RECULL DE PREMSA

INAUGURACIÓ SPORTCAT
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CONVOCATÒRIA. Inauguració centre mèdic esportiu SportCat a Girona

Bon dia
Us convoquem a l’acte d’inauguració del centre mèdic esportiu SportCat a Girona. La
inauguració serà DEMÀ divendres 11 de maig a 2/4 de 8 del vespre a les mateixes
instal·lacions d’SportCat. Prèviament, i a partir de 2/4 de 6 de la tarda, se celebrarà
una tarda de portes obertes per conèixer el centre i els serveis que ofereix.
SportCat és un centre innovador amb un equip d’especialistes per posar a punt i curar
les dolències amb rigor, eficiència i qualitat. Entre altres esportistes, ja s’hi ha tractat el
jugador del Girona FC Iván Acuña.
L’acte comptarà amb l’assistència de l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, el
representant territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport, Josep Pujols; i ...
de la Diputació de Girona.
Dia: Divendres 11 de maig
Hora: 2/4 de 8 del vespre (A partir de 2/4 de 6 de la tarda, jornada de portes obertes)
Lloc: Centre mèdic SportCat (Av. Lluís Pericot, 76, baixos) Girona

SPORTCAT INAUGURA NOVES INSTAL·LACIONS AMB
TECNOLOGIA D’ESPORT D’ELIT A L’ABAST DE TOTHOM

SportCat, el centre mèdic especialitzat en medicina esportiva amb tecnologia d’esport
d’elit ha inaugurat aquest divendres noves instal·lacions a Girona, a l’Avda. Lluís Pericot,
76, amb una jornada de portes obertes. SportCat, dirigit pel Dr. Jordi Surós, posa a l’abast
de tothom una tecnologia mèdica novedosa que permet reduir significativament el temps
de recuperació de les lesions esportives. Exemple d’aquesta efectivitat ha estat la recent
recuperació del jugador del Girona Acuña, que amb un trencament fibril·lar i un diagnòstic
de recuperació de 21 dies s’ha reincorporat a la feina amb només 10 dies de tractament a
SportCat.
A la inauguració de les instal·lacions d’Sportcat hi ha assistit aquest divendres unes 200
persones entre les que hi havia l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el representant
territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Josep Pujols.
També s’ha comptat amb la presència, entre d’altres dels presidents del Girona, Joaquim
Boadas i del GEiEG, Francesc Cayuela; els jugadors del Girona Acuña i Yago i el seu
entrenador, Javier Salamero; l’ex-seleccionador nacional de futbol, Pere Gratacós i el
delegat de la Federació Catalana de futbol a Girona, Jordi Bonet.
Sportcat ofereix al públic en general serveis de medicina esportiva i traumatologia,
revisions mèdico-esportives, fisioteràpia i rehabilitació, dietètica i nutrició, podologia i
biomecànica. Igualment incorpora serveis d’infermeria com cures i anàlisis clíniques,
planificacions d’entrenament, serveis de massatges, assessorament tècnic esportiu, de
l’exercici físic, readaptació esportiva i psicologia esportiva-coaching.

Girona, 11 de maig de 2012

ENLLAÇOS TELEVISIÓ DE GIRONA

Informatiu del Migdia
http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/nou-centre-de-medicina-esportiva-sportcat#.T8DEho6o0U.twitter

Entrevista magazine Té de Tot
A partir del minut 21’
http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-20-06-2012
Minut 21’

Un dels aparells del centre mèdic i el doctor Jordi Surós.

Sportcat, centre innovador
de medicina esportiva
El centre mèdic Sportcat ha
obert les seves portes a Girona.
El local, situat al núm. 76 de
l’avinguda Pericot, disposa de
més de 600 m² amb un equipament capdavanter i un gran
equip de professionals implicats
en l’esport d’alt rendiment, dirigit pel Dr. Jordi Surós. Sportcat
posa a l’abast de tothom les teràpies que habitualment estan
dirigides als esportistes d’elit. Al
centre es fan estudis de salut
que permeten descartar patologies que contraindicarien l’activitat física i, alhora, orientar-los i
assessorar-los des d’hàbits saludables, fins a a recuperacions
i readaptacions esportives. Els
estudis també permeten rehabilitar patologies cròniques, com
ara l’artrosi, que agafada a
temps es pot evitar una possible
operació.
Sportcat destaca com a centre mèdic esportiu per dedicar
gran part dels seus recursos a

ser del centre Sportcat es va fer
el tractament de recuperació del
jugador del Girona Javier Acuña,
que va aconseguir escurçar considerablement el seu període de
recuperació. El centre també
compta amb una exclusiva armilla d’elèctrodes, que té la funció
de realitzar treballs globals d’estimulació i està destinada a
practicar tasques de manteniment en els esportistes. La utilització d’aquesta armilla aconsegueix resultats excel·lents, ja
que estudis demostren que trenta minuts de treball amb aquesta armilla equivalen a dues setmanes d’exercici físic al gimnàs.
Brindis final del dia de la inauguració del centre mèdic.

la investigació i la innovació en
el camp de la medicina esportiva. En aquesta línia, el centre
aposta per la utilització de la
maquinària més avançada del
sector i, fins i tot, té la patent
d’alguna de les màquines de les

quals fa ús. És el cas de l’aparell de diatèrmia profunda UHF,
destinat a tractaments de patologies articulars, o de l’equip làser IR (infrarojos), que permet la
reactivació i l’acceleració cel·lular. Precisament amb l’equip là-

Sportcat ha signat convenis
amb les universitats de Girona i
de les Illes Balears. El centre
també col·labora amb el Girona
FC. Alguns jugadors del primer
equip, com Acuña, Dorca, Yago,
Richy i Erencia, estan fent la recuperació al centre gironí amb el
Dr. Jordi Surós.
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ESPORTSGIRONA FC

L’Alcoià és el segon
equip més golejat
de tota la categoria
 El conjunt alacantí

ha encaixat 60 gols en
36 partits i només el
Guadalajara n’ha rebut més
GIRONA | M.B.

Javi Salamero ho té molt clar. La
seva teoria és senzilla: el Girona,
amb ell a la banqueta té una mitjana de gairebé 2 gols per partit
mentre que a l’Alcoià li costa Déu i
ajuda mantenir la porteria a zero i
darrerement encaixa gols amb facilitat. Els números diuen que el
conjunt alacantí és el segon equip
que més gols en contra rep (60) tot
just per darrere del Guadalajara
(66). Aquest fet, sumat a les baixes
de Pina, Morcillo, Fernando Martín i els dubtes de Rojas i Carrión,
pràcticament més de mitja defensa titular fa Salamero vegi «clar»
marcar algun gol. «Ells saben que
encaixaran, no només per les baixes sinó perquè els costa deixar la
porteria a zero. Són el pitjor equip
de la categoria en aquest sentit». A
Salamero no li manca raó, l’Alcoià
és l’equip que menys vegades ha
mantingut el zero a la seva porteria
(només en 4 partits) però la realitat diu que el Girona tan sols ho ha
fet en un partit més. Per tot plegat,
el tècnic creu que no serà determinant marcar primer, sinó que ho
serà «marcar». En aquest sentit,
Salamero considera que el Girona
«és qui més possibilitats té».
Missatge a Paco Esteban
D’altra banda,tot i assegurar que no
volia entrar en cap debat amb el jugador de l’Alcoià i ex del Girona,
Paco Estaban, Salamero sí que li va
enviar un encàrrec. «Progressa
adequadament. Si ha passat de fer
un gol en un any a fer-ne tres, és el
progrés adequat», va aﬁrmar. Salamero, en la seva època de director esportiu va apartar de l’equip i
rescindir l’andalús l’estiu del 2009.
Curiosament un dels tres gols que
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LES CLAUS

AMBIENT
Les taquilles s’obriran al públic
a les dotze per vendre accions
El club confia que l’afició res1 pongui i per això obrirà les taquilles de 12.00 a 14.00 només per
vendre accions. Això sí, qui compri
un acció rebrà una entrada de Preferent. A 2/4 de 4 es tornaran a obrir
per comprar entrades, bescanviar invitacions i també comprar accions.
CONFORMISME
El president de l’Alcoià veuria
bé «no perdre» avui a Montilivi
Juan Serrano considera que un
2 triomf a Montilivi seria «un
cop de puny a sobre la taula» per
part de l’Alcoià. Una derrota, per Serrano, suposaria «començar a dilapidar les esperances». És per això que
veu bé «no perdre» avui.

ha fet Esteban aquesta temporadava va ser al partit de la primera
volta al Collao (2-1) amb derrota gironina.
EDDY KELELE

Centre mèdic Inaugurat oficialment l’Sportcat

 L’entrenador Javi Salamero i els jugadors del Girona Yago Fernández i Javi
Acuña van ser ahir a la inauguració pública del centre de medicina esportiva
Sportcat, que s’encarrega de les recuperacions dels gironins. A l'acte també hi
eren l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, el delegat d'esports de la
Generalitat, Josep Pujols així com els president del Girona i del GEiEG.

LLEGIR I ESCRIURE

La contraportada

Narcís-Jordi
Aragó
125 anys dels
“quatre H”

El doctor Jordi Surós al centre, amb un aparell per fer ecografies musculoesquèletiques ■ EL PUNT AVUI

Elit per a gent normal
Sportcat és un centre de medicina que posa a l’abast del ciutadà de carrer
tècniques innovadores d’entrenament i de recuperació d’esportistes d’elit
Jordi Grau
GIRONA

Posar les tècniques de l’esport
d’elit a l’abast del ciutadà del carrer. Així defineix el doctor Jordi
Surós, director mèdic de Sporcat,
una de les especificitats d’aquest
centre de medicina esportiva,
obert fa un temps i que es va inaugurar aquest maig a l’avinguda
Lluís Pericot, 76, de Girona. Surós,
especialista en medicina de l’educació física i l’esport i màster en
traumatologia esportiva, està rodejat per un equip multidisciplinar, que treballa per obtenir el màxim rendiment de l’esportista
d’elit i, en cas de lesió, facilitar la
seva recuperació d’una manera entre quatre i cinc vegades més ràpi-

da que amb els tractaments convencionals. Així, al centre treballa
un podòleg (Bernat Vázquez), un
nutricionista (Jaume Mas, entrenador del CAR), un fisioterapeuta
(Moisès Llopart, nebot del marxador) i la psicòloga especialista en
coaching Aida Castellà, que treballa amb el primer equip de l’Atlético de Madrid. Hi fan revisions de
medicoesportives, fisioteràpia i rehabilitació, estudis biomecànics,
dietètica i nutrició, podologia, assessorament tècnic esportiu...
Una de les grans novetats del
centre és un làser d’infrarojos de 10
watts de potència, quan els que
s’utilitzen normalment tenen fins
a 1,5 watts. Amb aquest làser s’accelera el metabolisme cel·lular i
permet recuperar fibres musculars

molt ràpidament El jugador del Girona Toro Acuña ho va poder comprovar, per a benefici de l’equip. El
làser escurça el temps de cicatrització i evita les fibrosis i les retraccions musculars. Un altre aparell
innovador és una armilla amb elèctrodes a tots el cos que provoca estímuls elèctrics sectoritzats per a cada grup muscular. És a dir fa treballar tot el cos i a cada part de la manera que li convé. Aquest aparell,
que és únic ara mateix a tot Catalunya, permet que una sessió de mitja
hora representi per al cos dues setmanes de gimnàstica intensa diària. L’utilitzen esportistes d’alt nivell a tot el món per millorar el seu
entrenament i ara també gent que
fa poc esport per fer treballar el cos
sense esforç. ■

