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SEGONA DIVFó B LTEIDA ESPORT¡U . UE OLOT-

PauTores

<<Ja no hi ha marge dêrroç
queden deu finals,

I "Estem perdent molts punts i, encara que seguim en play-off,ia
no hi ha marge d'error, queden deu finals i no és un tòpic. Un equip
que acaba lãny campió hadefer play-off.'

Xemi

<Sóc molt opt¡m¡sta i crec

que farem el 'play-offi>

I "Des de l'arribada d'Oliva intentem proposar més, però no és fàcil.

A la segona part hem t¡ngut estones de bon futbol. Les coses sorti-
ran, sóc molt optimista i crec que farem play-off."

Joan Ofol

uÉs un pal molt dur, no

hem estat còmodes>

I "És un pal molt duç ningú s'ho esperava. No hem estat còmodes.

Al camp jo també sentia impotè tcia. Queda poc i si volem fer p/øy-

offhem de fer un canvi tots."

CésarSodano

<Si guanyem a Alacant

tot es veurà d¡f(

l,A la segona part hem estat m¡llors però ens han fet el gol. No

hem tingut l'encert dãltres dies. Si guanyem al'Rico Pérez' que po-

dem perfectament, tot es veurà diferent.'{

&

Juanto Oftuño lluita amb un iugador de lolot en una acció del partit d'ahir.

Joan Carles Oliva va assegurar que encertaran i que cal continuar confiant ll Va reconèixer que

les sensacions no van ser boneé i que li preocupa el resultat i no dominar davant de l'Olot

oRror-¡ovÉ
I LLEIDA I "Continuo confiant en
tots, i després de les males sen-
sacions que hem tingut avui, en-
cara méi. Que ningú abaixi el
cap, nosaltres no ho farem i es-
tic segur que ho aconseguirem.
L'encertarem, us ho asseguro."
Així d'encoratj ador s'expressa-
vaJoan Carles Oliva després de
la derrota.

El tècnic blau va assegurar
que ahir no van tenir bones
sensacions i va admetre que
està preocupat "pel resultat,
per liaver sumat un punt de sis
ã casa i per no portar el pes del

gurar que "això és una cursa
de fons". "Queden deu partits,
molts partits importants Per ser
allà, iãquestes derrotes han de
fer-nos més durs", va afermar
Oliva a la sala de premsa.

Uentrenador lleidatà va e>çli-

itenintmenys la possessió, hem
estat més a prop del gol. Al des-
cans la meua sènsació era que
ens estaven dominant, i a casa
hem de fer una mica més", va
reconèixer el tècnic.

millor".

va voler aclarir tots els dubtes,
encara queja va advertir que el
camp.de l'Hèrcules té "una gran
dificultat".
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JOSE CARLOS MONGE
LA CONTRACRONICA

El Llista gaudein el Lleida no
D
la classificació per a la segona ,

Final Four europea consecutiva
després de derrotar per 8-3 el
Nantes, un dels jugadors em-
blemàtics de I'equip, Andreu
Tomàs, explicava: "Som un
grup d'amics que tirem enda-
vant en els bons i en els mals
moments." En una victòria hi
ha molts factors que han anat
sumant al llarg del temps, de la
mateixa manera que quan els
resultats no arriben, tampoc hi
ha una única explicació ni una
única solució. Si n'hi hagués,
seria molt fàcil.

Elpresident del Lleida Llìsta,
Enric Duch , tambê explicava
que, després d'eliminar el Reus
als recents quarts de final de la
Copa del Rei, cap a la una de la
matinada estaven tots, jugadors,
tècnics i directius, sopantjunts
celebraút la classificació per a
les semifinals.

Fins que alguns jugadors es
van aixecar i van dir: "Marxèm
que demà hem de treballar." I
més d'un.va fer 150 ouilòmetres
fins a cäsa säua, per dormirunes
quantes hores.i aixecar-se aviat
per anar al seu lloc de treball.

Sí, el Lleida Llista està vivint
un moment històric, dolç, pot
ser que irrepetible. I en gau-
deix. Iiany passat, després de

Molta feina, molts sacrificis,
però sempre amb la màxima
humilitat i repartint somriures.
Sense patrocinador principal,
superant problemes econòmics.
I si alguna cosa no els surt bé,
continuaran repartint somriu-
res, treballant i fent sacrificis.
I-fesport amateur és aií. Ho sap
bé Albert Folguera, que a les
vuit del matí és cada dia a la

La culpa, als equíps, mat té an úníc rlom. Es

com ek èxits, sempre és plaroJ. Les vírtòríes
t les derrotes són sempre col'lectives

guanyar la Copa de la CERS,
gairebé tots deien: "Hem de
gaudir-ne, perquè no sabem si
tornàrem mai a una altra Final
Four."

. Doncs hihan tornat. I en gau-
dèixen, perquè sónmolt consci-
ents delque els ha costat arribar
fins aquí.

seua feina.
I el Lleida no gaudeix. Se-

gaeix en pI ay - off , però no gau-
deix. Ahirvaperdrei els dubtes
que hi havia quan van destituir
Albadalejo han tornat. La culpa,
als equips, mai té un únic nom.
En això, és com l'èxit. Sempre
és plural.

RAIJL GARRIDO

que pu$ a
Segona el Ueida,

és on ha de se/'
I El tècnic de l'Olot, Raúl
Garrido, amb passat blau,
va reconèixer que desitja
que "el Lleida pugi a Se-

. gona, que és on mereix
'ser" i va afegir que "ha
estat molt especial tornar,
m'he emocionat molt'?. So-
bre el partit, va dir que
"sabíem que el Lleida és
un gran equip però que
pateix sense pilota, així
que hem volgut tenir-la
més quemai".

Joan Carles Oliva, amb gest de preocupació, en un moment del partit dãhir.

PAU TORRES
Et MILTOR

***
Salvador. No va poderfer res
al gol de I'Olot, però va treure
dos mans salvadores que van
evitar que la derrota fos enca-
ra més gran.

TANO
TIMITAT
Va anar de més a menys, però si
defensivament va ser correcte,
en atac no va aportar res.

)^(

IVAN ZOTKO
EXPEDITIU **
Va ser contundent en totes les
accions fins que va veure la car-
tolina groga.

CÉSAR SORIANO
INTERMITENT
Va fer coses bones i altres no
tant, com una pèrdua que hauria
pogut suposar el 0-2.

)J

JOAN ORIOT
ENTONAT ),(><
Després d'un discret primer
temps va millorar al segon i va
buscar sempre ser vertical.

ATBfSTEGUI
DI5PER5 

'TNo va mostrar la millor versió i

no va encertar en la construcció,
ni a l'hora de recuperar la pilota.

cAtAvERA -^-IMPRECÍS X
També va anar sempre a remolc
al centre del camp. Dolent en les
centrades.

CANO
DItUiT *
Tot just va aparèixer mentre va
ser al camp. Va semblar que no
estava en la seua millor forma.

MOUSA
ESCÀS
S'esperava molt més d'ell. Va
començar bé però va acabar di-
luint-se fins a ser substituiT.

JUANTO ORTUÑO
voruNrARtós **
Ho va intentar però li van sortir
molt poques coses, tot i que va
ser del més visible en lhtac blau.

DONGOU
DESAFORTUNAT *
Es va moure amb ganes i amb
agressivitat però no va acabar
mai de desbordar ni de rematar.

PEDRO MARTIN ESPUMÓ5.
Va tenir un efecte gasosa. XE-
MI IRRELLEVANT. QUINTERO
DESAPERCEBUT.

*
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