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BÀSQUET - LEB PLATA

Cepeda vol canviar "moltes petites coses" per
fer tornar el Palma on pertoca
El Palma Air Europa va presentar ahir Ángel Cepeda, l'entrenador encarregat de fer tornar
l'equip on per pressupost i plantilla li pertoca

ARA BALEARS Palma. | Actualitzada el 09/01/2014 00:00
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El Palma Air Europa va presentar ahir Ángel Cepeda, l'entrenador encarregat de fer tornar

0 El recomano

Sastre, Boscana i Cepeda, Durant l'acte de presentació Que es va realitzar ahir.
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Un consell d'administració Sense
quarter

Ruben Bover: "A la lliga de futbol
nord-americana hi ha estadis amb
tant de públic com al Barça"

El consell no tractarà fitxatges,
però sí el pagament a periodistes

l'equip on per pressupost i plantilla li pertoca. El tècnic basc va deixar clares les seves directrius
per aconseguir l'únic objectiu del club presidit per Guillem Boscana, l'ascens a lliga LEB Or. Per
començar, Cepeda va deixar clar que no farà cap revolució, sinó que canviarà "moltes petites
coses" per aconseguir que l'ambició i la competitivitat tornin a ser les senyes d'un equip que va
tocar fons en la darrera jornada amb la pitjor anotació en el partit contra el Càceres (37 punts).

"Hem de recuperar sensacions i per fer-ho s'ha de tornar a la supremacia del nosaltres, l'equip,
per davant del jo per trobar l'excel·lència del grup", va explicar Cepeda, sota la mirada del
president, el director esportiu, Xavi Sastre, i del vicepresident de l'entitat, Sebastià Matas.

Cepeda, que debutarà dissabte contra el coer, l'Askatuak de Sant Sebastià, va exposar que de
moment no està prevista cap incorporació, encara que si arriba el moment es valorarà la
necessitat de fitxar alguna peça més. Cepeda, que va coincidir en el Bàsquet Mallorca amb Xavi
Sastre durant quatre cursos, va dirigir el Guadalajara de LEB Plata la temporada passada.
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