Girona:
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Número: 12479
Dipòsit legal:
GI-535-1978

Els coneixien com “els quatre H” perquè es deien Hilarió, Hermel, Hipòlit i Hileó. Eren quatre religiosos francesos, ensotanats i amb un pitet
blanc al coll, que havien arribat a Girona el setembre de 1886 i que al cap de sis mesos hi
obrien el primer col·legi dels germans Maristes
de tot l’Estat espanyol. Va ser el dia 1 de juny de
1887; divendres vinent farà 125 anys. Van començar amb tres alumnes, però a finals de mes
ja van ser 60 i ara en tenen més de 1.200.
Un dels alumnes històric dels Maristes gironins va ser Josep Pla, intern des dels deu anys en
un gran edifici proper a la catedral, avui enderrocat. Tan donat com era a la crítica i al sarcasme,
va ser extremament ponderat i equànime en el
judici sobre els seus mestres: “No carregaren
pas massa la nota ni accentuaren en cap sentit el
misticisme. Defensaren un catolicisme normal,
planer, certament mediocre, sense grans prodigis ni excés de casuisme. Pedagògicament,
aportaren els mètodes francesos elementals: la
claredat, la paciència, la tenacitat, el gust de
l’emulació personal, sense el qual no hi ha ensenyament possible. Exigiren un mínim d’higiene.
Fomentaren els jocs francs i durs. Els càstigs, racionals i rarament excessius. Comprengueren el
sentit de la instrucció que demanava el poble i
accentuaren l’esperit pràctic de l’ensenyament.
Crearen un col·legi –per resumir– sexualment
net, religiosament enraonat i Josep Pla va ser
pedagògicamolt ponderat en
ment normal.”
(Girona, un lliparlar dels
bre de records).
germans
Pla no va tenir, doncs, cap
Maristes
dels traumes
d’adolescència que tantes persones asseguren
haver patit en el seu pas per col·legis religiosos.
Des de la finestra del gran dormitori col·lectiu veia passar cada dia el tren de matinada que coincidia amb l’hora de llevar-se. Des del pati elevat,
contemplava la infinita geometria dels teulats del
Barri Vell i el vast panorama del pla gironí encerclat per la silueta blavosa de les muntanyes familiars del Montseny al Canigó. Si Pla no hagués
estudiat als Maristes, no hauria vist mai aquell
paisatge i ens hauríem perdut una de les pàgines
antològiques de la literatura catalana.
(I no em sabria pas estar de dir que jo també
vaig estudiar als Maristes i que en conservo, com
ell, un bon record.)
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Sportcat obre un nou centre especialitzat en
medicina esportiva a Girona
JAIR DOMÍNGUEZ

Ofereix una tecnologia que permet reduir significativament el temps de
recuperació de les lesions esportives
ARAGIRONA.CAT - GIRONA

GIRONÈS

DISSABTE, 12.5.2012. 02:00 H

( 1 vot )

SportCat, el centre mèdic especialitzat en medicina esportiva amb tecnologia
d’esport d’elit ha inaugurat aquest divendres noves instal∙lacions a Girona, a l’Avda.
Lluís Pericot, 76, amb una jornada de portes obertes. SportCat, dirigit pel Dr. Jordi
Surós, posa a l’abast de tothom una tecnologia mèdica moderna que permet reduir
significativament el temps de recuperació de les lesions esportives. Exemple
d’aquesta efectivitat ha estat la recent recuperació del jugador del Girona Acuña,
que amb un trencament fibril∙lar i un diagnòstic de recuperació de 21 dies s’ha
reincorporat a la feina amb només 10 dies de tractament a SportCat.

El centre es va inaugurar ahir a la tarda
© AG

centre, Girona, inauguració,
sportcat
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Cap comentari

A la inauguració de les instal∙lacions d’Sportcat hi ha assistit
aquest divendres unes 200 persones entre les que hi havia
l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el representant territorial
a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat,
Josep Pujols. També s’ha comptat amb la presència, entre d’altres
dels presidents del Girona, Joaquim Boadas i del GEiEG, Francesc
Cayuela; els jugadors del Girona Acuña i Yago i el seu entrenador,
Javier Salamero; l’ex-seleccionador nacional de futbol, Pere
Gratacós i el delegat de la Federació Catalana de futbol a Girona,
Jordi Bonet.
Sportcat ofereix al públic en general serveis de medicina esportiva i
t r a u m a t o l o g i a , r e v i s i o n s m è d i c o-e s p o r t i v e s , f i s i o t e r à p i a i
rehabilitació, dietètica i nutrició, podologia i biomecànica. Igualment
incorpora serveis d’infermeria com cures i anàlisis clíniques,
p l a n i f i c a c i o n s d’e n t r e n a m e n t , s e r v e i s d e m a s s a t g e s ,
assessorament tècnic esportiu, de l’exercici físic, readaptació
esportiva i psicologia esportiva-coaching.
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Predicció Girona
Un moment de la inauguració de les noves instal·lacions de SportCat Foto: Eddy Kelele

SportCat, el centre mèdic especialitzat en medicina esportiva ha inaugurat aquest
divendres noves instal·lacions a Girona, a l’Avda. Lluís Pericot 76, amb una jornada de
portes obertes. SportCat, dirigit pel Dr. Jordi Surós, ha acollit la recent recuperació del
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jugador del Girona Acuña, que amb un trencament fibril·lar i un diagnòstic de recuperació
de 21 dies s’ha reincorporat a la feina amb 10 dies de tractament.
A la inauguració de les instal·lacions d’Sportcat hi han assistit aquest divendres unes 200
persones entre les que hi havia l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el representant
territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Josep Pujols.
També s’ha comptat amb la presència, entre d’altres dels presidents del Girona, Joaquim
Boadas i del GEiEG, Francesc Cayuela; els jugadors del Girona Acuña i Yago i el seu
entrenador, Javier Salamero; l’ex-seleccionador nacional de futbol, Pere Gratacós i el
delegat de la Federació Catalana de futbol a Girona, Jordi Bonet.
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La Intersindical guanya les eleccions a Ripollès
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SPORTCAT, EL NOU CENTRE DE MEDICINA
ESPORTIVA DE GIRONA.
Centre especialitzat en medicina esportiva amb tecnologia d’esport d’elit .

OPINIÓ

Twittejar Compartir

LES DONES I LES
PERLES DE
VALENCIÀ.

Inauguració

SportCat, el centre mèdic especialitzat en medicina esportiva amb tecnologia d’esport d’elit ha inaugurat aquest divendres
noves instal•lacions a Girona, a l’Avda. Lluís Pericot, 76, amb una jornada de portes obertes. SportCat, dirigit pel Dr. Jordi
Surós, posa a l’abast de tothom una tecnologia mèdica novedosa que permet reduir significativament el temps de
recuperació de les lesions esportives. Exemple d’aquesta efectivitat ha estat la recent recuperació del jugador del Girona
Acuña, que amb un trencament fibril•lar i un diagnòstic de recuperació de 21 dies s’ha reincorporat a la feina amb només
10 dies de tractament a SportCat.
A la inauguració de les instal•lacions d’Sportcat hi ha assistit aquest divendres unes 200 persones entre les que hi havia
l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, i el representant territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat, Josep Pujols. També s’ha comptat amb la presència, entre d’altres dels presidents del Girona, Joaquim
Boadas i del GEiEG, Francesc Cayuela; els jugadors del Girona Acuña i Yago i el seu entrenador, Javier
Salamero;l’exseleccionador nacional de futbol, Pere Gratacós i el delegat de la Federació Catalana de futbol a Girona, Jordi
Bonet.
Sportcat ofereix al públic en general serveis de medicina esportiva i traumatologia, revisions mèdico-esportives, fisioteràpia
i rehabilitació, dietètica i nutrició, podologia i biomecànica. Igualment incorpora serveis d’infermeria com cures i anàlisis
clíniques, planificacions d’entrenament, serveis de massatges, assessorament tècnic esportiu, de l’exercici físic,
readaptació esportiva i psicologia esportiva-coaching.
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Les opinions són dels internautes, no pas de GironaNoticies.com. Els comentaris han de mantenir l'educació i el respecte als altres. No
s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles. GironaNoticies.com es reserva el dret a eliminar comentaris que no s'atenguin a
aquestes normes o que no guardin relació amb el tema.

Pedro J. Piqueras
Ibáñez .
Elena Valenciano no para de
llançar "perles" en forma de
qualificatius pamfletaris.

[+]

Xarxes socials

RECULL DE PREMSA

Lesió Acuña

Maig 2012

| EL 9 | 51

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 3 DE MAIG DEL 2012

Futbol. 2a divisió B. El director esportiu del Llagostera, Quim Ayats,
abandona l’equip després d’una temporada plena d’èxits a segona B

Ayats deixa el Llagostera
G. Freixa

El càrrec en
suspens fins al
mes de juny

LLAGOSTERA

Acuña i el doctor Jordi Surós, al centre Sportcat ■ X.M.

Futbol. 2a divisió A. El paraguaià accelera
la recuperació amb un mètode innovador i
confia poder participar en el Girona-Alcoià

Acuña, a punt
molt més aviat
X.M.
GIRONA

Els vint dies que calculava
el Girona que estaria de
baixa Javi Acuña deixaven
el paraguaià sense disputar cap dels tres partits seguits contra rivals de la zona baixa. Si res no es torça,
però, el davanter escurçarà de manera significativa
el termini de recuperació,
fins al punt que només es
perdrà el duel de dissabte a
Guadalajara i estarà a
punt per als següents, contra l’Alcoià i el Nàstic, fet
que serà molt benvingut
per l’equip, ja que Acuña
era un dels homes més en
forma. Tot plegat, gràcies a
un mètode innovador.
“Són uns aparells de tecnologia capdavantera que
permeten la reactivació i
l’acceleració del mecanisme recuperador de les fibres”, va explicar el doctor
Jordi Surós, del centre

Sportcat, especialitzat en
medicina esportiva.
Acuña, que es va fer una
ruptura d’1,5 cm al bíceps
femoral de la cama esquerra, se sotmet al tractament dues vegades al dia.
No arribarà a temps per jugar a Guadalajara –“correríem el risc que la fibra no
estigués prou consolidada”, va explicar el metge–,
però tant Surós com el mateix jugador són optimistes respecte a les possibilitats de jugar contra l’Alcoià, la setmana que ve. “Una
recuperació convencional
podrien ser uns vint dies,
més o menys. Amb aquest
mètode, en set, vuit o nou
dies això hauria d’estar
bastant consolidat”, va
apuntar el metge, que destaca la musculatura forta
del jugador cedit pel Madrid: “És la seva gran virtut
i el seu gran defecte. La fibra és tan forta que és fàcil
que es trenqui.” ■

BREUS
HANDBOL.

