
32 ESPORTS
SEGRE

Divendres, 20 de juliol del 2012

BÀSQUETLLIGALEBOR

“L’ACBavuiés inviable”
Félix González, portaveu de Força Lleida, diu que per optar a l’ascens falta
estructura, planter i solidesa econòmica ||Dilluns llancen la campanyade socis

Félix González, al seu despatx del bufet d’advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Lleida.
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JOSÉ CARLOSMONGE
❘ LLEIDA ❘ Tot i que Força Lleida
neix amb la intenció de ser “un
equip capdavanter a la LEB Or”,
Félix González, portaveu del
grup d’empresaris que ha impul-
sat el nou club, creu que ha de
passar força temps abans que as-
piri a l’ascens a l’ACB.

“Ara com ara, l’ACB seria in-
viable”, explica a SEGRE des del
seu despatx professional.“No hi
ha estructura, ni planter ni soli-
desa econòmica. Seria com ti-
rar-se per la finestra.” I matisa:
“Necessitem uns anys de feina,
crear planter, fer una tasca co-
ordinada amb la resta de clubs
de Lleida i la Franja, fins i tot de
zones pròximes com Montsó i

Barbastre. I consolidar-nos fi-
nancerament.”

Com ja van explicar el dia de
la presentació, el rigor econòmic
és fonamental en el projecte.“Es
pot perdre la categoria, però mai
incórrer en un dèficit. Serà una
línia roja quemai passarem, per-
què això podria conduir a la des-
aparició”, adverteix.Tot i que el
pressupost de la pròxima tem-
porada encara no està elaborat,

podria rondar els 800.000 eu-
ros.

Amés de l’aspecte econòmic,
González dónamolta importàn-
cia al social. “El bàsquet té un
paper social molt important que
volem potenciar. Firmarem con-
venis amb institucions, com la
UdL, i estudiem organitzar con-
certs i espectacles per mantin-
dre activa la massa social i ob-
tindre ingressos extraordinaris”,

revela. De moment, dilluns està
previst el llançament de la cam-
panya de captació de socis, que
estarà recolzada per un local
cèntric i punts d’informació i
venda ambulants, en punts es-
tratègics.

González també va recordar
que una part de l’activitat del
club es desenvoluparà aTorre-
farrera. “Hi jugarem algun par-
tit amistós de pretemporada i,

probablement, el partit de la Lli-
ga Catalana.”

Una vegada inciada la tempo-
rada, el següent pas serà la trans-
formació del club en SAE, un
procés que no estarà obert a la
ciutat, ja que seran els socis els
que assumiran “la totalitat del
capital social”. “Som socis im-
plicats, ens hi juguem els nostres
diners i volem fer les coses bé”,
va explicar.

800.000 EUROS

El club treballa en
l’elaboració del pressupost,
que podria rondar els
800.000 euros

ElMadridbusca
patrocinador
pera l’estadi

FUTBOL

❘MADRID ❘ El Reial Madrid, que
treballa en un nou projecte
de remodelació del Santiago
Bernabéu, també ha iniciat
gestions per trobar un patro-
cinador que doni nom a l’es-
tadi.

Segons explicava ahir el ro-
tatiu madrileny ABC, el club
blanc espera aconseguir amb
el patrocini uns ingressos de
50 milions d’euros per tem-
porada.

D’altra banda, el jugador
argentí Fernando Gago, que
el Madrid tenia cedit al Ro-
ma, jugarà la pròxima tem-
porada alValència.

Unministreveu
“indecent”el
soud’Ibra

FUTBOL

❘ PARÍS ❘ El ministre francès de
Pressupost, Jérome Cahuzac,
va qualificar ahir d’“inde-
cents” les xifres que cobra-
rà el davanter suec Zlatan
Ibrahimovic al París Saint
Germain, aproximadament
15 milions d’euros per tem-
porada. “Aquestes xifres no
són impressionants, són inde-
cents en un moment en què
el món sencer ha de fer esfor-
ços”, va assegurar el minis-
tre.“Molts clubs de futbol, so-
bretot del sud d’Europa, es-
tan endeutats més enllà del
que és raonable”, va afegir.

Directius del Cervera, amb Xavier Gabriel.

La Bruixa d’Or renova el
patrocini amb el Cervera
❘ CERVERA ❘ L’administració de loteries La Bruixa
d’Or de Sort seguirà com a patrocinadora del
Cervera, que aquesta temporada debutarà a
Primera Catalana. L’equip, que comença a en-
trenar-se l’1 d’agost, ja ha programat amisto-
sos contra l’Anglesola (dia 4), l’Alpicat (8), el
SantAndreu (11), el Linyola (23), el Manresa
(26), l’EFAC (28) i l’Agramunt (2 de setembre).

❘ LLEIDA ❘ La jugadora del CB
Lleida Raquel Ferrer ha es-
tat seleccionada pel gabinet
tècnic de la Federació Espa-
nyola de Bàsquet per formar
part de l’Operació Talent
U12-U13 femenina.Anirà a
Guadalajara del 3 al 6
d’agost.

Operació Talent per a
una jugadora lleidatana

❘ ÀGER ❘ El català Pedro García es va imposar en la sisena mànega del Campio-
nat d’Espanya i Open Internacional d’ala delta d’Àger, que va constar de 112
quilòmetres de recorregut per les balises situades a coll d’Ares, Sopeira,
Bòixols iAgulló. García es va imposar a l’austríacWolfgang Siess, segon.

Pedro García s’imposa en la sisenamànega del Nacional d’Àger
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