en
que tenia la destacada coHaboració de Xavier Hugas com a
segon entrenador, encara que
Tresserras era el maxim responsable.