Masip: “A Nagy Li havíem ofert
un contracte de per vida”
Barcelona. El secretari tècnic de la secció d’handbol

del FC Barcelona, Enric Masip, va comparèixer ahir
per explicar la posició del club en la marxa de l’hongarès Laszlo Nagy. “Se li va oferir una oferta prou significativa, tant pels anys que fa que és aquí com pel
que significa. Se li va presentar una oferta de per vida, similar a la de Joan Carles Navarro. O sigui, acabar la carrera esportiva aquí i incorporar-se després
a l’organigrama tècnic”, va explicar. Masip, que va
admetre que igualar l’oferta del Veszprém és invidaklbe, també va explicar que Siarhei Rutenka allargarà el seu contracte fins al 2016, i Dani Sarmiento i
Cedric Sorhaindo ho faran fins al 2015. ■ X.A.

Amb una nota de premsa
enviada als mitjans pel
mateix Quim Ayats, i més
tard amb un breu comunicat al Twitter oficial del
Llagostera, ahir es va confirmar que el director esportiu del Llagostera deixarà el càrrec el 30 de juny.
“Ho deixo per motius estrictament
esportius.
Crec que hem fet una temporada de matrícula d’honor i el meu cicle s’ha acabat. A vegades duren molt,
o poc. Crec que és un bon
moment perquè cadascú
segueixi amb els seus objectius”, va explicar Ayats.
Des de la direcció esportiva, l’osonenc ha aconseguit col·locar el Llagostera
entre els millors equips de
segona B en una temporada: “La meva gestió en el
Llagostera, amb la infraestructura que té i amb les
possibilitats de futur de
l’entitat, crec que ha arribat al màxim. La meva
pròpia, no la del club. Ara
vull buscar nous reptes,
nous objectius”. L’encara
director esportiu del Llagostera assegura que no
marxa perquè tingui cap
altra oferta: “No tinc res.
Ara escoltaré propostes, ja
siguin d’entrenador o de
director esportiu.”
La notícia arriba en un
moment en què l’equip
blaugrana es juga entrar
en la fase d’ascens, però
tant Ayats com el tècnic
Oriol Alsina asseguren
que això no afectarà el
rendiment de la plantilla
en l’últim partit de la lliga
regular. “Nosaltres la tem-

El Punt Avui i
El 9 Esportiu,
camí del cim
—————————————————————————————————

Els alpinistes de la Bisbal
d’Empordà David Carrasco i
Josep Sayols intenten aquest
maig l’ascensió al Cho Oyu, el
sisè cim més alt del planeta,
amb 8.201 m. Dissabte passat van arribar al camp base
avançat, a uns 5.700 metres,
i ja han començat a muntar
els camps d’altitud. En la
imatge, Carrasco (e) i Sayols
(d) llueixen dues banderoles dels dos rotatius, amb
el Cho Oyu al fons. ■ M.S.

—————————————————————————————————

Quim Ayats podria tornar a les banquetes en breu ■ J. RAMOS

Quim Ayats té contracte
fins al 31 de juny però el
més probable és que ja
no tingui responsabilitat
en la confecció de la
plantilla de la temporada
que ve, més enllà d’algunes decisions que ja
s’han pres. Amb la marxa d’Ayats, el Llagostera
pot prescindir de la figura del director esportiu,
un càrrec que es va crear
quan l’equip blaugrana
va confirmar que jugaria
a segona divisió B. “No
puc confirmar si continuarem amb un nou director esportiu. De moment, la planificació de
la nova temporada la faré jo mateix”, va dir Oriol
Alsina.

Les reaccions
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“Ho deixo per
motius esportius.
Crec que hem fet una
temporada de
matrícula d’honor i el
meu cicle al club s’ha
acabat”

“Puc dir ben alt que
no marxo perquè
tingui una altra cosa,
sinó perquè crec que
jo no puc fer més”

“Hem cregut que
era un bon moment
per seguir camins
diferents. Li agraïm
la bona feina”

Quim Ayats

Oriol Alsina

DIRECTOR ESPORTIU DEL
LLAGOSTERA

ENTRENADOR DEL LLAGOSTERA

porada ja l’hem fet, i amb
nota”, destaca Alsina.

Oriol Alsina. L’entrenador
llagosterenc agraeix la feina de Quim Ayats i respecta que el director esportiu
vulgui emprendre altres
projectes: “Ha estat un
més del cos tècnic i s’ha de
respectar que ara tingui altres ambicions.”
Pel que fa Ayats, també

La reacció del club
“Ja feia algunes setmanes
que n’anàvem parlant i
hem cregut que era molt
bon moment perquè cadascú seguís el seu propi
camí”, explica el tècnic

valora positivament l’experiència a Llagostera: “He
d’estar agraït a la Isabel i
l’Oriol perquè m’han deixat treballar com he volgut, i ells també m’han fet
veure el seu agraïment. He
dedicat les 24 hores del dia
a treballar pel Llagostera
per intentar millorar.” ■
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L’esport femení està de moda
L’Uni, el Girona d’hoquei i la resta d’equips gironins estan
signant una campanya brillantPÀGINA 35

Acuña es perdrà el partit de Guadalajara
però podrà jugar contra l’Alcoià a Montilivi
 Un nou tractament reduirà el temps de recuperació del punta paraguaià dels 20 dies inicials a només una setmana
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | M.B.

Bones notícies per a Javi Salamero i per al Girona. Quan Javi Acuña
va posar-se la mà a la cuixa durant
el partit contra l’Alcorcón de dissasbte passat de seguida es van encendre les alarmes entre els aﬁcionats i el cos tècnic gironí que veia
com podia perdre un dels homes
més en fora per al tram ﬁnal i decisiu de la temporada. Les proves a
quèvasersotmèspelserveismèdics
del club dilluns van conﬁrmar les
males sensacions. «Ruptura muscular del bíceps femoral de la cama
esquerra d’un 1,5 centímetres. Baixa aproximada: 20 dies». Això suposava que Acuña es perdés el partits contra el Guadalajara, l’Alcoià i
elNàstic; sensdubteunabaixamés
que sensible per a Salamero. Tanmateix, el paraguaià només es perdràunpartitiestaràadisposiciódel
cos tècnic per jugar dissabte vinent
a Montilivi contra l’Alcoià.
El miracle és degut al tractament
innovador del centre de medicina
esportiva Sportcat de Girona que,
amb uns aparells de tecnologia
puntera i uns mètodes revolucionarispermetràreduirlarecuperació
atansolsunasetmana,encomptes
de dels vint dies establerts pel club.
«L’aparellatge i la tecnologia de què
disposempermetràunareactivació
i acceleració del metabolisme recuperadordelesﬁrbresiaixípodrem
reduir un terç el temps de recuperació», explicava el doctor Jordi Surós, director tècnic de Sportcat. Surós va indicar també que «si no haguéssimcomençatunamicatardla
rehabilitació», Acuña ﬁns i tot hauria pogut estar recuperat per jugar
aquest dissabte a Guadalajara. El
doctor Surós va destacar d’Acuña

Jandro «Ens hi
juguem molt però
el Guadalajara
també i esperem
que ho noti»
M.B. | GIRONA

Acuña parla amb el doctor Surós abans de començar la sessió de recuperació ahir al matí al centre mèdic.

DES DE MONTILIVI

Barral: «El Girona ha fet alguna
cosa malament per ser on és»
Mentre a Girona el duel de
dissabte és vist com el partit
de l’any, a Guadalajara estan un pèl
més tranquils. Els 7 punts
d’avantatge fan que no tinguin
tantes urgències. Tot i això, el
defensa Javi Barral creu que el partit

El Numància renova Machín
El tècnic del conjunt sorià
continuarà la temporada que



Sportcat s’ocuparà de la
recuperació de jugadors lesionats
L’empresa que ahir va tractar
Acuña també s’ocuparà
d’altres lesionats. El fisioterapeuta
Ernest Esteve ha deixat el club.

que té una musculatura «molt potent» i que això és «la seva gran virtutielseugrandefecte».«Télaﬁbra
molt forta i fàcil de trencar. Per això
farem que s’elastiﬁqui més», expli-

ca Surós.
En aquest sentit, una armilla,
també d’última tecnologia mèdica
que omple el cos del pacient d’electrodes permetrà que Acuña no

perdigensdeformafísicaencaraque
no entreni durant el temps de recuperació.JuanluHens,Goiria,Benja o Óscar Díaz poden ser els seus
substituts a l’equip titular.



és «vital» i que cal sortir «intensos,
no fer errades i aprofitar les
ocasions». Barral considera que si el
Girona és on és és perquè «alguna
cosa deuen haver fet malament».

ve a la banqueta després de l’acord
de renovació que va tancar ahir.



Els resultats negatius de tota la
temporada han avesat els jugadors
del Girona a saber jugar amb la
pressió de ser a baix, enfangat
ﬁns als peus de fang. L’arribada de
Javi Salamero a la banqueta ha tornat la il·lusió per salvar-se a un
equip que ha demostrat estar capacitat per redreçar el camí. Les
victòries contra el Deportivo o al
camp del Sabadell són el camí a
seguir dissabte al camp del Guadalajara. Així ho admet el mitjapunta Jandro Castro, que revelava
ahir que el vestidor està mentalitzat que al Pedro Escartín «només» val la victòria. «N’hem parlat i passi el que passi, sortirem a
guanyar», diu l’asturià. Jandro assegura que «sabem que ens hi juguem molt» i al mateix temps admet que «serà un partit competit,
dur i on el Girona intentarà adaptar-s’hi bé». En aquest sentit, l’ex de
l’Elx reconeix que aquest tipus de
partits «també» són bonics de jugar. «Són durs, competitius i amb
molt en joc», diu Jandro, que considera que el Guadalajara està millor d’ànims que el Girona. «Tenen
la sort que de perdre, estarien a 4
punts. Ens hi juguem més però ells
també i esperem que ho notin».

