
24 
I

www'segre'com/esports

ilttililllltil|llllilltIllrIrillililillllllllIrIillIltIllIlllll¡lllllllllllllllllltlll

I
Hoquei. Matts Zilden, de l'Alpicat, jugarà
amb Alemanya l'Eurohoqueide la Corunya

I
Triatló. El lleidatà Josep Maria Puig anirà al

Mundiald'lron Man a Hawaii en veterans
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El Lleida dóna una nova oportunitat al tècnic, al qual no va assegurar la continuïtat quan va acabar
ta Lliga ll Jordi Esteve diu ara que "no era el moment" per a l'arribada d'Oliva o Viadero

.rosÉ cnnlos MoNGE
I LLEIDA lUn mes i una setmana
després que el director esportiu
del Lleida, Jordi Esteve, enla
valoració de la passada tempo-
rada no assegurés la continultat
de Gererd Albadalejo, malgrat
que tenia contracte, i admetés
que podia canviar la persona al
capdavant de la banqueta blava,
el mateixJordi Esteve va anun.
ciar ahir que el tècnic diaques-
ta pròxima temporada serà...
Gerard Albadalejo, al qual do-
nen una nova oportunitat. Sí
que hi va haver alguns punts
en comú amb aquella compa-
reixença: la confiança enAlba-
dalejo -malgrat que pensessin
en altres funcions per a ell-, el
desig d'ampliar el cos tècnic i
"valorar totes les opcions pos-
sibles" per al càrrec. Després de
negociar amb tècnics comJuan

,HEM DE SER PRIMERS"

El director esport¡u afirma
que lbbject¡u del Lleida

és fer el 'play-off'sent
camp¡ons de grup

Gerard A|badaleJo, Jordi Esteve, Jordi Cortés i Pablo Petreñas, ahir al Camp d'Esports.

"[à meua idea era seguircom
a entrenadorsi el clubvoliao
Afirma que el Lleida "mai em va dir que volien rescindir-me"

I Gerard Albadalejo, molt
menys somrient del que és
habitual ales seues comparei-
xences, va afirmar quehavis-
cut "amb molta tranquil'litat "
tot elprocés que es va obrir el
24 demaig quan Jordi lsteve
va explicar qúe parlarien amb
entrgnadors i que no descarta-
va el relleu del tècnic. Gerard
va afirmar també queno creu
que sigui l'entrenador perquè
no s'hagi pogut concretar el
fítxatge de cap altre tècnic.
"Hem tingut corrunicació en
tot moment dels-passos que
feia el club, que mai em va
dir que em volia rescindir,"
va explicar. "La meua idea
sempre ha estat seguir com a
entrenador si.el club així ho
volia", va afegir.

"Hi ha hagut conversês
amb altres tècnics però al fi-
nal s'ha considerat que seguís.
El club volia millorar el cos

tècnic, però mai m'han dit de
rescindir el contracte", va in-
sistir. També va admetre que
de la mateixa manera que el
club va parlar amb altres en-
trenadors, altres clubs van
parlar amb ell. "He volgut
seguir a casa", va valorar.

ALCORRENT

Gerard Albadalejo diu
que va estar sempre al

corrent de les gest¡ons

amb altres tècnics

FUTBOL SEGONA DIVFÉ B

Carlos Oliva o Á.ngel Viadero,
Esteve va dir que "no era elmo-
ment que vinguessin al club, no
s'adequaven a les nostres neces-
sitats". Va insistir que "aquest
és un projecte de club, no d'una
persona".

Va negar que aquestes cinc
setnanes d'incertesa poguessin
generar dubtes. "Vaig ser clar,
la confiança amb el Gerard i el
cos tècnic és total. Tots tenen
les seues qualitats i el treball hi
és. Ho valorem molt, la prova
és que fa set anys que és al club.
Però la meua feina és valorar
totesles opcions". Això sí,vare-
conèixer que "no vaig ser capaç
d'explicar-me bé". Va afegirque
"erròniament" ha pogut sem-
blar que es buscava entrenador,
quan ttes

quepogu
complert
i dotar de més recursos" l'staff
tèçnic i no va descartar algt-
na incorporació més. Gerard
tindrà'de segon Jordi Cortés,
i s'incorpora Pablo Petreñas
-exentrenador de |EFAC- com
a analista i també hi ha Jordi
Gómez i Xavi Francisco. Tots
saben els objectius del club: "Ser
a dalt, quedar campions, jugar
elplay-off iascendir. No voþm
excuses", va advertir.

Va afirmar estar al corrent
de totes les negociacions ober-
tes pel club. "He parlat amb
jugadors i tenim el mateix ob-
jectiu. Anem de lamà amb el
Jordi [Esteve], voletn que el
planter tingui importància,
perquè continuïn sortint juga-

dors comBojan, Joel, Doncel
o Max."

En aquest sentit, va adme-
tre que "no podem cometre
els mateixos errors que l'any
passat. Treballarem dur i com-
petirem cada diumenge. Amb
una mica més de regularitat
les coses aniran millor". Va
reconèixer que té tot un repte
al davant, però considera que
"quan et poses la samarreta
del Lleida, sentjugador o en-
trenador,ja saps quins són els
objeitius que has de complir",
va afegir.

Petreñas

Per la seua banda, Pablo
Petreñas, extècnic de I,EFAC
i una de les incorporacions al
cos tècnic, va dir estar "molt
il.lusionat þer poder entrenar
l'equip de la meua ciutat. Es-
pero aprofitar aquesta oportu-
nitat per continuar creixent".

PAS5ADES LES REVISIONS

pofada
(omençarà eldia 16

I Jordi Esteve va explicar que
els entrenaments del Lleida co-
mençaran el dia 16, tot i que en
els dies previs faran les revisions
mèdiques. El.dia 21.serå el pri-
mer part¡t, amb lOsca al Camp
d'Esports. Va descartar que ju-
guin amb el Saragossa.

ITRILLES ES QUEDA

Ires o quatre fibotges
staden"tancats"

I El director esportiu vâ -rsrç--

gurar que elclub ja té "tancatit:''
tres o quatre fitxatges, encara
que es va negar a donar noms.
També va'afirmar que Trilles,
que pretenen diversos clubs, es
queda.

I MASSANA, ALJUVENÏF.'

Joditópez'Mena'
entrenarà elfilial

I Jordi López Mena, que la
passada temporada va entre-
nar l,Alpicat, és el nou tècnic
del Lleida B, en subStitució de
Mariani. Miki Massana, tal com
estavaprevist, dirigirà el Juvenil
de Divisió d'Honor.

DESCARTA ELCANVI

'tlméslògicés
ont¡nuaralGrup3" ,

I.Esteve va descartar el canvi
de grup. "Sempre hem dit que
ens agrada el Grup Nord, però
el més lògic és que continuem
al Grup 3", va admetre el direc-
tor esportiu.

TAMBÉ AL LLEIDA

Mor Pepín, que'va jugat

I José Cuéllar Pepín, integrant
de l'equip del Saragossa cone-
gut com ElsMagníficos,va morir
ahir a'Lleida als 80 anys. Pepín
va jugar al Saragossa entre el
1960 i el 1967,va guanyar dos
Copes i una Copa de Fires. Va
jugar al Lleida (70-71), on vivia
després de retirar-se el 1971.
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