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Tens per fi a les teves mans el primer número de la revista

L/eida Básque~ una publicaci6 adre,ada a tots els socis i

aficionats del Caprabo L/eida i que servirá per enfortir encara

més la relaci6 i la comunicaci6 amb el públic. La seva

perlodicitat és bimestral i els seus continguts s6n ben diversos:

reportatges, entrevistes, notícies destacades, fotografies

espectaculars, comentaris, opinions, etc. En definitiva, una

iniciativa que esperem que tingui una bona acollida entre

els seguidors més joves, que s6n mo/ts, i els adults, que

vibren com ningú amb /'equip.

El club es troba ara en un moment decisiu per encarar el

futur a curt termini. L'equip s'ha de consolidar a la máxima

categoria i /'entitat s'ha de constituir en Societat Anónima

Esportiva. La Fundaci6 del club, recentment creada, ja camen¡;a

a donar els seus fruits. El primer ha estat caeditar aquesta

publicaci6 que s'ha de convertir en una alicient més deis

que ja tenim hores d'ara. Peró ens queda molt per fer i per

créixer i el millar de tot és que en tenim mo/tes ganes, tant

membres del club com afici6, que és la millor de rACB.

Que gaudiu de la revista oficial "L/eida Básquet" i que sentiu

satisfeta la necessitat d'una publicaci6 dedicada exclusivament

al vostre club.

CREIXfNT COM A CLUB

"fLleida Basquet..
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És ja un deis ídols de I'afició. Ara podeu
coneixer molt més d'aprop les seves costums
i que en pensa de la seva primera temporada
amb el nostre equipo

Des que el Consell Superior d'Esports va
anunciar la xifra d'un milió i mig d'euros (256
milions de pessetes) per la transformació del
club en SocietatAnónima Esportiva (SAE),
/'entitat s'ha posat en marxa per aconseguir el
capital social imprescindible perque el Caprabo
L/eida continui I'any que ve jugant a la maxima
categoria, a /'ACB.

Roger Grimau ha renovat fins al 2004 pel
Caprabo /leida iens mostra la seva satisfacció
per continuar /ligat a un equip i a una entitat
que porta ben dins del seu cor.

~sociació de Premsa Esportiva Ueidatana
va celebrar /'anual Gala de /'Esport. Aquesta
vegada el C. E. L/eida Basquetbol es va endur
e/s premis al millor entrenador, dirigent i mil/or
entitat esportiva.

Eduard Porte/a Marin (president de rAeS)
El Caprabo L/eida és més que un projecte: és
una realitat j/·lusionan! que reflecteix el tipus
d'entitat iel tipus de basquetque /'ACB desitja
pel panorama professional del nostre esport.

Ensenyem les noves oficines del dub, situades
al mateix Barris Nord, i que ja funcionen a pie
rendiment per tal de gestionar de forma més
cómoda i organitzada el club.

NOTICIES

FIRMA CONVIDADA

GALA DE L'ESPORT

CAPITAL SOCIAL
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4 lL1eida Basquet

Benvolgul/a amic/ga:

Rep una forta abra~ada,

UN REPTE QUE TOT5 HEM DE FER REALITAT...

Aquesta temporada Ion histórico pel naslre Club, la primera a I'ACB, está sent molt positiva i a la vegada il.lusianant

a nivell esportiu. Hem acabot la primera volla, tal i les moltes lesions que hem potit, a una victória de poder disputar

la Capo del Rei, i ara hem inicial una segona volta apossionant.

Peró a nivell social tenim per davant un reple molt gran, ens lalta pujar I'últim esglaó que ens ha de consolidar a

I'ACB i que de no ler-ho suposaria perdre la categoria, es tracto de la conversió en Societat Anónima Esportiva

del naslre club segons mana la lIei, havent de constiluir un capital sociol de 1,5 milions d'euros (256 milions de

pessetesj.

Des de lo fundació del nostre club I'any 1997 hem let moltes coses, hem arribat a I'ACB, ens han construit un

povelló en quatre mesos que s'omple cada partit, som 4.300 abonats i 200 empreses que col·laboren i esponsoritzen

al nostre club. I el nom de L1eida el portem amb orgull per tots els camps i ciutats de la competició.

Continuem tenint projectes, il·lusions i ganes de trebo llar amb humilitat, amb constancia i honestedat, perqué volem

que el nostre club, el club de tots els lIeidatans, sigui cada dio més fort i més gran, i aixó només es pot fer si som

capa~os de poder lenir patrimoni, i com més gran millar.

El nostre repte és construir una Ciutat Esportiva i Cultural on tinguin cobuda tots els nois i noies que fan básquet 01

nostre club i lots aquells nois i noies de les noslres terres que tinguin ;I·lusió per fer d'altres aclivitats culturals com

el teolre, la música, la pintura, elc.

Inverlirem tot el Capital Social que hem de conslituir en SAE en el fulur, i el nostre futur és la Ciulat Esportiva i els nostres

joves. Per aixó acabem de crear la nostra própia Fundació sense ánim de lucre, que vetllará pel potrimoni del club i

a la vegada recollirá aporlacions de tots els qui vulguin col· laborar.

Avui, més que mai, necessitem del teu gro de sorra, necessitem que ens ajudis comprant accions, el preu és de

100 euros I'acció, o bé fent aportacions a la Fundació. El teu eslor~ el veurás conslruil a la teva i nostra Ciutat

Esportiva.

Pot ser que la nostra ciutat no pugui mai organilzar uns Jocs ülímpics o un Campionat del Món de básquet, peró

sí que podem aconseguir que el nostre club sigui admirat per tola Europa i que ens sentim molt orgullosos.

El teu esfor~ és el noslre lulur i el lutur entre tols el conslruirem. No ens fallis, aquesl partit ens loca guanyar-Io

a nosallres.