El boicot polític amenaça l’Eurocopa a Ucraïna
 La situació a la presó de

l’exlíder de l’oposició Iúlia
Timoixenko ha provocat la
condemna general arreu
KIEV/MOSCOU | AGÈNCIES/DdG

El boicot a Ucraïna dels principals líders europeus per la situació
de l'empresonada exprimera ministra Iúlia Timoixenko amenaça
la disputa de l'Eurocopa a poc
més d'un mes del partit inaugural.
«El president de la Comissió Europea, José Manuel Barroso, ha decidit que donades les circumstàncies, de moment no vol viatjar
o assistir a cap acte a Ucraïna», va
assegurar un portaveu del dirigent portuguès. Ucraïna, a la qual
el president de la UEFA, Michel

Platini, va estar a punt d'arrabassar el 2010 el dret a albergar l'Eurocopa a causa dels greus problemes organitzatius, s'ha topat ara
amb un altre problema: un boicot
polític. La condemna de 7 anys de
presó a la líder opositora per abús
de poder ha causat indignació arreu, però les fotograﬁes del presumpte maltractament físic sofert per l'opositora a la presó han
condemnat Ucraïna a l'ostracisme.
Abans que Barroso, la cancellera
alemanya, Angela Merkel, va
anunciar que ja ha decidit no assistir a cap partit del torneig continental posat cas que Timoixenko no sigui alliberada abans del
partit inaugural del 8 de juny a Varsòvia. Merkel va aconsellar els
seus ministres que no acudeixin a
la cita en protesta pel tracte donat

a la política que va arengar les masses a rebel·lar-se contra el poder en
la Revolució Taronja de 2004 i que
ara s'ha declarat en vaga de fam.
Els dirigents d'altres països, com
Holanda i Àustria, s'han afegit al
boicot, adduint que Ucraïna ha de
donar exemple en matèria de llibertats polítiques i drets humans,
ja que assumirà la presidència de
l'OSCE el 2013. La secretària d'estat nord-americana, Hillary Clinton, es va mostrar «profundament
preocupada» pel tractament a Timoixenko, que pateix una hèrnia
discal, i no pot aixecar-se del llit.
No es canviarà la seu
Encara que la UEFA ha assegurat
que en cas de cancel·lar l'Eurocopa el torneig serà ajornat un any i
mai traslladat a un altre país, el pre-

sident de la Federació de Futbol
d'Ucraïna (FFA), Grigori Surkis,
va demanar ahir el «cessament
de tota especulació». «Inclosos
els rumors sobre una suposada declaració d’Ángel María Villar (president de la Federació Espanyola
de Futbol) que s'hauria dirigit a la
UEFA amb la proposta de traslladar el torneig a Espanya», va aﬁrmar. Surkis va afegir que s'havia
posat en contacte per telèfon amb
el seu homòleg espanyol per posar
ﬁ a la polèmica. «Em va dir que
això eren tonteries», va dir.
El ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Oleg Voloixin, va assegurar que
«l'esport és esport, i la política és
política», i va cridar a no recórrer
a mètodes més propis de la
«Guerra Freda» i intentar «convertir l'esport en un ostatge de la

política». La mateixa oposició ucraïnesa és contrària al boicot polític,
en considerar que és una falta de
respecte al poble ucraïnès, encara que és partidària que durant les
seves visites els líders europeus no
es reuneixin amb el president,
Víctor Yanukóvich. Mentrestant, la
UEFA va assegurar que «els països
organitzadors dels tornejos són
elegits exclusivament per criteris
de desenvolupament futbolístic».
A més a més, l'organisme futbolístic continental va afegir que «no
es barrejarà en els assumptes polítics interns» d'Ucraïna o Polònia.
A la polèmica política s’hi va sumar la sèrie d'atemptats terroristes amb bomba de la setmana
passada a Dniepropetrovsk, que
van deixar cap a una trentena de
ferits.
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baixa Javi Acuña deixaven el paraguaià sense
disputar cap dels tres partits seguits contra rivals de
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la zona baixa. Si res no es torça, però, el davanter
escurçarà de manera significativa el termini de
Girona
recuperació, fins al punt que només es perdrà el
duel de dissabte a Guadalajara i estarà a punt per
als següents, contra l'Alcoià i el Nàstic, fet que serà
molt benvingut per l'equip, ja que Acuña era un dels homes més en forma. Tot plegat, gràcies a un mètode
innovador. “Són uns aparells de tecnologia capdavantera que permeten la reactivació i l'acceleració del
mecanisme recuperador de les fibres”, va explicar el doctor Jordi Surós, del centre Sportcat, especialitzat en
medicina esportiva.
Acuña, que es va fer una ruptura d'1,5 cm al bíceps femoral de la cama esquerra, se sotmet al tractament
dues vegades al dia. No arribarà a temps per jugar a Guadalajara –“correríem el risc que la fibra no
estigués prou consolidada”, va explicar el metge–, però tant Surós com el mateix jugador són optimistes
respecte a les possibilitats de jugar contra l'Alcoià, la setmana que ve. “Una recuperació convencional
podrien ser uns vint dies, més o menys. Amb aquest mètode, en set, vuit o nou dies això hauria d'estar
bastant consolidat”, va apuntar el metge, que destaca la musculatura forta del jugador cedit pel Madrid: “És
la seva gran virtut i el seu gran defecte. La fibra és tan forta que és fàcil que es trenqui.”
Darrera actualització ( Dijous, 3 de maig del 2012 02:00 )
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Les frases
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“El consell
d’administració
garanteix el suport
als jugadors a canvi
del seu esforç”
Joaquim Boadas
PRESIDENT DEL GIRONA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La meva sortida
no va ser agradable,
però el club està per
sobre de qualsevol
jugador i secretari
tècnic que va decidir
que marxés”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Pensava que les
negociacions serien
més fàcils del que han
estat, però entenc el
Llagostera”
Eloi Amagat
MIGCAMPISTA DEL GIRONA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“M’he decidit pel
Girona perquè ha
estat el club que ha
posat més interès
per la meva
incorporació”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Només puc
prometre treball,
humilitat i
honradesa”
Chus Herrero

Chus Herrero i Eloi, a dalt, passant revisió mèdica al centre Sportcat, amb el doctor Surós. A sota, en l’acte de presentació de la tardai ■ C.A. / GIRONA FC

Futbol. 2a divisió A. El Girona començarà demà la pretemporada sense haver definit del tot
la plantilla ni haver donat sortida als jugadors descartats per Rubi. Les retallades són un fre

Amb molts fronts oberts
Jordi Danés / Nil Lázaro
GIRONA

Ahir va ser el torn de Chus
Herrero i Eloi Amagat.
Avui serà presentat Isaac
Becerra. De moment, no
hi ha més fitxatges, però la
llista ha de créixer perquè
s’ha d’apuntalar el doble
pivot amb un jugador d’un
perfil més físic i també omplir les bandes, òrfenes
d’efectius (només hi ha
Juanlu). “No ens acabem
d’entendre amb Moha i
ens hem donat uns dies de
marge”, va dir el secretari
tècnic, Sergi Raset, que és
qui pateix més els efectes
de les retallades en les ne-

C O M P R O O R i P L ATA
136375-1056385A

FINS A 32 € GRAM

OroCat
Truqui gratis

900 282 292
www.orocat.com
20 botigues al seu servei

Els fitxatges

Ferran Corominas

Les rescissions

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La prioritat és
cobrir el doble
pivot, però també
s’han de trobar
jugadors de banda

El club no perd
l’esperança, però
sap que serà difícil
retenir-lo, per no
dir impossible

gociacions. A la dificultat
de renovar Moha s’hi afegeix també la de dur un jugador de segona B a la LFP
perquè el Lleida no vol dei-

xar anar Jesús Imaz sense
rebre cap contraprestació
(el Llagostera també va
posar traves per deixar
marxar Eloi). I el club en-

No hi ha acord
amb Óscar Díaz i
el Girona tampoc
vol que Acciari i
Saizar s’entrenin
cara manté l’esperança de
retenir Coro: “No hem rebut de moment cap oferta
per ell i és jugador del Girona”, va dir Raset, però

Serramitja firma i se’n va cedit al Llagostera

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Girona va fer públic ahir
una notícia que el web del
Llagostera té penjada des
de fa dies: Marc Serramitja
jugarà cedit en l’equip que
dirigeix Oriol Alsina el curs
2012/13. El club de Montilivi va anunciar que l’exjugador del Badalona, l’Alacant i
el Gavà ha firmat per dues
temporades. La teoria diu

que Marc Serramitja, de 21
anys i format en el planter
de la FPC Girona a Torres
de Palau, ha d’acabar de
créixer com a jugador en el
seu quart any seguit a segona B i l’estiu vinent fer el
salt a segona A. L’operació
de cessió és una exigència
del Llagostera, que volia
una contraprestació per

Eloi Amagat
(també ha aconseguit un
amistós).

amb poca convicció. Quan
marxi el banyolí serà una
fuita més que el Girona
haurà de reparar.
Tampoc pinten bé les
rescissions. No s’ha arribat a cap acord amb els
tres jugadors afectats, però de la mateixa manera
que Óscar Díaz s’integrarà
demà al grup, el Girona no
vol que Acciari ni Saizar
(els van acomiadar per burofax) ho facin. És probable, però, que es presentin.
Il·lusionats
“Sempre dic que s’ha
d’anar on et volen, i el Girona m’ha mostrat aquest
interès”, va comentar el
central Chus Herrero, que
va recordar que Montilivi
li porta molt bons records
i no només pel gol que
va fer l’any passat
amb el Cartagena:
“També hi vaig debutar amb el Saragossa
B a 2a B”. Eloi reconeix que possiblement ha agafat

DEFENSA DEL GIRONA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Eloi és un futbolista
d’un nivell tècnic
molt elevat, amb
criteri amb la pilota,
arribada i una bona
última passada”
“Chus ens ha de
donar la seguretat
defensiva i la
contundència que
segurament ens ha
faltat l’últim curs”
Sergi Raset
SECRETARI TÈCNIC DEL GIRONA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“l’últim tren de segona A” i
que no està disposat a deixar-lo escapar: “Sóc novell
en la categoria, però espero adaptar-m’hi el més ràpidament possible”.
La nova samarreta
Avui passaran revisions
mèdiques els jugadors que
falten i a les nou del vespre
tindrà lloc la presentació
de la nova samarreta (el
Girona canviarà Nike per
Luanvi) a la plaça dels
Apòstols, en un acte que
està obert a tothom.
L’endemà, Rubi arrencarà amb dues dobles sessions (dijous i divendres).
Dissabte n’hi haurà una i
diumenge, festa. Per al dia
28 s’ha programat un altre
amistós, al camp del Farners (gespa artificial). ■
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L’equip basc serà el primer rival de l’equip de
Tito Vilanova en la Lliga 2012/2013
PÀGINA 36-37

MARC MARTÍ

Sergi Raset admet que
serà complicat poder
retenir Ferran Corominas
 El secretari tècnic recorda que el banyolí «és jugador del Girona»

i que «de moment» no hi ha cap proposta formal sobre la taula
MARC MARTÍ

GIRONA | M.B./C.R.

