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Creant un futur sòlid

L’HC Engolasters presenta un conjunt de vint nens amb aspiracions a llarg termini ambicioses
L’any passat, el comú
d’Escaldes-Engordany
va voler impulsar una
escola d’handbol a la parròquia
per a nens. Així, començava a
principi d’aquesta temporada el
projecte de l’HC Engolasters amb
una vintena de nens d’entre sis i
deu anys. Tot venia precedit pel
Campus Enric Masip que Escaldes ha acollit durant tants anys i
que denotava com faltava una escola a la parròquia per a la resta
de l’any.
De moment, l’Engolasters no
es planteja sortir a competir, més
enllà de fer trobades puntuals
tant a Andorra com a Catalunya.
“No busquem això, sinó que l’objectiu principal és que gaudeixin
cada dimarts jugant a handbol”,
explica el coordinador del club,
Patrick Alís. “Encara són petits i
fins que no siguin infantils no ens
plantegem posar-los a competir”,
assenyala el president, Nito Rodríguez. En aquest sentit, el membre de l’equip Joel Rodrigues explica que en els entrenaments
compleixen l’objectiu de passar-
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ho bé. “M’agrada molt venir a jugar perquè estic amb els amics”,
assenyala.
Més endavant, l’Engolasters
espera poder ampliar la seva base per donar a l’handbol andorrà

un futur encara més sòlid i, amb
els dos altres clubs del país, assegurar la continuïtat de la selecció, que es va reprendre recentment. “Aquí és on es crea
l’handbol”, conclou Rodríguez.
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Flaix laCompetició
KUNG-FU

Èxit al 9è Trofeu d’Andorra la Vella

Un or i dos bronzes per al Taekwondo Club Encamp
Els representants del Taekwondo Club Encamp es
van penjar tres medalles al Campionat de Catalunya
infantil. Ariadna Valdivia va sumar l’or en menys de

23 quilos, Irene Agustín el bronze en menys de 25,
Diego Martín (entre 28 i 31) també un bronze i Ittay
Lamouroux va rebre una medalla de consolació.

El 9è Trofeu infantil i
juvenil d’Andorra la Vella de kung-fu va estar
representat pel Club Esportiu
Sant Julià, el Club Kung-Fu Encamp-Pas de la Casa i l’amfitrió, el Club Kung-Fu Taitxi Ving
Tsun. La competició es va celebrar a la sala polivalent, un
escenari que va reunir més
d’una trentena de competidors
de diverses categories.
Com a resultats destacables, per exemple, en mà buida de fins a set anys el Club
Esportiu Sant Julià es va fer

amb la primera posició tant en
masculí com en femení. Fins a
deu anys, el Club Encamp-Pas
de la Casa va ocupar tot el podi de nois. I en arma curta, el
Club Andorra la Vella va poder
aconseguir una segona plaça
en femení de fins a setze anys.
Els amfitrions van tenir complicat classificar-se primers en alguna prova, ja que la gran majoria de medalles d’or se les
van repartir entre els altres
dos participants. L’organització
va quedar satisfeta amb el
desenvolupament del torneig.

