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Uesport d.'equip a trleida ha,viscut un 3tX2 de llruns i ornbres. Srillant ha sigut l'ascens del Ltrista A I'OK l".Ïiga dos te¡r¡-

poracìes desprtís, cornpletant una gestió exemplar. El canvi s ha ånstal'lat er¡ els dos grans. Hl [lEida de futbol va rellevan

Emili Vicente, que no va acceptar seguir, i en bàsquet va néixer un atrtre elub, el Força Lleida, per continuar a la LÐ8.

XAV¡ER PUJOT
I LLEIDA lLleida ha tornat eL20L2
a la màxima categoria de l'ho-
quei patins espanyol, un esport
que ha donatmés d'una alegria.
Ha sigut Tèxitmés rellevant d'un
any ple de canvis, nous projec-
tes i que ha vist com les noies
de l'Associació Lleidatana
d'Handbol, que no fa gaire se les
veien amb les millors d'Espa-
nya, perdien la categoria nacio-
nal.

Dos temporades van tardar
Albert Foþera i els ser¡s a treu-
re's l'espina del deScens a Pri-
mera divisió. Ho van fer a base

BUSQUETS, LA CREU

La malaltia cardíaca

detectada a l'estrella del

Llista va ser un dur revés

per a la plantilla

de treball, constància i 
"¡¡þ 

trns
jugadors implicats per la causa
que van suplir la falta de recur-
sos econòmics amb una enonne
dosi d'il.lusió. El Llista ICG va
aconseguir la tercera plaça que
donava dret a tornar a l'OK Lli-
ga gràcies a la seua victòria a la
pista de I'Oviedo en l'última jor-
nada. Però és que als despahros
la junta directiva que presideix
Enric Duch també va guanyar
la seua particular partida eco-
nòmica reduint el deute i fent-
sostenible el projecte a la màxi-
ma categoria, on han acabat
l'any al quart lloc, després de re-
dreçar de forma brillant un ini-
ci irregular.

Però el retorn a l'OK Lliga no
ha sigut fàcil per al club. Enca-
ra que esportivament parlant
l'equip s'ha guanyat el respecte
dels rivals, ha hagut de superar
el fort revés moral que ha supo- ,

sat perdre el seu gran referent,

Uequip d'hoquei aconsegueix un brillant ascens en'un

any en què Emili Vicente ha abandonat el Lleida i la
ciutat ha vist néixer un altre club per jugar a la LEB Or
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IJHC Alpicat i el CP Bell-lloc van aconsegu¡r
I'ascens a la Primera divisió Catalana, la categoda
de bronze de l'hoquei espanyoL en què van
agafar el relleu del CH Juneda, tot just flescendit.

n
El CB Pardinyes va encadenar el cinquè ascens
consecutiu en només sis anys, tota una
trajectòria que va culminar aconseguint la
Copa Catalunya, iara aspira a la Lliga EBA.

I
I
El descens de lAssociació Lleidatana d'Handbol
ha sigut la nota negativa de l'any, si bé les
lleidatanes, a base de planter, tanquen el 2012
com a líders i màximes candidates a Iãscens.

David Btrsquets, per ctrlpa d'una
afecció cardíaca que el podria
obligar a penjar els patins abans
d'hora.

Iihoquei lleidatà ha donat
més alegries en aquest 2012,
també en forma d'ascens dels
dos representants de la provín-
cia a la Primera divisió Catala-
na. LiHCAlpicat i el CP Bell-lloc
han aconseguit les dos places
d'ascens, de manera que aques-
ta campanya militen a la Naci-
onal Catalana, la categoria de
bronze de l'hoquei espanyol,
prenent el relleu del CH June-
da, que no va poder evitar el
descens.

Per al Bell-lloc, tot un refe-
rent que va arribar a jugar a la
màxima divisió, l'ascens supo-
sa tornar a una categoria que
van perdre fa tres anys, mentre
que per a l'Alpicat és un fet his-
tòric, ja que aquest club es va
formar el 2003 i, en aquest
tèmps, ha aconseguit dos ascen-
sos i el seu equip juvenil s'ha
classificat, dos temporada segui-
des, per al Campionat de Ca-
talunya.

Un altre dels ascensos del
planter l'ha aconseguit el Club
Bàsquet Pardinyes, que va gua-
nyar la Copa Catalunya, l'avant-
sala de les categories nacionals.
Aquest és el cinquè ascens en
sis anys d'un eqlrip que va ar-
rencar a la categoria més baixa
i que ara aspira a arribar ben
aviat fins a la Lliga EBA.