Josep Maria Orobitg, representant de Ferran Corominas, donava gairebé per fet ahir a aquest diari que Coro no continuarà al Girona aquesta temporada. Aquestes paraules no van agradar gens
al secretari tècnic gironi, Sergi Raset, que ahir va respondre Orobitg.
«No crec que Orobitg ens hagi de
dir si hem de tenir a punt un pla B
o un pla C», deia Raset responent
a l’agent que havia instat el club a
treballar per a trobar-li un relleu.
El futur de Coro sembla lluny de
Girona però el cert és que a dia d’avui, a Montilivi, no han rebut cap
proposta formal per ﬁtxar-lo.
«Quan en rebem una, després actuarem en conseqüència», diu Raset. El màxim responsable esportiu del club té clar que la continuïtat de Coro és complicada però
manté un bri d’esperança. «Intentarem que no se’n vagi però
som conscients que serà difícil
retenir-lo», assegurava.
Una oferta d’un equip de la lliga anglesa és la que pot allunyar
deﬁnitivament Corominas de
Montilivi. Els seus 18 gols han fet
que Raset hagi rebut propostes
de l’Elx, Almeria i Hèrcules però la
idea de jugar a l’estranger atrau el
banyolí, que veuria, al mateix
temps, multiplicada la seva ﬁtxa.
D’altra banda, el club continua
negociant la rescissió de contracte
de Gaizka Saizar, José Luis Acciari i Óscar Díaz. Raset va explicar
ahir que els dos primers no faran
les revisions mèdiques amb la

LES CLAUS

RENOVACIÓ
El club i Moha s’han donat uns
dies de marge per reflexionar
Raset va explicar que la reno1 vació del marroquí està aturada perquè les dues parts s’han donat
uns dies de marge. Dilluns, Moha va
dir que la seva renovació no depenia
d’ell i des del club, de moment, no
semblen decidits a millorar l’oferta.

Coro amb Alejandro (Recre).

resta dels companys i que Óscar
Díaz sí. Això no vol dir que s’hagi
canviat d’idea i el club continua
amb la intenció de negociar la
rescissió de l’any de contracte que
encara té. Avui la plantilla completarà la ronda de revisions mèdiques al centre Sportcat, on ahir
Eloi Amagat, Chus Herrero, Benja, Juncà i Luso, entre altres, ja
van passar-hi. Qui tampoc hi serà
és Moha, amb qui segons Raset, les
dues parts s’han donat «uns dies
de marge per pensar en l’oferta de
renovació».
L’equip enceta demà la pretemporada 2012-13 amb la primera doble sessió de l’estiu. Els juvenils Bonmatí, Litus i Pons, com
a mínim, treballaran amb el primer
equip.

ACORD TOTAL
Serramitja confirma que fitxa per
dos anys i va cedit al Llagostera
El migcampista de La Cellera
2 va anunciar ahir a través de
Twitter que és nou jugador del Girona per dues temporades. Serramitja
jugarà cedit al Llagostera aquest any
com a contraprestació pel fitxatge
d’Eloi Amagat.
DESCARTATS
Continuen pendents les
rescissions de Saizar, Acciari i Díaz
El secretari tècnic va explicar
3 que malgrat que Óscar Díaz
passarà la revisió mèdica avui, el
club continua decidit a rescindir el
contracte. Els casos de Saizar i Acciari, poden tenir via de solució aviat.
PRETEMPORADA
Dissabte 28, partit contra el Farners
El club va anunciar ahir un nou
4 amistós de pretemporada a
Santa Coloma contra el Farners per
al proper dissabte 28 (19.00).

La il·lusió per debutar a 2a A d’Eloi
Amagat i el compromís de Chus Herrero
 Juntament amb el porter

Isaac Becerra són els únics
fitxatges que ha fet fins ara
el Girona aquest estiu
M.B./C.R. | GIRONA

Mentre espera que es desencallin les mil i una operacions obertes que té el secretari tècnic Sergi
Raset, el Girona va presentar ahir
els seus dos primers ﬁtxatges per
aquesta temporada. Es tracta del
migcampista Eloi Amagat (Llagostera) i del defensa Chus Herrero
(Cartagena). El gironí, de 27 anys,
torna a casa seva per tercer cop

després d’haver-ne marxat per jugar cedit primer al Palafrugell i després al Llorca. «He viscut l’ascens
a Segona A i també moments molt
durs. El Girona està per sobre de les
persones i els secretaris tècnics i el
que està clar és el meu sentiment
gironí», manifestava ahir Amagat.
Eloi, que ha jugat les dues darreres temporades i mitja al Llagostera, on ha estat un dels més destacats, admet que amb el seu retorn a Montilivi es treu una «espina». En cap cas però arriba per
substituir Dorca ni ningú. «Ell
duia molts anys al club i a la categoria. Jo sóc novell a Segona A i espero adaptar-m’hi el millor possible», explicava ahir.

Toribio pressiona Jandro en el Girona-Vila-real jugat a Montilivi.

El saltenc Dani Toribio
pot ser el migcentre
escollit per Rubi

 El pivot gironí ha quedat

desvinculat del Vila-real i té
diverses propostes de
Segona A sobre la taula
VILA-REAL/SALT | M.B.

Després de lligar les incorporcions del porter Isaac Becerra
(Madrid Castella), el defensa Chus
Herrero (Cartagena) i el migcampista Eloi Amagat (Llagostera), la
secretaria tècnica del club treballa
per completar les peces que manquen. Sergi Raset va explicar ahir
que el club busca un migcentre i
un parell o tres de jugadors per les
bandes. Si el Girona aconsegueix
desfer-se d’Óscar Díaz i renovar
Moha, només caldria un jugador
per cada banda però si el marroquí no es queda, aleshores faran
falta dos homes per l’esquerra.
Extrems a part, Rubi i Raset estan
molt interessats a encertar en el ﬁtxatge del migcentre defensiu que
busquen. Ahir Raset va anunciar
que un dels ﬁtxatges seria «gironí»

i tot indica que el saltenc Dani Toribio podria ser l’escollit per reforçar el doble pivot. Toribio acabava contracte el passat 30 de
juny amb el Vila-real B si és que el
club castellonenc no li feia ﬁtxa
amb el primer equip. Malgrat que
amb l’arribada de Julio Velázquez,
tècnic del B, al primer equip semblava que se li obrien les portes, ni
dilluns ni ahir, Toribio va entrenarse amb l’equip groguet. Ni amb l’A
ni amb el B, la qual cosa indica que
al ﬁnal, el Vila-real podria haver
decidit no comptar-hi. Toribio, té
diverses propostes sobre la taula,
una de les quals és del Girona.
Rubi busca un pivot agressiu i
amb experiència a la categoria, requisits que compleix el saltenc. El
seu futur podria desencallar-se
entre avui i demà.
A banda d’un pivot i dos jugadors de banda, el Girona segueix
pendent del davanter Imaz i també haurà de moure’s amb habilitat
si ﬁnalment Coro no segueix per
trobar-li un substitut de garanties.

MARC MARTÍ

DECLARACIONS

ELOI AMAGAT
MIGCAMPISTA DEL GIRONA

Vinc amb tota la il·lusió i
humilitat del món. Sóc
novell i no vinc a substituir
Dorca ni ningú. No vaig sortir de
la millor manera però el Girona
està per sobre de les persones i
els secretaris tècnics»

«

LA CLAU

EXPECTACIÓ
Avui es presenta la samarreta
En un acte aquest vespre la
plaça dels Apòstols, el Girona
presenta aquest vespre (21.00) la
seva nova samarreta, que serà de
marca Luanvi en lloc de Nike. El Girona farà oficial també la segona i la
tercera equipacions.



CHUS HERRERO
DEFENSA DEL GIRONA

El Girona ha estat l’equip
que més fort ha apostat per
mi i això m’ha fet decidir.
Montilivi em porta bons records»

«

Amagat i Herrero ahir a Montilivi.

De la seva banda, Chus Herrero va reiterar que havia acceptat l’oferta del Girona perquè era qui
més interès havia mostrat per ﬁtxar-lo. «Allà on et volen, hi has d’a-

nar», reﬂexionava. L’aragonès va
recordar que va debutar a Montilivi a Segona B amb el Saragossa B
fa molts anys i que la temporada
passada va marcar un gol a San-

tamaría amb el Cartagena. Respecte al descens amb els murcians, el defensa va explicar que «és
molt millor tenir un bon equip que
no pas molts bons jugadors».

Diari de Girona | DIJOUS, 12 DE JULIOL DE 2012



Olot i Palamós tornen a la feina
Garrotxins i baixempordanesos inicien la pretemporada
mentre que el Figueres no s’hi posa fins la setmana que ve.
PÀGINA 32

LA PANTALLA ESPORTIVA
Futbol Euro sub19. Espanya-França Eurosport/Nitro
Futbol Euro sub19. Anglaterra-Grècia Eurosport 2
Ciclisme. Tour de França
Teledeporte/La 1
Teledeporte
Atletisme. Mundial Júnior
Tennis. Torneig Bastad.
Teledeporte
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MARC MARTÍ

1

2

3

 LES NOVES SAMARRETES TRIOMFEN La
presentació de les equipacions va aplegar unes 200
persones a la plaça dels Apòstols. 1 Jose, Eloi i Luso
amb les equipacions a les escales de la Catedral. 2
Eloi signa una samarreta a un seguidor. 3 Les
samarretes va causar un gran impacte entre l’afició.

El Girona torna a les franges clàssiques
 Les noves samarretes, sobretot la segona equipació amb la senyera, causen impacte entre els aficionats gironins
La plaça dels Apòstols amb la
Catedral de fons i davant la presència d’uns dos centenars d’aﬁcionats. Aquesta va ser la posada
en escena de les noves equipacions del Girona per a aquesta
temporada, creades per la ﬁrma
valenciana Luanvi. Un acte breu
però intens i farcit amb tots els ingredients per engrescar la parròquia gironina il·lusionada per veure de primera mà la nova imatge de
l’equip. La primera equipació recupera les ratlles clàssiques després del trencador disseny de Nike,
mentre que la segona, la més comentada, agafa els colors de la senyera. El negre, que ﬁns ara el color del segon equip, es manté però
per a la tercera samarreta.
Els jugadors Jose Martínez, Eloi

Amagat i Luso Delgado van ser els
encarregats de fer de models per
un dia. Les vestimentes van complir les expectatives aixecades i
van provocar entusiasme. Molts ja
volien saber quan es posaran a la
venda. La primera equipació recupera la versió tradicional amb les
franges més gruixudes però manté el pantaló vermell que es va estrenar la temporada passada.
El disseny més impactant i sorprenent, amb tota seguretat, és la
segona equipació, que incorpora
la senyera sobre un fons negre. Els
colors groc i vermell de la bandera catalana també ﬁguren a les mitgetes però no pas als pantalons,
que són negres. «Som els ambaixadors de Girona arreu d’Espanya
i farem bandera que som gironins i catalans», assegurava el pre-

sident Boadas. Pel que fa a la tercera equipació, és pràcticament
clavada a la segona de la temporada passada, íntegrament negra
amb diversos tocs de blanc.
L’acte va comptar amb la presència de Vicente Tarancón, director general de Luanvi. L’empresari va fer també el seu parlament i va destacar el fet que els
equips que han vestit han tingut
sempre èxits a la competició tot recordant les Copes del Reis i Lligues que va guanyar el València i la
bona campanya del Llevant l’any
passat. Les samarretes estan fabricades a Catalunya i són d’un teixit d’última tecnologia que fa que
tan sols pesin uns 130 grams. Amb
l’acord amb Luanvi, el Girona
deixa enrere la ﬁrma Nike que va
proveir el club la temporada pas-

