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fecefca devoluntaris
Per ajudil en els partits i també a les oficines det club ll
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S. CAUFAPÉ
ILLEIDAIEI Força Lleida s'obrirà
aquesta temporada als aficio-
nats al bàsquet que vulguin
col'laborar amb el funciona-
ment del club, ja que potenci-
arà el voluntariat, tant durant
els dies de partit com a les ofi-
cines. El president Félix Gon-
zâlezvamanifestar ahir la in-
tenció de I'entitat d'obrir les
portes a la ciutat a través de
"joves, adults i també jubilats
que tinguin ganes de treballar
amb nosaltres.Tots ens poden
ajudar. Només cal que contac-
tin amb nosaltres i ens expli-

CONTINUÏÍAT

El president Félix

Gonzålez va conf¡rmar
que diversos jugadors

continuaran en el projecte

jècte". El president també va
dir que la inteñció és "fornar
un equip competitiu dins de la -

sostenibilitat'i a:nb la continu-
ïtat de diversos jugadors de la
passada temporada i la incor-
poració de " tookies a Europa,
jugadors amb il.lusió", apos-
tant a més per un planter "ca-
da vegada més fort. Segura-
ment doblarem el nombre de
jugadors a la base".

El Força Lleida té previst
presentar avui la campanya
d'abonats per a la 20L4-I5,en
la qual es mantindrà els preus
dels carneß i es potenciarà l'as-

sistència de famflies, així com
¡le tot el bàsquet de la provín-
cra.

Adrià Garcia, amb la selecció

D' altra banda, Adrià Garcia,
del CB Fardinyes, ha gstat con:
vocat per a un torneig interau-
tonòmic amb la mini catalana.

Félix González, durant la roda de premsa al Barris Nord.

trocinadors, tot serà benvin-
gut", va afegir.

D'altra banda, Gonzâlez va
confirmar que Joaquín Prado
ja té l'oferta de renovació i que
aquesta mateixa setmana do-
narà la seua resposta afirmati-
va,'Íds¡¿r1 continuïtat al pro-

FélixGonzález,
a UeidaTV
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