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“Toca una victòria sonada
i Elx és el millor escenari”

Gerard Albadalejo veu el Lleida molt motivat per aconseguir el ‘play-off’
CARLES MIRANDA

J.C. MONGE

LES FRASES

❘ LLEIDA ❘ L’entrenador del Lleida,
Gerard Albadalejo, és conscient
que l’equip necessita la victòria
diumenge a Elx per fer un pas
endavant amb l’objectiu de classificar-se per al play-off d’ascens. “Sí, necessitem aquesta
victòria que marqui la diferència, com altres anys que el
Lleida va jugar el play-off ho va
ser guanyar a Barakaldo, Alcoi
o el 0-6 amb l’At. Balears”, va
explicar. “Ens toca aconseguir
una victòria sonada i el millor
escenari és el Martínez Valero
d’Elx”, va afegir.
El tècnic creu que no fa falta motivar l’equip. “Tots som
conscients del que ens juguem.
Ens juguem el play-off i ells, si
guanyen, ja el tindran assegurat. El que sí que hem de fer és
rebaixar l’excitació del partit i
sortir com ho vam fer davant de
l’Hèrcules i no cometre errors
per ser imprudents”.

«Necessitem aquesta
victòria que marqui
la diferència, com
en el seu dia ho van
fer les de Barakaldo,
Alcoi o At. Balears»
«Només pensem a
guanyar el pròxim
partit, és un error
fer càbales»
«És el ‘play-off’ més
difícil i complicat de
la història, hi ha
molts equips
que tenen molt
bons jugadors»

Valoració del rival
Va valorar l’Elx i el seu potencial ofensiu. “Sí, és veritat.
És un equip que fa gols, encara
que en els dos últims partits a
casa no ha marcat. Té davanters
top, tant els tres titulars com els
tres que deixa a la banqueta”,
va valorar. “Haurem de fer atacs
molt ordenats i vigilar les sortides a la contra, perquè allà no
perdonen.”

GERARD ALBADALEJO

Gerard Albadalejo, diumenge passat al camp de l’Hèrcules.

Va dir també que per a ell no
són una sorpresa els resultats
que s’estan produint cada jornada. “Creiem que un equip de
la part baixa no pot guanyar-ne
un de dalt, però no és així. De
fet, el Formentera té molt bons
resultats amb els equips de la
part alta. Que és una Lliga atí-

pica? Sí. Crec que és el play-off
més difícil i complicat de la història. Hi ha molts equips amb
molt bons jugadors i per això és
una competició tan igualada. A
més, tots es juguen moltes coses
a hores d’ara.”
Va afirmar també que no
tenen més pressió pel fet que
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només faltin tres jornades.
“Només pensem a guanyar el
pròxim partit, és un error fer
càbales.” Albadalejo decidirà
després de l’entrenament d’avui
si l’equip viatja avui mateix a la
concentració a les instal·lacions
del Portal del Caroig, a Enguera,
o ho faran demà.

El Girona cau davant del
Perfumerías Avenida
❘ SALAMANCA ❘ El Girona va perdre ahir a la pista del Perfumerías Avenida per 71-70,
al primer partit de la final
de la Lliga Femenina. El Girona va tenir opcions fins al
final de l’encontre però va
fallar l’últim llançament. El
segon partit serà diumenge
a Girona.

El Baskonia perd i queda
fora de la Final Four
❘ VITÒRIA ❘ El Baskonia va perdre ahir 83-92 amb el Fenerbahçe, de manera que és
l’equip turc el que passa a la
Final Four. També hi va accedir el Zalgiris, que va guanyar 101-91 l’Olympiacos.

Cavaliers i Toronto
agafen avantatge a l’NBA
❘ CLEVELAND ❘ Cleveland Cavaliers i Toronto Raptors han
col·locat el 3-2 favorable a les
eliminatòries NBA, després
de sumar sengles victòries
davant d’Indiana Pacers (9895) i Washington Wizards
(108-98), respectivament,
mentre que Utah Jazz va
desaprofitar una gran ocasió de liquidar la sèrie davant
d’Oklahoma City Thunder,
encara que dominen per 3-2.

La Copa Catalana de BTT
arriba a la vall de Lord
❘ SANT LLORENÇ DE MORUNYS ❘ La
Copa Catalana Internacional
Biking Point de BTT arriba
demà a la vall de Lord. És la
4a prova de les vuit del calendari i coincidint amb el 20
aniversari, l’organització ha
fet canvis al recorregut.

ESCACS COMPETICIÓ
AGUSTÍ CUCURULLS

El Jove equip del Mollerussa C.

El Club Escacs Lleida finalitza
vuitè a la Copa Catalana
La Copa d’Espanya de Ponts, en perill per l’avinguda del riu
❘ PONTS ❘ La Copa d’Espanya d’eslàlom, prevista a Ponts per als
dia 19 i 20 de maig, segueix en
perill de no disputar-se a causa que continua baixant molta

aigua pel Segre. La crescuda
del riu va provocar importants
desperfectes al canal de regates de Ponts (vegeu SEGRE de
dimarts) i els danys encara no

han pogut ser avaluats al mantenir-se un volum elevat, per
la qual cosa hi ha risc que els
danys a la instal·lació siguin
encara més importants.

❘ BARCELONA ❘ El Club Escacs Lleida, format per Alejandro Barbero, Guerau Masagué, Ferran Solé i Josep Codina, va finalitzar
vuitè a la Copa Catalana, en què
va guanyar l’Escola d’Escacs de
Barcelona. L’Almenar va quedar
desè. Les altres categories tam-

bé van tenir participació lleidatana. A Segona, el Torà va ser
vuitè; a Preferent, el Lleida B va
ser setè i el Baix Segrià, novè; a
Primera el Vilabarca va ser novè
i el Juneda desè i, a Tercera, el
Mollerussa C, l’equip més jove,
va ser vuitè.