OPINIÓN DE MURCIA

SORTIDA

Acciari es desvincula i es
compromet amb el Múrcia
 Rubi ja té un problema menys. Després d’aconseguir rescindir els contractes de Yago Fernández i Matías Ballini ahir, el Girona va fer
oficial la desvinculació del migcentre argentí
José Luis Acciari. El pivot, de 33 anys, que tenia un any més de contracte amb el Girona, no
entrava als plans de l’entrenador maresmenc i
finalment ha trobat una sortida. A la tarda mateix, el Múrcia anunciava el seu fitxatge per
una temporada. Així, Acciari torna al club que

sada amb la famosa i també impactant samarreta de les ratlles
molt primes. El conjunt gironí ha
vestit quatre marques durant les
cinc temporades a Segona A (Diadora, Elements, Nike i Luanvi).
L’acte va tenir èxit entre la massa social i ben bé uns 200 aﬁcionats
es van aplegar a la plaça dels Apòstols. Jose, Eloi Amagat i Luso Delgado van ser els protagonistes de
la nit com també el capità Dani
Mallo, acabat d’aterrar de vacances i que no va parar de fer-se fotograﬁes i ﬁrmar autògrafs. Tampoc hi van faltar el secretari tècnic
Sergi Raset, el nou entrenador del
ﬁlial, Miquel Àngel Muñoz així
com el conseller Salvador Capdevila i la directora general Kat Gorska. També hi era la regidora d’Esports Isabel Muradàs.

Raset, optimista amb
la renovació de Moha
El secretari tècnic Sergi Raset va explicar ahir que és
lleugerament optimista pel que fa
a la continuïtat de Moha, amb qui
el club negocia la renovació. Raset
va reconèixer també que ahir havia
parlat amb Ferran Corominas per
reiterar-li novament «el gran interès» del club per a retenir-lo. «Ha
estat una presa de contacte. Farem
el possible perquè es quedi», deia.
D’altra banda, el davanter navarrès
Ion Vélez es quedarà. El Girona,
que ha preguntat darrerament per
Matamala, continua esperant que
el Lleida alliberi Imaz. GIRONA | M.B.

4

RETORN A LA FEINA
el va dur a Europa l’any 2002 i amb el qual va
aconseguir dos ascensos a Primera durant la
seva etapa (02-07). L’argentí és tot un ídol a
La Condomina i durant la seva presentació va
assegurar que sempre havia «somiat» tornar.
«Prometo fidelitat i amor a aquesta samarreta», va deixar anar el ja exjugador del Girona.
Acciari va arribar a Montilivi al mercat d’hivern
de la mà de Mario Barrera i Josu Uribe. De
blanc-i-vermell, l’argentí va disputar 9 partits.
Sergi Raset va reconèixer ahir que la sortida
d’Acciari havia estat «beneficiosa» per a ambdues parts i va destacar l’actitud d’Acciar. «Ha
estat transparent i ha anat sempre de cares.
No ha estat difícil». Sense Acciari, el Girona ha
de resoldre ara els adéus de Saizar i d’Óscar
Díaz. El basc no s’incorpora avui a la feina però
sí el madrileny que dilluns ja va passar la revisió mèdica. El club hi vol parlar per mirar de
trobar una solució. DdG GIRONA/MÚRCIA

GIRONA FC

GIRONA | M.BRUGUÉS/J.ROURA

Rubi dirigeix avui la primera
sessió de la pretemporada
 Després que entre ahir i abans-d’ahir, els
jugadors del Girona passessin les revisions
mèdiques pertinents, la plantilla torna aquest
matí (9.00) a la feina amb el primer entrenament de la pretemporada. Els jugadors realitzaran una doble sessió a les ordres del nou
entrenador gironí, Joan Francesc Ferrer, Rubi.
El tècnic estarà acompanyat per Xabi Gil, el
seu segon i Manel González, l’adjunt al cos
tècnic mentre que Jordi Balcells segueix de

preparador físic i Eduardo Pérez com a preparador de porters. Les úniques cares noves previstes a la primera sessió de la temporada
2012-13 seran el porter fitxat del filial del
Reial Madrid, Isaac Becerra (foto), el defensa
Chus Herrera (Cartagena) i el migcampista Eloi
Amagat (Llagostera). A més a més, Rubi comptarà durant aquesta pretemporada amb cinc
jugadors que han acabat la seva etapa de juvenil i que enguany passen al filial que milita
a Segona Catalana. Els escollits per la secretaria tècnica i l’entrenador són Pau Bonmatí,
Carles Mas, Carles Sala, Sebas Coris i Pere
Pons. A la llista de joves jugadors no hi figuren
homes destacats com Gerard Muñoz, Gerard
Valentín o Marc Roura el futur dels quals és
una incògnita. En aquest sentit, Valentín pot
acabar al Sevilla Atlètic mentre que el club
dubta si cedir Muñoz o quedar-se’l per al filial.
Roura interessa al Llagostera. DdG GIRONA
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 12 DE JULIOL DEL 2012

Futbol. 2a divisió A. L’argentí va rescindir el
contracte i ja va ser presentat ahir a Múrcia

El Girona es treu
de sobre Acciari i
reobre la via de
Jordi Matamala
tracte per dues temporades (o d’una sola però amb
clàusula automàtica de renovació per partits). Per al
centrecampista, de 36
anys, seria la seva tercera
etapa i vuitena temporada
de blanc-i-vermell.

Jordi Danés
GIRONA

José Luis Acciari jugarà a
segona A la temporada vinent, però no en el Girona.
Ahir va ser presentat a
Múrcia, on encetarà la seva segona etapa. Per al
club de Montilivi, l’operació va ser rodona perquè,
tot i que va haver de pactar
una indemnització, s’estalviarà un contracte dels
gruixuts. “Ha estat una
bona sortida per a les dues
parts i Acciari ha demostrat molta professionalitat”, va dir el secretari tècnic del Girona, Sergi Raset. A 700 quilòmetres de
distància, Acciari ja va ser
presentat com a nou jugador del Múrcia: “És un dia
gran perquè aquí hi vaig
viure una etapa meravellosa. Tant, que des del dia
que vaig marxar vaig començar a pensar en el retorn.”
El Girona ja té escollit el
jugador que li agradaria
que substituís Acciari i
completés la demarcació
de doble pivot. Es tracta de
Jordi Matamala. Però que
el jugador de Vilobí torni a
aterrar a Montilivi dependrà de molts factors. El
primer, la sortida del Re-

Acciari ja va ser presentat
ahir a Múrcia ■ WM

Compàs d’espera
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Girona insistirà
en el jugador de
Vilobí del Recre,
que encara no ha
signat la renovació
creativo. Fa només tres
setmanes les dues parts
van anunciar la renovació
del migcampista, tot i que
aquell acord no s’ha segellat encara per escrit. I el
segon és una entesa amb
el Girona, que possiblement li oferiria un con-

Moha, molt a prop
Després d’haver-se donat
uns dies, el Girona i Moha
sembla que han encarrilat
un acord que es podria fer
efectiu en les properes hores, després que Sergi Raset es va mostrar “optimista” respecte del desenllaç.
Tot indica, doncs, que l’esquerrà, de 34 anys, començarà el seu quart curs
consecutiu a Montilivi.
Qui també estarà avui a
les ordres de Rubi serà
Ferran Corominas. El club
continua lluitant per evitar la marxa del davanter
banyolí, autor de 18 gols la
temporada passada. “Per
a nosaltres és molt important que segueixi. Ell ja ho
sap”, va dir Raset, que no
es va voler pronunciar sobre si al Girona li és més
convenient que Coro reforci un rival directe però
el club ingressi 100.000
euros pel traspàs o se’n vagi lliure a un equip de primera o de l’estranger. ■

La senyera, en la segona samarreta del Girona
Equipat per la marca valenciana Luanvi –i amb
el 100% de la vestimenta que lluirà el Girona
fabricat a Catalunya–, ahir es van presentar les
indumentàries del curs 2012/13 a la plaça dels
Apòstols i davant de més de 200 aficionats. La
samarreta que més va impactar va ser la segona –amb la senyera, ben visible sobre un fons
negre–. La vestimenta titular serà la tradicional

blanc-i-vermella (amb els pantalons i les mitges de color vermell), mentre que la tercera indumentària serà totalment negra. El president,
Joaquim Boadas, va destacar el “catalanisme”
del club. Jose, Eloi i Luso van ser els jugadors
que van lluir les noves samarretes, fabricades
amb un material molt lleuger i que no superen
els 140 grams de pes. ■ JOAN SABATER

Breus
Cinc juvenils faran la pretemporada
amb el primer equip. Els juvenils Pau

Catorze entrenaments i dos partits en
una setmana i mitja. El Girona comen-

El Girona vol cedir Gerard Muñoz i Valentín anirà al Sevilla. El davanter Ge-

Bonmatí, Carles Mas, Sebastián Coris,
Carles Sala Litus i Pere Pons han estat els
escollits pel cos tècnic del Girona perquè
comencin, aquest matí, la pretemporada
al costat dels divuit jugadors de la primera plantilla, que són: Dani Mallo, Isaac Becerra, Quintana, Jose, Migue, Luso, Richy,
David Garcia, Dani Erencia, Marcos Tébar, Juanlu, Garmendia, Eloi Amagat,
Jandro, Benja, Ion Vélez, Coro i Óscar
Díaz. Aquest últim, tot i no entrar en els
plantejaments del tècnic, començarà la
pretemporada, però no així Gaizka Saizar,
a qui el Girona no espera en el primer entrenament del curs 2012/13. ■ J.D.

çarà avui la preparació de pretemporada
amb una doble sessió d’entrenament (a
les 9 del matí i a 2/4 de 7 de la tarda) que
serà una constant la majoria de dies: demà divendres, el dilluns 16, el dimarts 17,
el dijous 19 i el divendres 20. La plantilla
només tindrà un dia de festa, diumenge
que ve. Per a aquest dissabte, dia 14, i dimecres, dia 18, Rubi programarà una única sessió de matí. En total seran catorze
sessions en els propers nou dies. La setmana vinent, a més, es tancarà amb els
dos primers amistosos, dissabte al camp
de l’Escala (a les 8) i diumenge al terreny
de la Jonquera (a les 8). ■ J.D.

rard Muñoz (a la fotografia), autor de 10
gols a divisió d’honor juvenil amb el Girona,
no farà la pretemporada amb el primer
equip i la seva destinació podria ser una
cessió o, en últim cas, el filial de l’equip
blanc-i-vermell, a 2a
catalana. Per la seva
part, el lateral Gerard
Valentín, acabarà en el
Sevilla, i el Girona percebria una quantitat
en el cas que jugador
tingués continuïtat
contractual en el club
andalús. ■ J.D.