Ferran Vidal Fartea
Presidenl C.E. L1eida Básquetbol
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UN PROJECTE AMSICIÓS I DE FUTUR
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UNA SONA EINA DE DIA..LEG ENTRE EL CLUS I EL PÚSLlC

Josep Pont ; Sans
President de la Diputació de L/eida

La consolidació del projecte de básquet de primera categoria a L/eida és un fe!, Laseens a la L/iga ACB, sumat als seus exce¡'¡ents

resu/tats aconseguits durant la primera volta de la competidó, així ens ho manifesten. Per aixó, assegurar que el Caprabo L/eida

ha deixat de ser un somni per convertir-se en una rea/itat, en un esdeveniment de masses, o en la referencia esportiva més seguida

de les comarques de Ueida, no és faltar a /a realitat, és constatar un feto

Un projecte ambiciós i de futur com aquest no pot quedar-se només amb aquestes objectius purament esportius. Els seus directius

ho saben iestan posant tot el seu trebaff iesfor¡: per aconseguir que el L/eida Básquetbol sigui alguna cosa més que un club d'ACB,

En aquest sentit, es barregen idees i dinamiques tan bones com les de la creació de la Fundació del dub, fa construcció de fa Ciutat

Esportiva, o la transfonnació en SocietatAnónima Esportiva del primer equip, el professionaf. Tot aixó necessita, una eina a través

de la qual els socis, empreses coJ./aboradores i futurs accionistes puguin sentir-se infonnats de tot alfó que succeeix al club.

L'edició del primer número de la revista L/eida Basquet, a més a més de ser un motiu d'orgulJ per tots, ha de seNir per ajudar a

que la realitat del basqueta les comarques de L/eida no sigui "flor d'un dia", sinó alguna cosa més, comja s'ha demostrat ampliament.

Tots e/s esfon;os van dirigits a aconseguir que el L/eida Basquetbo/ sigui una marca, una referencia en el món del basquet catala

en quant a formació, i per aixó, eines com la revista han d'ajudar a que aquesta formació sigui normal els propers anys.

Encoratjo a tothom a mantenir aquesta voluntat de treball, esperant que els exits esportius segueixin acompanyant la trajectória

del club, perqué aixó será bo pel cfub, pels socis, per la base ipels afeccionats,

Anton; Siurana
Alcalde de L/eida

Poes esdeveniments com e/s esportius aconsegueixen unir; U.fusionar cof./ectius extensos. El cas del Ueida Sasquetbol n'és

un ciar exemple, ja que el trebafl, /'esfon; deis seus jugadors i els éxits esportius han engrescat de nou els aficionats al básquet

de sempre, a la vegada que s'ha aconseguit un nau públiCo Una afició que a més d'assistir als partits segueix amb interés

fes novetats i tota la informació que envofta I'equip.

Els aficionats al básquet de L/eida compteu, a partir d'ara, amb una publicació própia que reflecteix extensament tot afió

que envolta el club i les competicions en qué participen les diferents seccions de I'entitat. Adrepda especialment a vosaltres

neix aquesta revista, un nexe directe entre efs secis j e/s jugadors, "equip tecnic i tot alfó que es mou a /'entom del basquet.

Més enflá de la pura informació, es tracta d'una bona eina de diáleg entre el club i el públic, una sintonia que de fet ja existeix,

com es demostra partit rere partit.

Com a alcalde de L/eida em plau donar la benvinguda a una publicació que estic segur que sera molt ben acoflida pels socis

¡e/s aficionats. Vull felicitar des d'aquestes línies aquesta iniciativa, tot desitjant que vagi de la mil de molts exits esportius

per a uns jugadors que han dut el nom de la ciutat a I'elit de I'esport,

Cordialment,
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TENlU L'EMPENTA PER ARRIBAR A COTES MÉS ELEVADES

Xavier Argenté
Director General de Capraba

A I'hora d'iniciar un nou projecte hom es planteja la idoneilat de la idea, la capacitat que

tindrem de mantenir-la en el temps i la finalitat a la que I'adrecem. Aixó és, sens dubte,

el que us haureu plantejat i el que voldria fer servir per encoratjar-vos a seguir amb tant

magnífic servei.

Tot mitja adre,at al públic és un esfor, que un grup Ilen,a per benefici de tots aquells

que n'estan interessats, i aquest, de la ma del Caprabo L/eida, esta garantitzat tant en

qualitat com en continuilat. Serveixin dones aquestes paraules de felicitaciá per la nova

iniciativa a I'hora que per a desitjar-vos molts exits tant en el camp esportiu com en el

social.

Que L/eida gaudeixi d'aquesta publicació com ho fa deis resultats esportius d'un club

que ja és ensenya d'una gent que estima I'esport.

Joan Anton Camuñas i Feijoo
Secretari General de l'Esport

Des de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

us faig arribar una salutaciá ben cordial per celebrar la sortida d'aquesta

nova publicaciá. El creixement del Club Esportiu L/eida Basquetbol tan

socialment com esportivament demostren que tot i la joventut de la vostra

entitat demostreu I'empenta necessaria per arribar a les cotes més elevades

d'exit.

Desitjo que amb la Revista L/eida Basquet aconseguiu la millar eina de

comunicaciá que us permeti aconseguir nous objectius que impulsin I'entitat,

i als 23 equips que constitueixen el vostre planter.

Per la Secretaria General de l'Esport és una satisfacciá constatar la capacitat

i voluntat de clubs com el L/eida, que saben aprofitar els bons moments

per estructurar els elements sobre els quals poder construir un futur amb

les maximes garanties. Felicito I'entitat per haver tingut aquesta iniciativa

i espero que la Revista L/eida Basquet constitueixi un veritable exit i tingui

una lIarga vida.

