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n El Lleida Llista
Blava és d'aquelles
entitats que sap el
que és estar ferida
de mort, però en

l'actualitat ha aconseguit consoli-
dar ja el seu procés de recuperació
i, després d'un cop tan dur, el club
afronta el futur amb més il·lusió
que mai.

Tot i travessar moments
d'incertesa, l'entitat ha mantingut
sempre el seu particular carisme.
Des de la seva fundació al 1951, a
mans d'un grup d'empresaris llei-
datans, la principal tasca que
aquesta entitat ha desenvolupat
ha estat sempre de marcat
caràcter social i esportiu. Inicial-
ment, només es tractava d'una
associacióqueorganitzavaqualse-
vol tipus d'activitat destinada a
arreplegar la gent, com el primer
partit de futbol amb què el LLeida
Llista Blava va arrencar la seva
activitat. Posteriorment, l'entitat
es va centrar en la difusió i
pràcticadel'hoquei patins,per am-
pliar uns anys més tard la seva
oferta al patinatge.

“Durant aquests 55 anys
d'activitat ininterrompuda, el
club ha anat adaptant-se a les
circumstàncies, convivint amb
l'entorn”, explica el seu president
Frederic Florensa, qui destaca,
però, que la “nostra filosofia és
molt clara: un club esportiu i so-
cial onimpera la coherènciaadmi-
nistrativa i amb una gestió empre-
sarial”. “Volem una filosofia de
qualitat. Fer fins a on puguem fer,
però sempreamb lamàxima quali-
tat”, assegura.

I és que després de superar un
moment tan crític com el que el
club va viure al 2003, la rigorositat
i la qualitat a l'hora de treballar
s'han convertit gairebé en un dog-
ma de llei. Quan l'actual junta es
va fer càrrec de la direcció de
l'entitat, ara fa uns quatre anys,
aquesta es va trobar amb una
situació econòmica agònica, igno-
rada fins llavors per tothom. “Hi
havia 470.000 � més a pagar que a
ingressar. La continuïtat del club
va perillar i això ens ha deixat
marcats”, desvela el seu presi-
dent, qui afirma haver aconseguit
“reconduir la situació”.

Entre les noves línies d'actuació

introduïdes i potenciades a
l'entitat per la nova directiva des-
taca una aposta per la base. “Do-
nem la màxima importància a la
base, perquè l'elit és frívola”, asse-
gura Florensa. “Les seccions pro-
fessionals hi seran mentre hi hagi
diners”, explica el president, qui
destacaque “per contra, el patinat-
ge i la base són de per vida”.

Una base en consolidació
Així, el club estableix una clara
diferenciació entre les seves sec-

cions no professionals, com la ba-
se i el patinatge, i el primer equip
d'hoquei patins, és a dir l'elit. La
canalla pot iniciar-se al món del
patí a partir dels tres anys gràcies
a l'activitat que duu a terme
l'escola del club lleidatà. “Es trac-
ta d'establir un primer contacte
entre el nen i el patí. És un apre-
nentatge molt basat en el joc, però
amb cinc o sis anys es comença a
aprofondir en la tècnica indivi-
dual del jugador.

Una vegada superada aquesta
primera fase, l'alumne pot optar
per continuar practicant l'hoquei
patins o bé especialitzar-se en el
patinatge, en què es combina
l'aprenentatge de la dansa amb el
de l'expressió corporal. “La nostra
primera intenció és que els nens
gaudeixin i aprenguin. Nosaltres
considerem l'esport com a ensen-
yament i salut. La prioritat no és
formar la canalla per tal que arri-
bi al primer equip, perquè sabem
que això és molt difícil. No ens
hem d'obsessionar”, assenyala el
màxim mandatari. Així, dels prop
de cent nens que juguen a la base
del Lleida Llista Blava, només un
jugador del primer equip és for-
mat a la casa.

Com vé demostrant als darrers
anys, un dels objectius principals
del club és el de potenciar les seves
categories inferiors, però les limi-
tacions d'espai que pateix l'entitat
enl'actualitat, representen un obs-
tacle en aquest sentit. El club fa
servir les instal·lacions munici-
pals del pavelló 11 de Setembre,
que comparteix amb l'Associació
Lleidatana d'Handbol. Esporàdi-
cament, l'entitat també gaudeix de
l'ús del pavelló de la Bordeta �
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El club, que es defineix com esportiu i social,
proposa la qualitat com a màxima. L'objectiu és
Fer fins on es pugui, però sempre amb qualitat

n Frederic Florensa jugava a les files del Sícoris, màxim
rival del Lleida Llista Blava a nivell municipal. Les
circumstàncies, però, l'han portat a dirigir ara, amb 43
anys, l'altre club de la ciutat. Florensa ja porta quatre
anys al càrrec, tot i que els inicis del seu mandat no van
ser gaire agradables. “Quan vam agafar la direcció de
l'entitat ens vam trobar amb una situació econòmica
que no ens esperàvem”. Durant aquest període, però, el
club ha recuperat el seu equilibri i prestigi anteriors �

És un club esportiu i social
amb una gestió empresarial
i on impera la coherència
administrativa”

Volem una filosofia de
qualitat. Fer fins a on es pugui ,
però amb la màxima qualitat”

Donem la màxima importància
a la base, perquè l'elit és frívola.
Les seccions professionals només
hi seran mentre hi hagi diners, el
patinatge i la base són de per
vida”
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A la temporada 2005-06, aconsegueix l’ascens a l’OK
Liga després d'acabar a la tercera posició

Cau eliminat de la Copa Cers i perd la categoria per
passar a jugar a la Primera Divisió Nacional

erteix en el primer equip lleidatà de
ar la final de la Copa CERS