Isaac Becerra passa la revisió mèdica.
El porter va sotmetre’s ahir a les proves
mèdiques al centre Sportcat i avui serà
presentat oficialment. L’exjugador del
Real Madrid B, Panionios i Espanyol B
s’haurà de jugar el lloc a sota els pals
amb Dani Mallo i Albert Quintanas. ■ J.D.
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Harry Sagel marxa a la
Rice University de Houston

37

GIRONA FC

Breus
VELA

 El migfondista gironí del GEiEG accepta una proposta de beca per

L’Escala enceta avui
el Mundial amb les
als propers quatre anys per compaginar l’atletisme amb una enginyeria primeres regates
GEIEG

GIRONA | M.V.

L'atleta amb més projecció que
ha sortit del GEiEG en els últims
anys, el migfondista gironí Harry
Sagel, deixa el grup per provar l'aventura nord-americana i, a partir
del proper curs acadèmic, compaginarà la carrera d'Enginyeria
mecànica amb la competició a l'equip d'atletisme de la Rice University (Houston). Sagel ha estat escollt pel centre d'Oregon en un
grup de set atletes becats que reforçaran el programa atlètic els
propers quatre anys de la mà del
seu tècnic Jon Warren. Sagel, un
migfondista especialista en 800 i
1.500 lliures que a Girona també alternava aquestes distàncies amb el
cros i els tres mil obstacles, arribarà a Houston acompanyat del polonès Filip Drozdowski (110 tanques), els canadencs Hodson Hardingm (400 metres) i Evan Karakolis (jabalina) a més de dos nordamericans: el migfondista texà William Roberts i el fondista d'Orlando Logan Kruse. El mateix Jon
Warren elogia la capacitat de Sagel
a qui deﬁneix com «un talent extraordinari que ens reforçarà molt

Harry Sagel.

el potencial que tenim en les proves de mig fons i fons. Fins ara ha
fet un molt bon temps en els 800
metres i també ha competit en
proves més llargues i en cros. Encara no s'ha centrat en una prova
concreta, però quan ho fagi segur
que arribarà a un nivell molt gran»
en un comentari a la mateixa pà-

gina web de la Rice University.
Sagel va començar a fer atletisme
a l’escola del GEiEG amb 10 anys.
Ha estat vuit anys corrent pel grup,
primer entrenat per l'Anna Simó i
després per en Josep Maria Castells,
arribant a aconseguir bons èxits
com fer una marca mínima pel
mundial júnior o el el subcampionat estatal en els 800 metres. La
seva millor marca d’un atleta júnior
a Espanya en els últims 11 anys, els
1:52.52 que va fer en un control al
Serrahima, ja varen despertar l’interès d’algunes universitat nordamericanes per a un Sagel que, a
més, és un bon estudiant i no té
problemes amb l’anglès pel seus
orígens familiars, circumstàncies
que el convertien en un candidat
ideal per adaptar-se al sistema
dels Estats Units combinant estudis i esport. Finalment, Sagel canviarà el GEiEG i l’institut Vicens Vives per la Rice Universitt de Houston on, a banda d’estudiar Enginyeria Mecànica, té com a objectius esportius classiﬁcar-se pel
campionat estatal per universitats
i millorar les seves marques personals de 800 i 1.500 metres.

L’ESCALA | DdG

El campionat del món de la
classe Europa de l’Escala comença avui amb les primeres regates.
Ahir es va celebrar la cermònia d’obertura al port esportiu de la localitat baixempordanesa i es va fer
la presentació oﬁcial del certàmen, que va comptar amb la presència de l’alcalde de la localitat,
Estanislau Puig, qui va remarcar
que «a l’Escala s’organitzi una
competició de primer nivell és un
motiu d’orgull». Enguany, el Mundial tindrà una participació rècord amb 162 regatistes, provinents principalment d’Europa, i
des d’aquest matí ﬁns el proper dimarts 24 de juliol es disputaran les
dotze curses que conformen el
campionat.

Agullana acull la marxa
de BTT «Puja i Baixa»
Aquest diumenge a les nou del
matí Agullana acollirà una nova
edició de la tradicional marxa de
BTT «Puja i Baixa» amb dos recorreguts per escollir de 25 i 10 quilòmetres i esmorzar per a tothom.

FUTBOL - GIRONA FC

SportCat assumeix
els serveix mèdics
del Girona FC
GIRONA | DdG

El centre mèdic SportCat que dirigeix el doctor Jordi Surós s’encarregarà a partir d’ara dels serveis
mèdics del Girona FC. Així ho va
anunciar ahir el club gironí, el
qual va arribar a un acord amb
aquest centre especialitzat en medicina esportiva ubicat a Girona
des del 2008 per la propera temporada. El president Joaquim Boadas es va mostrar satisfet de «poder comptar amb un equip de
metges de primer nivell i d’un
equipament dotat de les últimes
tecnologies per als jugadors del
primer equip».

García Pinto comença 27è
el Challenge d’Itàlia a Lecce
Jordi García Pinto, amb una targeta de 72 cops, (+2) va començar
en la 27a posició l’Acaya Open del
Challenge Tour d’Itàlia. A Lecce, el
golﬁsta gironí va penalitzar tres
Boggeys i un doble-boggey.
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 19 DE JULIOL DEL 2012

Futbol. 2a divisió
A. El vallesà espera
no patir tant com la
temporada passada

L’estabilitat,
clau per al bon
rendiment,
segons Migue
X.M.
GIRONA

Els jugadors del Girona van fer ahir treball físic als boscos de davant de l’estadi de Montilivi ■ GIRONA FC

Futbol. 2a divisió A. Limitat pel pressupost, el Girona concentra el treball de pretemporada
a Montilivi, tot i el dèficit d’instal·lacions. La plantilla mira de fer-ne una lectura positiva

D’estada sense moure’s
Xevi Masachs
GIRONA

Les estades de pretemporada són un clàssic dels
equips professionals –i de
molts que no en són– i solen ser clau, segons els que
hi creuen, per fer pinya i
cohesionar el grup, a més
de carregar-lo de treball
amb diverses sessions cada dia. També hi ha clubs
que, aprofitant que ja disposen d’unes bones instal·lacions per fer-hi treball de tot tipus, decideixen estalviar-se l’allotjament i quedar-se a casa. És
el que ha fet el Girona
aquest any, amb la diferència que no pot presumir precisament d’installacions. Condicionat per la
retallada del pressupost,
l’equip s’entrena cada dia
a Montilivi, i això que els
espais són ben escassos.
Amb l’estadi i el camp an-

Les reaccions
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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“Rebentem més el
camp, però també
estem més amb la
família, un cop
acabem les sessions.
Té inconvenients i
avantatges”

“Tot i no estar
concentrats, també
fem pinya. Estem
moltes hores junts,
matí i tarda”

“És diferent d’altres
anys però també es
pot treballar bé
aquí. La gespa?
Intentem cuidar-la”

Migue González

Benja Martínez

DEFENSA DEL GIRONA

DAVANTER DEL GIRONA

La gespa ara resisteix bé, però no ho farà sempre

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Procurem cuidar la gespa.
Ara juguem amb el camp
una mica més sec, per no
espatllar-la tant”, diu Benja.
La plantilla i els tècnics són
conscients que és arriscat
castigar en excés el terreny
de joc de Montilivi, tot i que
ara presenta un bon aspec-

nex com a centres de treball, s’hi afegeix a vegades
la imaginació dels tècnics.

te. Més problemes hi haurà
quan arribin les pluges, perquè el drenatge no és gaire
bo i perquè és impossible
resistir partits i diversos entrenaments. El dèficit d’instal·lacions és un maldecap
que s’eternitza en el Girona.
Una alternativa és buscar

Ahir, per exemple, la zona
boscosa que hi ha davant
de l’estadi va ser l’escenari

acords amb equips o ajuntaments que tinguin camps
de gespa natural –tampoc
n’hi ha gaires a prop– per
poder-hi anar sovint durant
la temporada. Ja es va fer a
Riudarenes, regularment, i
a Vilobí, puntualment, però
no s’hi ha pogut tornar més.

de la càrrega a què el preparador físic va sotmetre
l’equip.

Acostumats a concentrar-se durant la pretemporada –les últimes a les
instal·lacions de Torremirona, a Navata–, els jugadors s’adapten al que els
toca aquest any i miren de
fer-ne la lectura positiva.
“Estem a casa, i un cop
acabem les sessions podem marxar amb la família”, exposa Migue, que és
un dels més veterans de la
plantilla.
Des que va començar la
pretemporada, el dia 12, el
Girona acumula deu sessions de treball. Ahir en va
fer només una –com dissabte passat– però és habitual que n’hi hagi dues i
que, entre activitat i xerrades, s’allarguin força.
Avui i demà hi torna a haver doble sessió i el cap de
setmana, els dos primers
amistosos, a l’Escala dissabte i a la Jonquera, diumenge. ■

Relleu als serveis mèdics
X.M.
GIRONA

El Girona ha arribat a un
acord amb Sportcat, un
centre especialitzat en
medicina esportiva, que es
farà càrrec dels serveis
mèdics del conjunt de
Montilivi durant aquesta
temporada. Arran de
l’acord, Jordi Surós –di-

nostra, que posarem a disposició dels jugadors”, va
comentar el director de
Sportcat, que posarà al
servei de l’equip professionals de diversos àmbits relacionats amb la medicina
esportiva. Surós, amb la
col·laboració d’altres doctors, serà l’encarregat de
ser als partits i en diversos
entrenaments. ■

BREUS
Moviments a 2a A. El
Lugo, molt actiu en el
mercat després de
l’ascens, va incorporar
el porter Yoel (Celta)
com a cedit i el migcampista ofensiu Pablo Álvarez (Deportivo). Kike López (Tenerife) ha fitxat per l’Alcorcón. Héctor Yuste
jugarà en el Racing de
Santander com a cedit
pel Granada. ■ EL 9

El Peralada s’hi posa. El conjunt que entrena Nacho Castro,
que competirà a 1a catalana gràcies a l’ascens de l’Espanyol B a
2a B, va començar ahir
l’activitat de pretemporada. ■ EL 9

Futbol. El Girona tanca un acord amb el centre Sportcat, que assumeix
tota l’activitat mèdica, de recuperació i de fisioteràpia de l’equip

rector del centre– passarà
a ser el màxim responsable dels serveis mèdics i relleva Pere Vila i Joan Mulera. Sportcat ja va col·laborar en la recuperació d’alguns jugadors del Girona
al final de la temporada
passada.
“El centre disposa
d’una tecnologia, amb alguns aparells amb patent

