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ESPORTS
Els jugadors i els directius lan canviar
d'opinió Tresserras, i segueixen el Tordera
El tecnic diu que havia de plegar pero que no ho ha fet perque és l'equip del seu poble
ALBERT CAMPS

• Tordera.- Eduard Tresserras seguira essent l'entrenador del Tordera Restaurant
Espai de la divisió d'honor d'hoquei sobre
patins, ja que els jugadors i els directius
El Tordera va passar de no
tenir entrenador -Eduard Tresserras havia dimitita seguir
amb el mateix en 1'espai d'unes
tres hores, dirnarts al vespre.
- Aquest canvi, pero, no va ser
facil, i entre una i altra decisió
es van prociuir un seguit de reunions entre
l'entrenador,
Eduard Tresserras, el capita de
1'equip, Joan Ayats, la resta de
jugadors, el segon tecliic del club,
Xavier Hugas, i els directius, encapc;alats pel deJegat del primer
equip, ~amon Viñolas. Tresserras va presentar la seva dimissió
al president del club, Ángel To- rrelles, al voltant de les deu de
la nit, pero quan va sortir d'aqu~sta reunió el capita Joan
Ayats va demanar parlar amb
ello Després es van succeir un
seguit de reunions entre el tecnic, el segon entrenador, els jugadors i els directius que van
tenir com a conclusió -al voltant de la una de la matinadala continui:tat de Tresserras al
capdavant del Tordera.
Eduard Tresserras va explicar:
<<.lopenso el mateix, que havia
de plegar, pero una cosa -és el
pensament individual i l'altra, el
bé de 1'equip. És l'equip del meu
poble i s'ha de fer alguna cosa
pel poble. La junta té dificultats

del club el van fer canviar d'opinió dimarts
al vespre. El tecnic torderenc esta convenc;ut
que ell havia de plegar, pero al final no
ho ha fet perque el Tordera és 1'equip del
seu poble i considera que en aquests mo-

economiques per buscar un altre
entrenador i m'han demanat que
els ajudi fins al final.» Tresserras,
pero, no seguira de la mateixa
manera, ja que no tindra l'obli-

ments difícils l'ha de seguir ajudant. Tresserras continua amb un seguit de condicions,
com és que que no tindra 1'obligació d'anar
a cada entrenament, pero que seguira dirigint
1'equip en els partitl'.

gació d'assistir als entrenaments
i el segon tecnic, Xavier Hugas,
agafara més protagonisme.EI que
sí fara sera la planificació deIs
entrenaments i la direcció deIs

partits des de la banqueta. «BIs
jugadors em vam demanar que
no elsdeixés ara, i que s'estimaven
més tenir-me a mi d'aquesta manera que no pas un altre entrenador», diu Tresserras.
El directiu i delegat de 1'equip
Ramon Viñolas va explicar:
«L'Eduard havia dimitit després
de la junta, pero més tard vam
estar parlant, es va J"eunir amb
el capita i els jugado~s i el vam
convencer.» El directiu torderenc estava satisfet de la continultat de Tresserras perque actualment «és el millor per al
club».
Després-de-solucionar aquest
tema, ara el Tordera haura d'afrontal' la sanció que li caura
a Tresserras per la seva expulsió
en el partit contra l'Anoia i el
fet que sacsegés un deIs arbitres.
Eduard Tresserras diu que ha
demanat al club que no faci cap
recurs a la seva possible sanció,
perque «va ser una actuació meditada i acceptaré la sanció que
em posin». Una coclusió positiva
que extreu el tecnic torderenc
de tot aquest afer és que «tota
aquesta historia ha servit per
ajuntar la junta, els jugadors i
l'entrenador.
Quan les coses
arriben a una situació límit veus
qui esta al teu costat».

