HOQUEI SOBRE PATINS

Joan Tomer es
reincorpora al
primer equip del
Tordera Copersa
ALBERT CAMPS

• Tordera.El davanter del
Tordera Copersa, Joan Torner,
s'ha reincorporat a l'equip de la
divisiód'honor després d'haver estat tres setmanes apartat deIs entrenaments per decisió del tecnic,
Xavier GaIlén. Torner i GaIlén
es van reunir dilIuns passat i I'entrenador va decidir que el jugador
es podia reincorporar al primer
equipo Xavier GaIlén també l'ha
convocat per al partit de la Iliga
catalana que el Tordera jugara
dema a la seva pista, a 2/4 de
7 de la tarda, contra el Flix. Joan
Torner va ser apartat del primer
equip del Tordera el 18 d'octubre.
L'entrenador li va comunicar que
no s'entrenaria amb el primer
equip durant 15 dies i que ho
podia fer amb l'equip júnior o
el de primera catalana. Un cop
va acabar aquest termini GaIlén
i Torner es van tomar a reunir
i I'entrenador va decidir que el
jugador estigués una setmana més
apartat de I'equip. DilIuns passat
GaIlén va decidir que Joan Torner
podia tomar als entrenaments, i
li va comunicar que comptava amb
eIl per jugar amb el primer equipo
El primer enfrontament per al
qual esta convocat Joan Torner
és el Tordera-Flix, de dema. El
darrer partit que va disputar el
vetera jugador torderenc va ser
el Tordera-el VendreIl (4-2) de
la divisió d'honor, jugat ~l 9 d'octubre. Després va ser desconvocat
el mateix dia del Tordera-Igualada (2-4), i el dimarts següent
va ser apartat de l'equip. Des de
Ilavors Joan Torner no ha pogut
jugar dos partits de la divisió d'honor -Estrumetal SHUM-Tordera (3-3) i Tordera- Vilanova
(10-3)- idos més de la Iliga
catalana, el Tordera-Vic (7-1) i
el Vila-seca-Tordera (2-6).
En aquesta jornada de la Iliga
catalana el Vila de Blanes OCP
jugara a la pista del Reus Esportiu
i I'Estrumetal SHUM, a la del
Vilanova.

