Mest es esta dis osat a continuar
en el Tordera una tem o ada més
Esta satisfet per haver m:antingut la categoria tot i les lesions
ENRIC LÓPEZ

• Tordera.L'entrenador
del Tordera
Fontdor,
Roc Mestres, esta disposat a continuar una temporada més' dirigint el conjunt maresmenc si el nou
president compta amb ello Mestres diu que aquesta
temporada hi ha hagut molts de nervis i pressions,
Fa dos diumenges el Tordera va
_ aconseguir
matematicament
la
permanencia a la divisió d'honor
en guanyar per 3-4 a la -pista del
Yoltrega. Els objectius del club de
¡'Alt Maresme la temporada
del
retorn de Roc Mestres a la seva
banqueta eren majors i s'aspirava
a entrar en el grup del títol i no
haver de jugar per tercera temporada la fase de descenso Roe Mestres diu: «Es va comen<;ar amb
molta illusió, preparant
l'equip
físicament,
i quan ho estavem
aconseguint hi va haver les primeres lesions, que han fet que durant
tota la temporada no hagim poguf
mantenir el mateix equip i hagim
hagut de fer molles formacions
diferents en cada partit».
En total, en els 21 partits jugats
fins ara, Roc Mestres ha presentat
11 equips inicials diferents.
La
major variació s'ha produit en els
partits jugats en la fase de descens, en que en set encoñtres ha
presentat set equips inicials diferents. En la fase de descens ha
estat quan s'han acumulat més
absencies -per lesions, malalties,
sancions i pel servei militar-;
en
quatre partits han estat -baixa un
total de tres jugadors, mentre que
en dos partits més han estat
absents dos jugadors.
Tot i aixo, Mestres diu que esta
satisfet, "perque els jugadors joves
amb que he comptat han respost
més del que esperava». El preparador torderenc ha fet debutar a
la divisió d'honor quatre juvenils.
Jordi Sánchez ha estat el més
habitual; ha disputat set partits, en
un d'ells va sortir de titular, i ha
marcar tres gols. Hector Mediavilla; Dani Garcia i el porter Flores han jugat un encontre. La conclusió del tecnic del Tordera és
que ha estat una temporada amb
molts de nervis i precisa que,. per

pero que esta satisfet pel fet d'haver mantingut I'equip a la divisió d'honor tot i les nombroses lesions
que ha tingut la plantilla. Mestres afirma que el Tordera va ~er el seu llan«ament com a entrenador a
la divisió d'honor i que I'afició torderenca sempre
li ha donat donat i per aixo Ii esta molt agrail.
darrer equip que es va classificar
per al play-off del títol. Mestres
diu que espera que amb la victoria
a Yoltrega hagin esmenat aquell
partít desastrós, i afirma que en
els dos últims partits, en que han
recuperat
els lesionats,
s'ha
demostrat
que el Tordera és un
equip compacte.
Roc Mestres havia entrenat el
Tordera de la temporada 1983-84
a la 1985-86 i va portar I'equip a
obtenir subcampionat
de lliga i a
guanyar la copa de la CERS.
Aquesta temporada
va _tornar al
Tordera
de la ma de Francesc
Santiago, que la setmana passada
va dimitir el seu carrec. Aquest fet
no ha d'influir, segons Mestres, en
la seva possible continuHat al club:
«Fins el 30 de juny hi ha temps
per parlar i no sé quins són els
pensaments de la gestora. D'aquí
a dues o tres setmanes ja podré
opinar i saber el futur. De totes
maneres,
si el nou president
compta amb mi estaré content de
quedar-me».
Mestres
afegeix:
«Sempre he estat content a Tor:
dera. Per a mi va ser elllan<;ament
com a entrenador. L'afició sempre
s'ha portal bé amb mi».
Reestructuració

aIXo, «esta molt bé afrontar el
darrer partit amb tranquil-litat».
Mestres afirma que espera fer «un
gran paper a la copa».
El punt clau de la temporada
del Tordera va ser la derrota a la
pista del SHUM a la primera fase:
«Ya ser la nostra debacle. L1avors
va comen<;ar a aflorar el nerviosisme i no hi ha cap dubte que
aixo ens va privar d'entrar en el
play-off del títol»_ El Tordera va
acabar la primera fase en la cinquena posició, a només dos punts
del Dominicos,
que va ser el

Dissabfe vinent, I'assemblea de
la -federació espanyola discutira si
aprova reduir la divisió d'honor a
12 equips. Sobre aquesta qüestió, Mestres opina: «L'hoquei necessita una remodelació
si volem
donar espectacle.
Hi ha moltes
propostes, unes encertades i altres
no, i espero que hi hagi seny i que
abans de fer una- cosa desmesurada se'n parli i s'hi pensi. No veig
malament
fer una A-1 amb 12
equips, pero no sé que en pensaran els equips de primera divisió, que seran
els principals
perjudicats».