QUE LLEIDA GAUDEIXI D'AQUESTA PUBLlCACIÓ
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Rambla Ferran, 53 . Tel. 973 228 020 . Fax 973 228 174· 25007 Ueida
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El passat dimarts 8 de gener es van inaugurar les noves oficines

del dub, situades al mateix pavelló Barris Nord, ique destaquen

per ser unes instal·lacions modeliques i amb un espai idoni

per als diferents departaments. Després de set mesos allo~ats

provisionalment a LEscola Universitaria de Turisme, per on van

passartots els sods a fer-se el camet de la temporada, disposem

d'una infrastructura més amplia i d'acord a les necessitats d'un

club ACB. No obstant aixD, cal agrair de nou a tota l'Escola la

seva enorme col.laboració i ajut que ens han oferto

En primer 1I0c trobem Secretaria, que és des d'on es canalitzen

totes les trucades, missatges, encarrecs, enviament de faxos,

etc. Tot seguit hi ha el gabinet de premsa. Aquí es redacten

les notes de premsa, s'atenen les peticions deis mitjans de

comunicació, s'aetualitza la pagina web i es preparen els

dossíers de cada partit del Caprabo Ueida a casa. En aquesta

dependencia trobem, per últim, Administradó, que s'encarrega

de comptabilitzar I'economia del club a diario

El següent departament és Márqueting, que manté el contacte

més directe amb les empreses que han donat suport al projecte

de I'entitat a I'ACB. A més, són els responsables de totes les

indatives publicitáries de l'entitat Més endavant hi ha el despatx

del director general, Valenti Junyent, que és qui coordina tota

la feina i I'activitat diária desenvolupada en el club. Al costat,

el president de I'entitat, Ferran Vidal, supervisa els diferents

departaments i és el máxim representant del C.E. Ueida

Básquetbol, juntament amb els 12 directius que comformen

la Junta del club Ileidatá.x

Trauma/afoglo . Cirurgio general· Neumologio . Medicino Interna· Urología y vies urin6ries

Centre d' AssistEmcia Medica Integral

~.VAF Serveis medies



És un requisit que es podria ano

menar per imperatiu legal, pero

que tothom coneixia i que el Club

té previst afrontar amb la més ab

soluta convicció d'aconseguir, amb

I'ajut de tothom, aquest darrer ob

jectiu com la culminació d'una serie

de grans éxits:

Esportivament: assolir I'ascens i fer

un equip capa~ de consolidar-se a

la maxima categoria;

Economicament: fer front a un cá

non d'inscripció de gairebé 500

milions de pessetes i amb un pres

supost de 450 milions;

La construcció en temps récord

d'un pavelló per a 5.000 persones,

que ha fet sentir orgullosos a tots

els lIeidatans;

El C. E. L1eida Básquetbol es troba

davant el darrer deis molts requisits

que es demana a qualsevol Club

per poder gaudir del básquet d'élit,

mitjan~ant la preséncia a la Iliga

ACB, i amb independéncia deis

merits esportius.

Constitució del Club en 5AE

Davant el dens i decisiu calendari

que afronta el Club Esportiu L1eida

Básquetbol en la seva jove historia

i com a pas previ a I'inici de la cam

panya d'accionistes, prevista pel

proper 1 de mar~, el Club posa en

coneixement de tots els aficionats

i de I'opinió pública en general tot

el plantejament que s'está duent

a terme i també unificar totes les

informacions que han sortit fins ara.

cietat Anónima Esportiva

milions de pessetes) per la

~s imprescindible que el club es transformi en 5AE per continuar jugant a la maxima categoria del basquet espanyo/.

Des que el Consell Superior

(SAE), I'entitat s'ha posat en

tal social imprescindible per

d'un mi/ió i mig d'euros (256

d'Esports va anunciar la xifra

Per convertir-se en Societat Anónima cal un mi/ió i mig

d'euros (256 milions de ptes) per tal de seguir a la L1iga ACB

I'any que ve jugant a la maxi-

marxa per aconseguir el capi-

que el Caprabo Lleida continui

transformació del club en So-

ma categoria, a I'ACB.

8 'ILleida 8asquet

*
*
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La futura Ciutat Esportiva sera el patrimoni més important de /'entitat El complexe ündra pistes de basque~

un pavel/6, gimnas, piscina i espais on els nens i nenes de les terres de Veida podran desenvolupar les
seves activtats cultura/s. Els terrenys situats a la Carretera de Corbins experimentaran ben aviatuna transforrnaci6

que reaCtÍVara la zona i es converitra en un gran punt de concentraci6 on fer esport

*
*
*
*
*
*
*
*
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Ramón i Cajal, 6 . 25003 lIeida . Tel. 973 2793 13
Estrategia

El Club s'ha plantejat aquest repte com una oportu-

La magnífica resposta social i ciutadana: més de 4.300

abonats i ser I'equip d'ACB amb un índex més alt

d'assisténcia (fregant el10ü %).

L'important suport institucional i empresarial que fa

del básquet I'ambaixador de la ciutat arreu de I'estat.

Tot forma part d'un procés que necessita culminar-se

amb aquesta transformació en SAE, en compliment de

la L1ei de l'Esport i que pot fer que tot el procés esmen

tat no tingui un bon final i faci que el Club no pugui

continuar a I'ACB, tot i que esportivament aconsegueixi

la permanéncia esportiva. Ara bé, el Club considera

aquest pas com la porta a nous i més ambiciosos reptes,

com la preséncia a Europa d'un equip de la nostra

ciutat en un esport de gran nivell mundial.

El Club está preparant, per assolir aquest darrer pas,

una série de fórmules que, amb la dedicació, constáncia,

humilitat i treball que s'ha fet fins ara, facin viable

aquesta transformació sense restar importancia a la

dificultat d'aconseguir-ho sense I'esfo,,; i implicació de

tothom.
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maig

- sense cap limitació

Limitacions: les própies de la L1ei

de l' Esport i de 5AE.

La voluntat del club és que la Fun

dació sigui I'accionista majoritaria,

amb la qual cosa s'asseguraria que

la 5AE sempre estigui en mans

deis lIeidatans.

