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El Palma,.líder en pretemPorada

Ulberojet Palma arriba a l'estrena de
la competició domèstica després de

ser l'equip de tota la Lliga arnb millor
balanç de la pretemporada, havent
perdui tan sols un dels vuit partits
disputats.
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El Força Lleida obre aquesta nit la Lliga amb una plantilla molt renovada i encara buscant el seu

ãstil-aä ¡oc ll nebrà el Þahna, un dets equips queapunten a estar a.ls llocs més alts /

XAV¡ER PUJOL
I LLEIDA I Ha arribat I'hora..Des-
prés de mes i mig de pretem-
þorada, en la qual hi ha hagut
llums i ombres a parts iguals,
el Força Lleida s'estrena avui
alaLliga contra un rival exi-
gent, un Palma que a Priori surt
éntre els aspirants a pujar. El
debut arriba als de negre massa
aviat, com el mateix tècnic ha
reconegut.

Lequip continua en fase de
construcció, de saber a què jugar
i a conèixer-se; no en va la revo-
lució executada a I'estiu ha estat
piofunda. Només dos jugadors
continuen de la temporada Pas-
sada, i entre elç nouvinguts hi ha
jugadors amb nom a la categoria
i moltes apostes arriscades que
només el temps dirà si han estat
encertades o no.

Serà una estrena amb molts
dubtes, els que ha anat sem-
brant I'equip durant la fase de
preparació. Al marge de les
victèries i derrotes, que han
estat igualades, al Força Llei-
da li ha faltat continuïtat en el
joc, lògic a aquestes altures, i
més amb tants canvis. Va ju-
gar bons pártits a Castelló i
davant de l'Osca al Ciutat de
Lleida (va guanyar-los tots dos),
i va tenir bones fases de joc en
els dos partits de la Lliga Cata-
lana davant del Barça, que va
perdre després de desaprofi-

DEBUT AL BARRIS NORD

"Sempre que juguem a casa

tenim Ia bonica press¡ó de

jugar tan bé com sigui

possible i intentar guanyar"

tarl'avanlatge. És per això que
Jo cer-
ta ens
ar nim
cosetes a millorar i això Pas-
sarà sempre. El més important
és que tenim moltes ganes de

possible i intentar guanYar. No
ãnem amb la idea que si perdem
contra el Palma no passa res'
sinó que preparem cada Partit
com si fos l'últim", va.apuntar.
' Serna téclar comvolqueju-

gui el seu equip. "Que tinguem
una defensa individual molt in-

estendre eljoc d'atac tan ràPid
com sigui possible", va indicar
el tècnic aragonès.

El plantilla-del Força Lleida espera aconseguir la permanència sense els sofriments de Ia passa{a temporada.

Uol renovar el conveni amb Paeria i Diputació abans de les eleccions

I El president del Força Llei-
da, Félix González, té molts
.fronts oberts, entre els quals el
futur.conveni amb les institu-
cions, que acaba I'estiu vinePt.
El seu objectiu és renovar-lo a
la tardor i no esperar a l'estiu

' per no coincidir amb les elec-
' èions municipals, que podrien

dificultar la negociació.
"Es f a absolutament imPres-

cindible firmar el nou conveni
a la tardo¡ ja que les dates que
s'estudien per a les elecciorts

municipals són incomPatibles
amb el temps qìie tenim per

desceùs'1, va declarar Gon-
zâlez. En aquella ocasió, un
acordin extremis entre Paeria
i Diputació va permetre que
el club s'inscrigués al final a

-.la LEB Or.
Un altre dels cavalls de ba-

talla que afronta el club és

la recetca d'un patrocinador
principal després de la mar-
xa dActel. Tot i així, el Presi-
dent va reconèixer que el
pressupost, que s'acostarà als
600.000 euros, sensiblement
inferior al de la campanya an-
terior, es cobrirà gràcies a les
aportacions de més empreses
col'laboradores.

Pel que fa a la competició,
G onzález v aser clar: "I-lobj ec-
tiu final de la Lliga no és pujar.
Ara com ara no entra en els

nostres plans; però esperem
que sigui un bon any espor-
tiu, i això vol dir que guanyem
més partits dels que perdem
i que la nostra afició se senti
idëntificada.2'