El2Ù12,Lleida ha tomat a es-
tar molt a prop de perdre el seu
equip de referència en bàsquet,
però, com ja és habitual, va
aconseguir la salvació sobre la

botzina. El projecte que en-
capçala EduTorres va ar-
ribar a la seua fi de mala
manera, afectat pels deu-
tes i l'embargament d'Hi-

senda, i amb la Federació
Espanyola havent d'executar
una altra vegada l'aval per

pagar les despeses federatives
i part de les nòmines de la plan-
tilla, a la qual encara deu di-
ners.

Però a I'estiu, poc abans
que e>girés el termini per a
la inscripció a la LEB Or, va '

aparèixer un grup d'empre-
saris, encapçalat per Félix
Gonzâlez, per comandar un
nou projecte a través del
Força Lleida, wr club de no-
va creació que el mateix
EduTorres havia donat d'al-
ta mesos enrere amb aques-
ta finalitat.

Amb l'objectiu del dèficit
zero i amb contractes basats en
un fix més variables per objec-
tius, l'equip, ple de jugadors
principiants en la categoria i
molt joves, va començar a cami-
nar, també immers en proble-
mes de liquiditat que deixen en
I'aire la seua continuïtat a curt
termini.

També hi ha hagut canvis al
Lleida Esportiu, encara que en
el seu cas, d'organigrama. La fi-
gura sobre la qual s'havia sos-

NOU PROJECTE

El Força Lleida va

La junta directiva del Força Lleida amb lãlcalde, Àngel Ros, i el president de la Catalana, Ferran Aril, el dia de la seua presentació oficial.

mer terç de la competició man-
tindre's durant moltes jornades
als llocs de plny -off d'ascens, en-
cara que ha acabat I'any firmant
la pitjor rabra de resultats de les
últimes tres temporades.

La creu en aquest 20L21'ha
pr otagonitzat l'Asso ciació Llei-
datana d'Handbol. Llequip que
durant moltes temporades va
militar de forma consecutiva a
la Divisió d'Honor de l'handbol
femení no va poder mantindre
la categoria nacioiral i ara mili-
ta a la Lliga Catalana, en què ac-
tualment és el líderinvicte i arrb
molts números de tornar on es
mereix.

Emili
Vicente.

DE FUfBOL SALA

Ueida va veure el Baç vèncet la pdmeta Champions

I Lleida va tindre l'honor de ser l'escenari de la primera Champions
que conqueria la secció de futbol çla del FC Barcelona. En un Barris
Nord ple a vessar, els blaugranes es van passejar per augmentar el seu
palmarès en les últimes dos temporades.

FEIA 21 ANYS QUE CATALUNYA NO EN TENIA CAP

[a FIFA nomena Estrada àúitre internacional

I Xavier Estrada Fernández estrenari a partir de l'1 de gener, el no-
menament d'àrbitre internacional de la FIFA, amb què Catalunya tor-
na a tindre un col'legiat al màxim nivell després de 21 anys. El lleida-
tà afronta la quarta temporada a Primera divisió.

VA ACABAR SETÈ

ElSedisviu la millor
temporada a la Uiga

VA MORIR ALS 23 ANYS

Elfutbol lleidatàl de
dolperMikiRoqué

I El CadílCG ha firmat aquest
any la millor temporada de la se-
ua història a la Lliga Femenina
de bàsquet, a l'acabar al setè lloc
final, una posició que li va ator-
gar, per invitació, una plaça per
jugar competició europea, si bé
la directiva urgellenca va decidir
renunciar-hi per motius econò-
mics. L'equip, ple de cares noves,
ha iniciat un nou projecte que,
ara per ara, és una mica irregular.
Després de perdre la final de la
Lliga Catalana a mans, una altra
vegada, de l'Uni Girona, les llei-
datanes acabaran l'any situades
a la zona mitiana de la classifica-
cro.

I El futbol lleidatà va rebre
aquest any un revés amb la mort
del futbolista Miki Roqué amb
només-23 anys. El jugador del Be-

tis moria a finals de juny com a
conseqüència d'un càncer ossi a
la pelvis del qual va ser intervin-
gut quirúrgicament al maig del
201 1 a la clínica Dexeus de Bar-
celona. La mort de Roqui format
a la UE Lleida, dbn va donar el
salt al Liverpool per després se:
guir la seua carrera a I'Oldham
Athletic, el Xerez, el Cartagena i

el Betis, va deixar consternat el
futbol espanyol i les mostres de
dolor no van cessar, així com els
homenatges.

aconseguir

plaça a la LEB Or i va iniciar

una nova etapa marcada

per la falta de liquiditat

tingut el projecte esportiu del
club, i anteriorment també la
desapareguda UE Lleida, el dei-
xava. EmiliVicente, després de
quatre temporades com a entre-
nador, decidia rebutjar l'oferta
de renovació de l'entitat per tor-
nar a les seues tasques docents.
Després va arribarToni Seligrat,
un bon coneixedor de la catego-
ria que va aconseguir en el pri-