FUNDAC'Ó
L'aportacíó mínima sera de 100
euros, mentre que per e/s menors
de 18 anys seró de 50 euros.

Les entitats bancaries on podeu

adquirir accions o fer aportacions

per la Fundació són:

• Ibercaja L1eida

• La Caixa

• Santander Central Hispano

• Banc Sabadell

A partir d'ara, el futur del club

depén del teu suporto Per aixó, us

animem a tots a que col·laboreu

amb un projecte que cal fer realitat

en només sis mesas. X

- amb limitació d'un maxim de 770

accions - 5 % del total

2a fase - de 1'1 d'abril al 31 de

ACC'ONS
15.430 tifols

PRIU DI L'ACC'Ó
100 euros (J6.639 pessefes)

COMPRADORS
Totes les empresses ; persones que
tinfluin fixado lo sevo residencia a
L1elcla ; província.

CAPITAL SOC'AL
1.543.000 euros (uns 256 mi/ions
de pesefes).

FASES
Lo primera va de "J al 31 de mar~
i namés es podren comprar un
móxim de 770 aecions, xifra que
suposa el 5% de fofal.
La segona fase s'ha fixaf de "J
d'abri/ al 31 de maig i sense cap
Uro;f de compra d'aecions.

1afase-del'1 demar~finsal31demar~

Fases

Partint d'aquest plantejament el Club

vol transmetre la idea que es tracta d'un

projecte seriós, que ofereixi la maxima

transparencia a I'hora de fixar els seus

objectius i de compartir-los. Un projecte

obert a tots els lIeidatans que conf,in

en aquest projecte i el facin seu, ja sigui

mitjan~ant I'adquisició d'accions o fent

aportacions a la Fundació.

Tant el termini per adquirir accions

com el termini per fer aportacions a

la Fundació s'iniciaran 1'1 de mar~.

Dades Tecniques

Capital: 1.543.000 o (256 milions de

pessetes)

Accions: 15.430

Cost / acció: 100 o

Adre~ada a: Residents a L1eida i Pro

víncia, ja siguin persones físiques o

jurídiques

Període: De 1'1 de mar~ al 31 de

maig de 2002

nitat més per consolidar-se, no 50

lament dins I'elit del basquet pro

fessional, sinó com a Club amb

una estructura sólida i de futuro

3. Construcció de la Ciutat Esportiva com

el punt de referencia del Club en el futur,

dotada de pavelló, pistes exteriors, gim

nas, e1ub social, sales d'estudi, etc.

1. Emprendre la campanya

d'accionistes explicant el projecte de

present i, sobretot, de futur del C. E.

L1eida Basquetbol dins aquest nou

entorn;

El plantejament del Club se situa en

tres ambits:

2. Constitució d'una Fundació que

vetlli pels interessos del Club (inelosa

I'adquisició d'accions de la 5AE que

quedin per vendre o que el Club es

quedi a L1eida) i dotar-la de patrimoni

com la Ciutat Esportiva, a més de

d'impulsar activitats de caire cultural

i de col· laborar com a element unifi

cador social.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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climatització

Agraií1l/a confin.llfll dipositnda en In. llostra empresa

I

PAVELLÓ "BARRIS NORD" • LLEIDA

Quants bombos veU5 a la foto?

Hi ha moments que des de la

Seu Vella se senten ressonar

els cops de tambor.

'ILleida Basquet 11

• CALEFACCIÓ

• VENTILACIÓ

• EX'fRACCIONS

• AIRE CONDICIONAl'

• REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL

no ho

el Tarragana, 36 baixas - 25005 llEIDA
Tel.973222156-Fax973222141

En Crae, encara que

sembli, també sap

guardar les formes

quan cal.

1
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que ha co¡'¡ocat novament a L/eida en el mapa de

I'elit esportiva espanyola i que és vist amb la

maxima simpatia per la resta de clubs i aficions

de la L/iga ACB.

La identificació del Caprabo L/eida amb el teixit

social de la ciutat té el seu maxim exponent en

I'edificació, en un temps récord, del Pavelló Barris

Nord, una instal·lació que mai hagués estat

possible de construir sense el recolzament de les

institucions de la ciutat i especialment, de la Paeria.

El paper d'Antoni 5iurana ha estat clau per

consolidar aquesta realitat i el paper que el

Caprabo L/eida ha assolit dins la L/iga ACB.

L/eida pot estar orgullosa del seu club de basquet

i, al mateix temps, /'ACB ho esta de poder comptar

amb una entitat modélica i un exemp/e a seguir

per la resta d'altres clubs i projectes que volen

tirar endavant i fer-se un lIoc entre els grans.

EDUARD PORrELA MARIN
Presidenl de /'ACB

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

La irrupció de la ciutat

de L/eida al basquet ACB

ha estat espectacular.

Un projecte iniciat fa

només cinc anys i, tenint

com a base la L/iga EBA,

ha assolit la maxima

categoría dins el basquet espanyo/. I el més

importante és un projecte econámicament viable,

sálid i modélic en la seva planifica ció esportiva.

Tanmateix, aquest éxit amp/iament reconegut no

és motiu de sorpresa. El projecte no ha sorgit del

no res o per generació espontania. El Caprabo

L/eida és un equip amb una lIarga tradició de

basquet a la ciutat del 5egre. U~a heréncia

mantinguda malgrat les dificu/tats de tota mena

que al lIarg de molts anys han hagut de superar

les persones, els clubs i les institucions que dia

rere dia lIuiten per tal de fer gran el nostre esport.

