El president del Torderaja
pensa en portar el club a una
competició europea
Castanyer esta molt satisfet de ser a l'A-l
EL PUNT

• Tordera. - El president del
Club Patí Tordera Teide, Joan
Castanyer, diu que I'objectiu de
l'equip, un cop obtinguda la classificació per al grup pel títol de
la divisió d'honor d'hoquei sobre
patins, és aconseguir l'accés a una
competició europea. Castanyer
afirma que l'objectiu de la temporada ja esta complert, ja que es
volia entrar a I'A-I, pero que «el
patrocinador té ganes de ser a
Europa la propera temporada» i
és en aixo que pensen tots ara.
El Tordera havia hagut de jugar
la fase de descens els tres darrers
anys i el fet d'estar matematicament c1assificat per lIuitar pel títol
«suposa una alegria indescriptible», segons Castanyer,
que
remarca que «hem patit molt en
aquests
quatre
anys i ens
mereixíem trencar la mala ratxa,
sobretot pels socis i aficionats». El
president del Tordera destaca com

a c1au de I'exit que els jugadors
«no només són companys, sinó
que són amics. Tots es desviuen
pel club i aixo ha fet que no hi
hagi hagut cap problema, com
anys enrere». Castanyer també
destaca el paper de I'afició i els
socis, que els han donat moltíssim
suport cada diumenge, i el deis
seus companys de junta directiva,
que s'han abocat a I'equip.
El president del Tordera es
mostra esperan~at amb vista al
futur: «L'afició ha tomat al pavelió i toma a vibrar amb I'equip.
Hem fet partits extraordinaris a
casa, pero també reconec que hem
errat moltes oportunitats. S'ha de
ten ir en compte que l'equip és gairebé tot nou, pero de mica en
mica estem millor cada dia i estic
conven~ut que a partir d'ara l'afició veura hoquei de qualitat cada
diumenge i que té un conjunt que
pot aspirar a tot i arribar molt
lIuny».

