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ÀNGELS MONTOLIO
DEIXA EL TENNIS PROFESSIONAL PER CULPA DE LES LESIONS

“Sempre he pensat que podia
haver fet una mica més”
del món, vas guanyar tres tornejos (Croàcia, Porto i Estoril), una Copa Federació, es
un bon currículum...
--- Sí, la veritat és que si ho penso així, fredament, ara que ja ha
passat tot, està bé, està bé. Pel
què jo pensava que podia fer, està bé.
--- Quina victòria recordes
amb més il·lusió?
--- Hi ha dos, perquè una va ser
la primera, quan alguna cosa et
surt per primera vegada ho recordes molt. Va ser Estoril, en principi no pensava que passés res i
de mica en mica, dia a dia em
vaig trobar a la final i vaig guanyar. Per a mi va ser molt, molt
perquè em va canviar tot, va canviar la gent, vaig pujar molt al rànquing i ja tenia un nom com si
diguéssim. I la segona va ser a
Croàcia. Vaig anar sola allà, un viatge molt dur, molt llarg, i sola tota la setmana i també vaig tirar
endavant i vaig guanyar Sandrine
Testud. Va ser un partit molt maco, va estar bé.
--- Has sentit el suport de les
federacions en el moment de
deixar-ho?
--- Les federacions ja saps com
treballen. Jo tampoc vull ficar-me
en contra... Ni a favor, però jo
crec que quan les coses van bé
ells també van bé, et donen molt
suport i tu ets la millor, però quan
realment continues fent el mateix
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--- Les lesions t’han impedit
continuar en el tennis professional. Una s’adona que no
pot seguir?
--- A mi m’ha arribat de mica en
mica, perquè he fet tot el possible per continuar, amb dues operacions més, però un dia t’aixeques i t’adones que així no pots
continuar jugant a bon nivell.
--- És un dia trist quan t’adones?
--- El dia que em vaig decidir estava entrenant i vaig dir “así no
puedo seguir”, i aquell dia sí que
em vaig posar a plorar, realment
no em sento amb forces ni estic
bé per fer-ho. Després va haverhi uns dies de calma, de pensar
molt, de pensar el que realment
volia fer... Hi havia moltes coses
a pensar i al final vaig decidir deixar-ho, tot i que ho vaig intentar
un altra vegada.
--- Se sent una mica d’impotència pel fet que ho deixes
per motius físics i no pas per
possibles limitacions del teu
joc?
--- Sí, això també ho vaig sentir, i
ho sento ara, la realitat és que si
ara em posés a entrenar, és que
no puc ni entrenar tots els dies
més de quatre o cinc hores seguides com feia abans. No puc, i
llavors haig de canviar de pensament i intentar estar bé ara sense el tennis.
--- Vas arribar al número 22

Nascuda al 1975, Àngels Montolio va
començar a practicar als 12 anys a les
pistes del Tennis L’Hospitalet. Després
ha arribat a ser la número 22 del món

Can Serra y Hospitalense cuentan con
opciones a la Segunda Regional
At. Huelva y Xaloc completan la nómina de equipos en Tercera Regional
El fútbol de Tercera Regional
vive una temporada esperanzadora con dos equipos, el
Can Serra y el Hospitalense,
luchando para recuperar la
Segunda Regional. El resto
de conjuntos, At Huelva y los
dos equipos del Xaloc, intentarán acabar la competición mejorando los resultados actuales.
El Can Serra es, al cierre de la
edición, segundo del grupo 15
de Tercera Regional, a sólo un
punto del líder. El club tiene como objetivo intentar subir a la
Segunda Regional tras el traspiés
del año pasado cuando tuvo el
ascenso a tiro de piedra. El máximo goleador es Rodri, con doce
dianas, seguido de Morilla, con
11 goles, y Luna con nueve.
El Hospitalense es segundo
del grupo 18 a sólo dos puntos
del líder. La entidad ribereña per-

GABRIEL CAZADO

F
Ú
T
B
O
L

Partido Hospitalense-Gladiador

sigue el ascenso a la Segunda
Regional pero con poca fortuna.
El máximo goleador es Ángel
González, con 23 dianas, seguido
de Rafa Pérez ‘Figo’ con 14, y Dani, con diez.
El At. Huelva se encuentra en
la zona media del grupo 15 de
Tercera Regional con 9 victorias,
ocho empates y cuatro derrotas.
El equipo ha sido víctima de algunos errores arbitrales que han
perjudicado al equipo, que tiene
como ‘pichichi’ a Daniel Jiménez,
con 17 goles.
El equipo A del Xaloc, que
tambien milita en el grupo 15,
está en la zona media-baja con
cinco victorias, dos empates y 14
derrotas. Su ariete es Joan Herasa con 14 goles. El B, en el grupo 17, es colista con un solo
triunfo. Su goleador es Armand
Bru con 8 goles. # JORDI MÈLICH

i no tens els resultats que esperaves llavors et deixen com una
mica de banda. Jo no puc dir res
perquè la catalana s’ha portat
bé amb mi per exemple, perquè jo estava allà entrenant i
sempre m’han donat un suport,
més econòmic que no pas dir
“tenim aquí Àngels Montolio entrenant...”.
--- Què t’ha faltat aconseguir
en el món del tennis?
--- Mmmm... Home... Jo sempre
he pensat que he pogut fer una
mica més del que he fet perquè
hi ha vegades que no valores
molt allò que tens en el moment,
i quan passa el temps te n’adones: potser podia haver guanyat
aquella final que va passar no sé
què i ho vaig deixar o vaig deixar
que passés en lloc d’esforçar-me,
i és això. Noto que hi ha hagut
dies que no he fet tot el possible,
no he donat tot el que podia i ara
és el que sento.
--- I ara què esperes de la vida, sense tennis?
--- La veritat és que no ho sé, és
massa d’hora em sembla per
pensar i ficar-me un objectiu, cal
deixar passar una mica el temps,
anar fent, intentar estar bé tots
els dies, distreure’m, seguir estudiant, buscar algun treball que
em tingui les hores ocupades, i ja
veurem... Suposo que casar-me i
formar una família, com fa tothom... # JORDI MÈLICH/ ENRIQUE GIL

Miquel Penedés dice
que dejará el Catòlic
al final de esta liga
El entrenador del Centre Catòlic, Miquel Penedés, ha anunciado que dejará su cargo al
final de esta temporada. Después de tres campañas al
frente del primer equipo, Penedés cree que se ha cerrado
un ciclo. El técnico tampoco
piensa que esta decisión pueda afectar a su plantilla, que
actualmente intenta evitar la
zona de descenso.

Laia Forcadell y Judit
Pla, mundialistas
en el Integra 2 L’H
Las atletas del Integra 2 L’Hospitalet Atletisme Judit Pla y
Laia Forcadell se han clasificado para disputar el mundial
en pista cubierta. Pla estará
en el de cros, que se celebrará en Bruselas en marzo, tras
ser tercera en el campeonato
de España. Forcadell disputaba, a la hora de cerrar esta
edición, el relevo largo femenino en Budapest.