El Caprabo L/eida és més que un projecte: és una

realitat il·lusionant que reflecteix el tipus d'entitat

i el tipus de basquet que I'ACB desitja pel

panorama professional del nostre esport. Estem

parlant d'un club amb un capital huma envejable,

cacomsa

12 '1L1eida Básquet

PROPERA PROMOCIÓ EDIFICI "PARC DE L'AIGUA"

el Penedés nO 22, bajos - Tels. 973246947 - 973 22 47 35
Fax 973 72 76 93 - e-mail: cacomsa@teleline.es - 25005 L1eida

*
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ARIDS
MEDI AMBIENT
CONSTRUCCIONS

Avda. Dr. Garcia Teixidó, 52 - 25242 Mlralcamp (L1eida)
Telf. 973 60 '17 33 Fax 973 60 06 12
IWIw.aridosroma.com aridosroma@aridosroma.com

El joan (nou anys), el Marc (vuit

anys), el David (sis anysJ,. ..

Totes les tardes, de sis a dos

quarts de nou, el Pavelló del Magí

nombre d'equips en les catego

ries de formació i competint ca

da vegada a més alt nivell.

L'Escola de básquec com a primer

Morera és /'escenari que acull a

un centenar de nens i nenes de

*
*
*
*
*
* 6 a 12 anys que tenen la il·/usió

* de practicar /'esport que més els

* agrada:elbasquet

* ja des d'un bon principi, el nostre

* club s'ha caracteritzatper intentar

* aconseguir fites cada cop més

* ambicioses, peró no tant 5015 ho

hem assolit amb el primer equip

* sinó també incrementant el

*
*
*
*

14 'IL/e/da Bilsquet
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El més important és que els nens

es diverteixin i vagin agafant a poc

a poc nous h¿bits de conducta i

actituds que els ajudi a créixer

sans i forts física i mentalment

esglaó de la nostra estructura, está organitzada en sis

grups en funció del nivel/ i I'edat. Cada grup entrena dos

dies a la setmana i mensua/ment participen en competicions

adecuades a la seva edat. En aquesta etapa de formació

la competició I'entenem com una part més del procés

d'aprenentatge.

Divertir-se, I'educació de valors humans, I'aprenentatge

de les Meniques básiques de básquet, la iniciació en la

competició, són aspectes básics a desenvolupar en aquesta

etapa de la seva formació i, al mateix temps, adquirir nous

hábits i actituds que els ajudin a créixer de forma sana.

El bon fer de la nostra Escola ha ocasionat que en I'actualitat

no puguem admetre més nens i nenes i que ja tinguem

oberta una I/ista d'inscripcions per la propera temporada

amb la intenció de poder arribar encara a més nens de

L/eida i provincia.

Els més petits, que són I'orgul/ de la nostra entitat esportiva

i mostra de la vivacitat d'aquest club, són el patrimoni

humá més valuós que tenim avui dia. Segurament el Joan,

el Marc i el David, sommien en arribar algun dia a ésser

els jugadors professionals del primer equip i convertir-se

en el Roger Grimau, el Jaume Comas o el Manel Bosch,

els seus veritables idols.x

o•"-Z...
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P: Parles molt sovint amb la família?

R: Amb la meya mare hi parlo practica

ment cada dia i li envio uns quants 8

mails, i també a la resta de familiars.

P: Que acostumes afer quan no tens

entrenament?

R: M'agrada molt jugar a la Playstation

2 amb el Bryan i també navego per

P:Trobes a faltar molt el teu país?

R: Per descompat que enyora Estats

units, pero és la meva prafessió estar

aquí i jugar per I'equip. Estic aprenent

moltes coses d'Espanya i acostumant

me cada cop més a viure en aquesta

cíutat. Ara bé, trabo a faltar la meva

família i als amics que he deixat alla.

És ja un dels ídols de l'afició. Al, que és com li agrada que el coneguin, s'esta fint un

lloc en el cor dels seguidors. 1 ho esta aconseguint amb la seva professionalitat dins de

la pista, amb l'amistat que demostra amb els companys del vestidor i per les grans

actuacions que darrerament esta firmant. Ara podeu coneixer molt més d'aprop les seves

costums i que en pensa de la seva primera temporada amb el Caprabo Lleida.

P: Des que el teu gran

amic Bryan Sallier es va

lesionar el genoll, estas

anotant molts més punts

; contribueíxes molt més

a que I'equip guanyi.

Com és aíxó?

R: És la meya feina ara

mate ix anotar melts punts

per a I'equip ja que hem

perdut a un jugador com

el Bryan que tenia una

mitja de 16 punts per

partit Estic satisfet del meu

joc i tinc una bona opor

tunitat de fer molts punts.

P: rany passat va ser el teu

primer a la L1iga ACB i a

Espanya amb el Fórum

Valladolid, aquest any has

vingut a L1eida. Són molt

diferents totes dues dutats?

R: M'agraden les dues.

Vaig fer molt amics a Va-

lladolid, peró L1eida també he conegut

gent molt maca. Certament, em cauen

molt bé tots els aficionats de I'equip.

P: Qué en penses de la gent de L1eida?

R: La veritat és que la gent aquí és molt

agradable. Sén molt simpátics i als par

tits tenim el millar públic de l'ACB, a

més, el pavelló sempre esta pie.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
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i les millors marques

internet, un mitja que em serveix per

matenir el contacte diari amb els de

casa.

P: Quina és la tita més important que

has aconseguit des que jugues a

básquet?

R: Recordo amb emoció el dia que vaig

guanyar el Campionat Nacional amb

l'equip de [a Univeristat d'Arizona.

P: T'agradaria continuar molt temps

aquí?

R: Estíc molt a gust aquí, amb els

companys, i no m'importaria seguir

jugant aquí durant més temps si I'equip

em vol, és ciar. M'agrada moltíssim

aquest club.x

Democracia, 14· 20007 lLEIDA
Tel./fax 973 23 22 61
e·mail: pifarre@sportdisseny.com

"

·Ellm colorJ>1'iji-it: el blflll

-El teu mel1jllrfi!vorit: PoUllSh-e rostil.

, , .,

Aquest nord-

america de 2

metres i 8 centí-

metres, que

I'any passat miU-

tava a les files

del Fórum Valla-

do/id, ha causat

sensaÓó entre

e/s més petits.

