
temporada que ve debutarà un equip femení
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Clubs ¡ Federac¡ó esperen
un gran impuls a I'hoque¡
Les llicències han crescut un 33% en els últims cinc anys a
Lleida, on hi ha 9 clubs ll Les femenines es disparen un 140o/o
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I LLEIDA I "És un triomf històric
que suposarà un gran impuls
per a I'hoquei a Lleida." Es la
valoració que fa Toni Guiu,
responsable de la Federació
Catalana de Patinatge a Llei-
da, de la victòria del Llista a la
CERS. L'opinió la compartei-
xen els presidents de diversos
clubs lleidatans, que admeten
dificultats a I'hora de captar
jugadors.

En els úItims cinc anys l'ho-
quei ha crescut de forma sostin-
guda a Lleida i, concretament,
s'ha disparat en la competició
femenina. El 201-3, Lleida tenia
635 llicències federatives en
hoquei, de les quals 563 eren
masculines i 72, femenines.

Aquesta temporada hi ha
845 fitxes, de les qtals 672
són masculines i 173, feme-
nines. El creixement global ha
sigut d'un 337o, mentre que en
l'hoquei femení representa un
L4O%. Hi ha nou clubs, encara
que Alcanyís i Andorra també
competeixen a Lleida.

El Jui.reda; fundat eI1951-,
compta amb1-T equips i el seu
president, Joan Jordi Milà, creu
que "és el millor que ens podia
passar. Faltava un boom així,
que ha de servir perquè surtin
més equips i més jugadors. No
és un esport fàcil ni barat. El
material necessari pot costar
entre 200 i 250 euros".

El Bell-lloc, que va nàixer
a començaments dels setan-
ta i es va refundar el 1986,
té quatre equips, encara que
en comparteix alguns amb el
Juneda. El seu president, David
Creus, considera que "tot el

que sigui fer difusió de I'hoquei
és positiu. La competició l'ha
vist molta gent i hi pot haver
un abans i un després d'aquest
èxit". "Ens costa captarjuga-
dors", admet Creus.

El Vila-sana, fundat eI2003,
també té al seu equip femení
a l'OK Lliga i Ramon Porta,
el seu president, valora "molt
positlvament" el títol del Llis-
ta. "Es un club que està fent
les coses molt bé i que implica
molta gent, públic, empreses,
institucions... Es la demostració
del que es pot fer amb l'ajuda
de tots".

LAlpicat, fundat eI2003, és
l'únic que té sènior masculí i
femení. Ricard Vizcarra creu
que "organitzat w esdeveni-
ment i guanyar-lo és un orgull
per a tots els clubs".
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CHJunedd (1951)

I "És un boom del qual han de
sortir més equips ijugadors".
Joan JordiMilà.

(P Bell-lloc(1970)
I "Hi pot haver un abans i

un després. Ho ha vist molta
gent". David Creus.

(PVila-sana (2003)

I "El Llista fa les coses molt bé
iamb molta gent implicada".
Ramon Porta

HCAlpiot(200a)
I "Organitzar un esdeveni-
ment i guanyar-lo és un orgull
per a tothom". Ricard Vizcarra

Les jugadores del Vila-sana, que també competeix a l'OK Lliga.


