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Michael Carey explica que viu amb preocupació l'huracà que afecta les Bahames

ll 
..Lu meua iu*itiu esìà bé però veure el teu país devastat és molt dur"
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J.C. MONGE
I LLEIDAIEI bahamià Michael Ca-
rey combina aquests dies I'adaP-
taðió a I'ICG Força Lleida amb

vist tan afectada, he Parlat amb
la meua mare i la família està
bé. Però hi ha gent que ho ha
perdlrt tot i veure el teu País de-
vastät és molt dur. Estan vivint

una situació molt comPlicada",
va explicar ahir durant la Pre-
sentació. Es va definir com "un
iugador multiusos" que Pot do-
nar a l'equip "el que necessiti".

Jordi Guàrdia, segon entre-
nador, va dir que "Mike és un

dels d'abans", va afegir el ma-
teix Carei, que va admetre que
va ser el seu comPatriota Sha-

quille O'Neal Cleare el que el
va convèncer de fitxar Pel Força
Lleida. "Som amics des dels 5
anvs", va afegir Mike.

Þer la seua part, el President
del club, Félix Gonzâlez, va
destacar que "CareY serà un
jugador de referència P€r a.no-
saltres" i va afegir que falta Per
incorporar-se un jugador Per
tancai una plantilla "de luxe",
amb referència al senegalès Pa
Mor Diene, un fitxatge que tam-
bé va avançar SEGRE. '
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Michael Garey, ahir durant la presentació, al costat de Félix González i Jordi Guàrdia'

"Preparem
elpartitde
I'Hospitalet com

sifos de Lliga"

I Lientrenador de I'ICG
Força Lleida, Jorge Ser-
na, va explicar ahir que
es pren molt seriosament
el debut demà a Ia Lliga
Catalana LEB a la Pista de
l'Hospitalet. "Ens el Pre-
nem com es mererx una

I'estem
fos de

i ar. Ser-' ttentu.

siasmat" davarit d'aquest
test, especialment Per
veure "el rendiment de
Steve Santa Ana i Micha-

arriba "verd" a aquest
partit, maglrat que es va
mostrar optimista Perquè
"les primeres sensacions
són molt bones".

Valorant la Plantilla'd,a

ASS

sat
teníem era la circulació de
pilota i aquest anY tenim
més capacitat de Passa-
da, encara que és veritat
que hem perdut caPacitat
atlètica".