El seu caracter

extrovertit fora

de la pista i les

esmaixades, re-

bots i taps en e/s

partits /'han aju-

dat a guanyar·se

la confiam;a del

tecnic i /'estima

del públic del

8arris Nard.
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Entr.: JORDI FERNÁNDEZEntr.: DANI LLURBA

Entr.: OSCAR CODÓ

Entr.: JOSEP M' TORRES

ptica
~OYleYlt

Entr.: ISRAEL ESTEVE

Entr.: JAUME PLANES

el Pi i Maragall, 52· Te!. 973 23 8656· Fax 973 23 8645· 25004 Lieida

20 'ILleida Basquet
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-/o FEDEROPTICS
VeufOs que be

www.fitd.roP'i~.(om

Entr.: RICARDO FAÑANAS

Entr.: JAVI CALLES

Entr.: ANNA CEcíLlA

Entr.: MIQUEL MALLOFRÉ Entr.: ALVARO NOREÑA

Entr.: DAVID GUSTÁ

Entr.: EDU NADAL

Entr.: DANI VENTOSA

Entr.: OSCAR BOBET

~

TRANS-BIELA

Entr.: MÓNICA ANDREU Entr.: MÓNICA ANDREU



Salvador 50lsona,

e/ membre més

vetera de la Junta

del club, va ser
I'encarregat de re

col/ir el trofeu que

acredita a l'entitat

del Ueida Bas

quetbol com la mi

liar del 2001.

La Fonda del Nas

tasi va ser /'escenari

escol/it per reunir a
tots e/s esportistes,

direetius, periodis
tes d'aquest ambit
i gent relacionada
amb el món espor
tiu de les nostres
terres. A /'acte va

acudir una bona re
presentació de
membres de la
Junta Directiva del
L/eida Basquetbol.

El sopar es va ame
nitzar amb un sor

teig de rega/s moft

variats entre plat i

plat.

E/s éxits aconseguits pel Caprabo Lleida

en la temporada 2000-2001 han servit

perqué /'entitat sortís premiada en

bona part deIs actes en reconeixement

a les victóries esportives

La premsa esportiva de L1eida
lliura tres premis al Ueida Basquetbol
E/s guardons van ser com a millar entitat, millar entrenador i millar dirigent

L'Associació de Premsa Esportiva L1eidatana

va celebrar el passat divendres I'anual Gala

de l'Esport, que reuneix a tots els esportis

tes, directius, periodistes d'aquest ambit,

polítics i gent relacionada amb el món es

portiu de les nostres terres i d'altres de

fora, peró que també són convidats al sopar.

22 'ILleida Bilsquet

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1;
o
A.

'"111....
111
A

~
el.,



Ferran Vidal recull el premi com a mil10r dirigent de mans del vice-president de la Diputació de L1eida, Josep Giné.

Bisbe Messeguer, 18 . 25003 llEIDA . Tel.!!ax 973 26 89 89
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rada, que es disputaven el pre

sident de dos clubs de básquet:

Ferran Vidal, president del C.E.

L1eida Básquetbol, i Antoni Fe

rranz, president del Sedis, equip

que també milita a la Divisió

d'Honor, pero en la categoria

femenina. I el guardonat va ser

• Venda, reparació i motorització de persianes

• Tancaments d'Alumini

• Cortines infeteriors

• Falsos sostres

• Capotes i Tendalls

• Mampares de bany

• Portes plegables en fusta i P. V.e.

• Mosquiteres fixes, corredisses i enrotllables

DISTRIBUIDOR OFICIAL GRADULUX

a I'ACB. L'encarregat de recollir

el premi va ser el directiu més

veterá del club, Salvador 50150

na, de mans del president de

l'Associació organtizadora, Car

melo Moncayo.

Tot seguit, es va anunciar el nom

del millor dirigent de la tempo-

Persi
Kapid

Aquest any, el básquet va aglu

tinar la majoria deis guardons

que es van repartir. El L1eida

Basquetbol va resultar escollit

com a millor entitat del 2001,

sobretot per I'ascens a la máxi

ma categoria del básquet es

panyol i per la bona trajectoria
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Ferran Vidal, qui va expressar el seu agra·iment

més sincer als companys de la Junta Directiva

pel seu ajut i esfor~ per qué el club creixi

cada dia.

el premi al millor entrenador de I'any va re

caure sobre Edu Torres, que uns dies abans

també havia estat escollit millor entrenador

catalá de totes les disciplines esportives.

Grimau, distingit

El jugador del Caprabo Lleida, Roger Grimau,

també va rebre una distinció pels éxits acon

seguits aquest estiu amb la selecció espanyola

sub-21 als Jocs del Mediterrani i que, en bona

part, va ser grácies a les seves grans actuacions

que va firmar.

Una nit, per tant, inoblidable pel nostre club

i per tots els qui estimen aquest projecte que

encara té moltes coses per fer amb la

col·laboració de tothom.

Edu Torres,a
la Gala de

/'Esport de
Mundo De-

portivo.
A sota, la

presidenta
del Consell

Catala de
l'Esport,

Glória Palié
¡; entrega el
trofeu de la
premsa de

Lleida.

Plar;a Europa (UEIDA) Tel. 973 24 39 04
Fax 973 23 46 06 . tapasga/lety@/leidaOlg

*
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GesIió i arganilzadó
de Serveis ~AsSsténda

TéarlK>a

Cootrol d""lervencials
a darTidi en !efrl>s real
rriljani".,1 GPRS

~
AutoVenda / PreVenda

Veneclas moo~s

en lemps real
,,~~._ 1Ti\"'~1 CPRS

~ricomack.com

Internet / Comunicacions

Ricomack és disLJibuklor oficial de les marques
COMPAQ, HE\X~.ETT PACKARD, EPSON, MICROSOFT, ICG ...

DataWarehouse

)
• "'eade

• /- Compres

-...--.- k .. llepa1ane11
Como"ciaI

Manager
k ..

Rnancera -

FrontRest

PROFESSIONAL SOLUTIONS

proveidor Uder en Solucions Professionals
per a I'Hoste/eria, el Comer~ i la Pime.

SAT: Poi. Industrial "El Segri,,", 25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel. 973 75 1533 • Fax. 973 75 1621
Email. sat@ricomaek.eom

Area Comercial: Enrie Granadas 18, 25008 Lleida
Tel. 973243508 • Fax. 97323 21 46
Email. eomercial@rieomaek.eom

Consulteu productes a www.icg.es
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¿A qué jugamos?
Me gustaría conocer la opinión de alguien del club acerca del problema que están ocasionando algunos espectadores en el
pabellón Barris Nord con los avioncitos que se lanzan desde la parte alta de la grada.
No sé si piensan hacer algo al respecto, puesto que al margen de molestos son peligrosos, y normalmente caen sobre las cabezas
de aquel/os socios que más han pagado por el espectácuro.
Si los que lanzan estos avioncitos lo nacen porque el partido les aburre, creo que lo mejor sería invitarles a no entrar en el pabellón sin
haber visitado con aprovechamiento alguna escuela de civismo. O simplemente echarlos del pavellón.
-Socio-

Ruffin sí
Particularmente a mí me gusta. De hecho todos los equipos tienen en cierta forma su hombre intimidatorio. Dueñas en el Bart;a,
Weis en Unicaja... Es muy importante evitar las segundas o terceras opciones de tiro con el rebote defensivo, y encima se pueoe
montar el contraataque. Creo que ya es un excelente fichaje. El que liacía falta.
--Tomeu-

LOANCA,S.L.
PROMOCIONS IMMOBILIARIES

~s~~~ft~~~~, a I'NBA s'estila molt tenir "especialistes" i a Europa no, pero si analitzem el nostre equip cree que feía falta un
ajut defensiu sota la cistefla, en atac norma/ment tenim molts recursos, pero on ens {ara falta alguna cosa cree que és en garantir
el rebot defensiu i tenir un ritme alt de joc com li agrada a I'Edu, a mi, i a tota I'afició de L/eida i segurament d'arreu. la meva
opinió és que tot i que ens feia falta un fitxatge reso/utiu en atac, RuHin potser ens ajudara més perque facilitara la defensa
agresiva i rebotejadora i alUberara d'aguestes feines a jugadors mes "ofensius" ... vaja¡ per mi és un encert, peró el temps donara
la raó ... Anims pel Ruffin que es veu 'un gran tipo" i aixó també és important que e s membres de I'equip siguin correctes i no
fitxar una estreUa que sigUI un pallús!
-Inguel-

La segunda .
La segunda vuelta creo que es, a priori, más favorable que la primera. Recibiremos en casa donde tarde o temprano debemos
mostrarnos sólidos, a Un/caja, Fuenlabrada, Fórum¡ Real Madrid, Estudiantes. Fuera lo tendremos difícil en Sevifla, en Barcelona
yen Badalona. Creo que el balance puede ser simi ar al de la primera vuelta, y con 14 ó 15 victorias podemos meternos en play~
off, aunque ese no es el objetivo principal.
-Indibil-

Capital S.A.D. ¡Qué pasada!
256 kilos. Son muchos kilos ¿no? Bueno, hay que tomarlo por el lado positivo. Más dinero tendremos para invertir en la ciudad
deportiva. Ahora sólo queda esperar que la respuesta de fa afición esté a la altura. Este proyecto tiene muy buena pinta. Animo.
-Tomeu-

2' vuelta
De momento el calendario es diferente al de la primera vuelta, que ya está bien!!!
¿Mantenernos?Sin problemas!!! Yo ya lo doy por hecho, ahora se trata de ir consiguiendo victorias poco a /?oco, controlar el
básquet average que ya hemos visto que es muy importante, y a luchar por el playwoff. ¿Que se consigue? ii(Genia/!!! ¿Que no?
habremos hecho una temporada de ensueno, que muchísimos equipos hubieran firmado a _principIO de temporada.
Como partidos claves, sUp'0nao que serán los de siempre: Valvi, Penya, San Fernando...más que Cantabria, Gijón, Cáceres...
¡;¡A por todas y For~a L1eiaa!!r
-Ton;-

Atrás

@Página inicial de actualidad @ Appl. @ iTools @ Soporto d. Appl. @ Appl. Stor.
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e/Hostal, 55 25001 LLEIDA Tel. ¡Fax 973 21 21 07

Ctm. Nacional 240. km 77.500
Tel. 973 151 299
Fax973151031

25141 TORREGROSSA (L1e.da)
e-mail: gmsl@infonegocio.com
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Nom complet Roger Grimau

Gragera

Data naixement 14/7/1978

L/oc: Barcelona

AIrada: 1.96 m.
Posició: Escorta

Historial

-1996-98: CB Santjosep Badalona

(EBA) i vinculat al -joventut de

Badalona (ACB) temp.

-1998-99: juga amb el primer

equip de la Penya a /'ACB

1999:Arriba cedital Caprabo L/eida,

la primera temporada a la LEB.

-2001: Campió de la L1iga LEB i

ascens a /'ACB amb el Caprabo

L/eida

la fitxa.
ra~t quatre partits, és un deis artífexs

de les victoríes que s'aconsegueíxen.

Roger té molt ciar que"el somní és

consolidar I'equip a la L1íga ACS í

el primer pas per fer-ho és aconse

guir la permanencia aquesta

temporada". L1eida ha estat practi

cament la única opeíó que, segons

I'escorta, el motívava a seguír

creixent. "El meu primer any aquí

no em pensava que hi continuaria

tant temps. Sempre m'hi he trabat

molt a gust; és on he crescut molt

com a jugador. Tot i que encara em

queda molt per aprendre, I'opció

de L1eida era I'única que tenia al

cap",senyala.

L:entrenador Edu Torres també creu

que la renovació del Roger manté

I'esperít d'un equip Ilíutador, amb

moltes qualitats i que s'estima al

club i a la gent de L1eída. Tan de

bo contínu·' molts més anys a

I'equip i que tots plegats aconse

guim molts exits.x

Roger esta molt satisfet per haver alfargat el seu contraete (íos e/2004.

La renovació del seu contracte ha estat molt ben rebuda
per tots els aficionats, que consideren a I'escorta un ;;ídol"

Sens dubte, aquesta ha estat una

de les bones notícies d'aquestes

últimes setmanes. Roger Grímau ha

renovat fins al 2004 amb el Caprabo

L1eída, I'equip amb el qual ha cres

cut més com a jugador, tal i com va

assegurar el mateíx Roger Grimau.

D'aquesta manera, el club i el juga

dor ha arribat a un acord que ha

rebut amb molta satisfacció els se-

guidors del Caprabo L1eida, els

quals sempre han demostrat el seu

afecte i estima per Roger. Des que

va arríbar a L1eída cedit pel Joventut

la temporada 1999-2000, la primera

a la L1iga LES, ha demostrat a poc

a poc que es podia arríbar a conver

tir en una pec;a clau díns d'un equip

amb aspiracíons molt ambicíoses.

Abans de comenc;ar aquesta tem

porada a la L1iga ACS, ja va rendir

a un gran nívell amb la Selecció

Espanyola sub-21 i, aquesta tempo

rada, malgrat la lesíó al canel! que el

va mantenir apartar de les pistes du-

28 'IUeida Basquet
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30 fUeida Basquet

Membres del club i la

premsa van disputar un
partit amistós el passat
28 de gener, aprofintant
I'intermig entre la pri
mera i la segona volta.
L:escenari de luxe va ser

el Barris Nord iel resultat
favorable a I'equip del
club, peró per només un
punt (49-48). Aetes com

aquest contribueixen a
enfortir la bona relació
que l'entitat té amb els
mitjans de comunicació
que cada dia segueixen
I'actualitat de I'equip.

La Marta Ribera iel Joan
Agustí van ser els dos
premiats del viatge a
Canáries que va sortejar
el Centre d'ldiomes Inlin

gua, aprofitant el partit
del Caprabo L1eida con
tra el Canarias Telecom.
Peró tots dos van retirar
pels seu respeetiu acom
panyant/a un altre bitllet
de Víaljes Iltrida, I'agéncia
encarregada de gestio
nar la reserva. Sens dubte

un regal espléndid
d'lnlingua que han gaudit

de debó els afortunats.

El nou fitxatge nord
amerícá del Caprabo
L1eida ja disposa del
seu nou vehicle fins a
final de temporada.
El concesionari Ren
ault, AUTANSA L1ei

da, li ha cedit aquest
monovolum al juga

dor de Chicago, Mi
chael Ruffin, per qué
pugui bellugar-se
tranquil·lament per la
ciutat amb la seva es
posa i els seus dos fi

lis o visitar els pobles
de la provincia.
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També pots consultar la nostra pagina web: www.caprabo.com.

Promocions
i

Ofertes
Exclusives

Descomptes, sorteigs.
regals, etc... i més de

500 Productes Caprabo.

•

, La Targeta Client
t'ajuda a estalviar.

•

de descompte

Día del Clíent
(tria el teu dimecres)

•

4 centims
d'euro

de descompte per Litre
de Carburant a les

Benzineres Caprabo

•

, . ,
~

"caprabo

eneficis en tote
les teves compres

,

de descompte
tots els dies

Punts Extra

~www.C¡pnbOac~iI.(om

•

•

o·

r aniversari

,

~ www.caprahoacasa.com "
, , • I • I "

e\ebtat-bO I\ het C, \a cotn,ta
e' rega\etn 111

A un an~."de '01,•
Si fas dues o més compres· a capraboacasa.com entre 1'1 de febrer i el 31 de mar~, participaras en el sorteig de

10 premis de compra" gratis durant un any.

·Compra mínima de 96 €. HEls 10 premiats rebran 150 € al mes durant un any a bescanviar a capraboacasa.com.
Consulta·hi les condicions generals.

Revista
Club Client

•I
Programes
Infantils

La Revista Club Client,
la revista Club Júnior,

Benvingut Nadó i Baby Club.



ESTACIO DE SERVEI CAPRABO:
GOLMES- Poi. Ind. Golpark NII, Km.486 973710470

CENTRES CAPRABO A
LA PROVINCIA DE LLEIDA

ALCARRAS - Majar, 91
AGRAMUNT - Jaume Mestres. 21
ALMACELLES - Majar, 32
BALAGUER . Urgell, 61
CERVERA - Llibertat, 30
GOLMES- Poi. Ind. Golpark NII, Km 486
LA POBLA DE SEGUR - Av. Pirineos. s/n
LA SEU D'URGELL
Passeig Pascual Ingla. 9-11

LES BORGES BLANQUES
Passeig del Terrall, 16·18

LLEIDA - Alcalde Rovira Roure, 34
LLEIDA - Castelldans, 1
LLEIDA . M. Vila Antonia. 4
LLEIDA - Onze de setembre. s/n
LLEIDA - Pintor Morera i Galícia, 6
LLEIDA - Taquígrafo Martí. 5
LLEIDA - Valencia, 24
LLEIDA - Baró de Maials, 44
SOLSONA - Crta. de Tora, 34
TARREGA - Av. Catalunya. 5
TARREGA - Carrasco i Formiguera. s/n
TARREGA - Plac;a EI.líptica, s/n
TREMP . L1eida, 11
VIELHA - Ctra. de Franc;a, s/n

973791300
973391157
973741 747
973443104
973532436
973710507
973680671

973351231

973143118

973225466
973211 177
973236757
973265799
973273299
973247779
973200903
973221314
973481600
973310737
973313344
973500530
973652617
973642991