El Girona té pendent encara uns quants moviments per tenir del tot definida la plantilla. “Encara
queda molt. És important
que s’hagi mantingut una
base, però encara és
aviat”, comenta Migue
González, que espera no
haver de patir com la temporada passada: “Es treballarà dia a dia per passar
una temporada millor que
l’anterior, en què vam patir molt i hi va haver molts
moviments.” En aquest
sentit, el vallesà considera
fonamental que hi hagi estabilitat a tots els nivells:
“Això ens ajuda, sobretot
psicològicament. És bo
despreocupar-te de coses
que no depenen de tu.” Migue començarà la sisena
temporada a Montilivi. ■

Deulofeu, a Santa Coloma. El jugador de
Riudarenes Gerard
Deulofeu, que dimarts
va visitar el campus de
futbol del seu poble, va
ser ahir a Santa Coloma, en el del Farners.
Deulofeu és un dels joves jugadors blaugrana de més projecció.
Jordi Surós, nou responsable dels serveis mèdics del Girona, i
el president, Joaquim Boadas (a l’esquerra), ahir ■ GIRONA FC

■ EL 9
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 D’AGOST DEL 2012

Futbol. 2a divisió A. Tortolero afrontarà
“un partit especial” demà a Montilivi contra el
que ha estat el seu equip els tres últims anys

Futbol. 2a divisió A. El migcampista arrossega una sobrecàrrega al
tendó rotulià i es perdrà el primer partit de lliga contra el Sabadell

La motivació
del retorn

L’estrena, sense Kitoko

R. Miró
GIRONA

“Serà un partit diferent,
sempre és especial retrobar-se amb excompanys i
amics”, afirma el central
Dani Tortolero, que, quan
arribi demà a Montilivi,
haurà d’enfilar el camí cap
al vestidor visitant després de tres anys equipant-se en el del Girona. El
club gironí va decidir no
renovar-li el contracte, tot
i que el d’Esplugues va ser
un dels jugadors importants en el tram final.
No té cap espina clavada i afirma guardar “bons
records” del seu pas pel Girona, en què va jugar 69
partits en tres anys i va
marcar 7 gols. També va
elogiar Rubi: “És un entrenador que fa una molt bona feina; l’any passat, amb
Salamero, vam acabar
desprenent molt bones
sensacions i crec que
aquest any el Girona continuarà en la mateixa línia: intentarà acaparar la

Dani Tortolero, de
blanc-i-vermell. ■ J. SABATER

possessió d e la pilota i arribar a dalt combinant.”
Aquestes característiques, precisament, podrien descriure també l’estil del Sabadell. Tortolero
ho admet i, per això, preveu un enfrontament interessant, en què espera obtenir la victòria: “Ens donaria molta confiança i
reforçaria un bloc que, a
part d’estar ben compensat, també és molt fort físicament i mentalment.” ■

També tornen Moha i Hèctor Simon

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Moha va decidir canviar
d’aires quan tenia l’oferta
de renovació del Girona a
sobre la taula i les postures
semblaven properes. L’esquerrà havia jugat 100 partits clavats en els tres cursos amb l’equip de Montilivi
(8 gols, 23 targetes grogues i 2 de vermelles) i la
sensació és que cada any,

tot i la seva veterania (a
punt de fer 35 anys) ha millorat les prestacions. També tornarà Hèctor Simon,
un dels primers fitxatges
del Girona a 2a A i que no va
tenir un pas gaire productiu
per Montilivi. El curs
2008/09 va jugar només
quatre partits i va marxar
en el mercat d’hivern.

Jordi Danés
GIRONA

Una sobrecàrrega al tendó
rotulià del genoll esquerre
ha deixat fora de combat
el migcentre Ritchie Kitoko per a la primera jornada de lliga. No és cap lesió
greu –la previsió és que
l’exjugador de l’Albacete,
Granada i Tenerife s’entreni amb normalitat la
setmana vinent–, però
Rubi es quedarà sense el
jugador que més múscul li
aporta en el doble pivot.
Possiblement hauria estat
una baixa més significativa si el Girona hagués jugat a fora, però a Montilivi,
i contra un rival que també
predica el bon gust per la
pilota com el Sabadell, tot
indica que Rubi ja tenia al
cap utilitzar dos jugadors
amb més capacitat per a la
construcció que Kitoko.
La resta, a punt
Amb l’única excepció de
Dani Erencia, que s’està
recuperant de mica en mica de la lesió d’encreuats,
la resta de jugadors estan
disponibles. Fins i tot Javi
Acuña i Felipe Sanchón,
que avui s’entrenaran per
primer cop amb la resta de
companys. Cap dels dos,
però, no té gaires possibilitats de jugar contra el Sabadell. Tant Acuña com
Felipe han arribat amb ritme perquè no han deixat
d’entrenar-se amb el Real
Madrid Castilla i amb
l’Hèrcules, però el fet que
encara no s’hagin integrat
al grup fa pensar que Rubi
els descartarà per a l’estrena i comptarà amb jugadors que hi són des del pri-

Acuña i Felipe, temes resolts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Javi Acuña i Felipe Sanchón
ja van passar la revisió mèdica al centre Sportcat sota la
supervisió del doctor Jordi
Surós i avui seran presentats
de manera oficial després de

resoldre ahir els últims serrells que quedaven encara
amb els seus anteriors clubs,
el Real Madrid i l’Hèrcules.
Acuña signarà amb el Girona
un contracte per una tempo-

Acuña i Felipe

A Guadalajara, dissabte a les 7

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

rada, i la vinculació amb Felipe serà per dos anys. Tots
dos s’exercitaran avui per
primer cop a les ordres del
tècnic, Joan Francesc Ferrer
Rubi ■ GIRONA FC

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

No s’entrenaran
fins avui per
primer cop amb
l’equip i tampoc
no jugaran demà
contra el Sabadell
mer dia. El tècnic podria
optar per un sistema molt
similar al de l’acabament
del curs passat, amb una
referència a dalt (Benja o
Ion Vélez) i tres mitges
puntes per davant del doble pivot. ■

El primer desplaçament
del curs per al Girona serà
en la segona jornada de lliga al camp del Guadalajara, el dissabte dia 25 a les 7
de la tarda. L’escenari, el
Pedro Escartín, va anar de
meravella la temporada
passada als gironins, que
hi van guanyar per 1-4 (tres
gols de Coro i un de Jandro) i van posar una de les
primeres pedres per a la
fantàstica reacció que va
acabar amb la permanència. La Lliga de Futbol Pro-

fessional també va donar a
conèixer ahir els horaris de
la tercera jornada de lliga,
el primer cap de setmana
de setembre. El Girona rebrà la Ponferradina a Montilivi el dissabte dia 1, ja en
l’horari més habitual de segona A (les 6). Entre les
jornades 4 –el Girona jugarà al camp de l’Hèrcules– i
5 –rebrà Las Palmas a
Montilivi–, l’equip haurà
d’afrontar el partit de copa
a Gijón contra l’Sporting, el
12 de setembre.

Junta extraordinària d’accionistes. Està restringida a accionistes que tinguin 150 títols o
més, tot i que s’aprovarà que a la pròxima hi pugui accedir tothom qui tingui una acció

18.000 euros. Satisfeta la clàusula sencera,
el Girona allibera els drets federatius del banyolí

El canvi accionarial, avui

L’Elx ja ha pagat tot
el fitxatge de Coro

J.D.
GIRONA

Cap accionista –necessita
un mínim de 150 títols, i la
gent d’aquest perfil en el
Girona FC SAD es compta
amb els dits d’una mà– va
retirar l’acreditació per
ser a la junta extraordinària d’avui (a les 7). Tot

s’aprovarà tan ràpidament que ja hi ha convocada una roda de premsa
mitja hora més tard per
explicar els acords. El més
significatiu és que es produirà el canvi accionarial
amb la venda de més del
50% dels títols i que deixarà el club en unes altres
mans. “No puc parlar de

noms fins que no s’hagi
tancat tot”, va dir el president, Joaquim Boadas,
que també va reiterar que
hi ha punts econòmics importants: “La capitalització del préstec ens permetrà reduir el passiu prop de
800.000 euros, que és una
manera d’equilibrar el patrimoni net de l’entitat i

sanejar el club.”
Tot i les restriccions
d’avui, Boadas va dir que a
partir de la pròxima junta
hi podrà assistir “amb veu
i vot” gent que tingui una
sola acció. I tot i que l’anterior ampliació no va ser
cap èxit, el president va
destacar l’entrada de “350
nous accionistes”. ■

J.D.
GIRONA

El Girona ja ha cobrat de
l’Elx els 118.000 euros pel
fitxatge del davanter banyolí Ferran Corominas,
que ja es pot considerar a
tots els efectes jugador del
conjunt alacantí. L’Elx havia fet un primer paga-

ment de 100.000 euros (la
clàusula), però el Girona
entenia que havia de percebre aquesta quantitat
més l’IVA, i s’ha mantingut inflexible fins que no
ha rebut els 18.000 euros
que faltaven. Una vegada
satisfeta la quantitat, el
club ha alliberat els drets
federatius del jugador. ■
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Futbol. 2a divisió A. Herrero i Benja viuen
un inici de curs molt diferent del que van tenir
l’any passat amb el Cartagena i el Girona

Amb el vent
a favor
J.D.
GIRONA

Les samarretes que el Girona subhastarà per eBay, del
Barça, del Girona i del Sevilla ■ GIRONA FC

Tret de sortida a la subhasta de les samarretes
del Barça, el Girona i el Sevilla. Avui dimecres a
partir de les 10 del matí i a través del portal de compravenda on line eBay s’iniciarà la subhasta d’un lot
samarretes (una del Barça, una del Girona i una altra
del Sevilla, signades pels jugadors), que tindrà un
preu de sortida de 30 euros. Els diners que pagui el
millor postor aniran destinats a la plataforma d’ajuda
#focemporda com a mostra de solidaritat amb els
afectats pels incendis que van assotar l’Alt Empordà.
El capità del Barça, Carles Puyol, va fer entrega de la
samarreta blaugrana abans de l’entrenament que la
primera plantilla va fer fa unes setmanes a Montilivi.
El Sevilla també va donar la seva aprofitant la visita de
l’equip andalús a Montilivi. I el Girona posarà a subhasta la samarreta amb les quatre barres i la senyera
que va serigrafiar amb el lema “Tots som Empordà”
en el Costa Brava. La subhasta farà el divendres dia 7
de setembre a les 10 del matí. ■ EL 9

Chus Herrero i Benja ja saben que és començar una
temporada amb el peu esquerre. Sobretot el defensa, que el curs passat amb
el Cartagena no va celebrar la primera victòria
fins a la novena jornada,
precisament a Montilivi.
“Els inicis marquen molt, i
l’any passat vam acabar
pagant-ho amb el descens”, reconeix el central,
que està molt feliç amb els
4 punts que el Girona ha
sumat en els dos primers
partits de lliga. Fa un any,
el Cartagena va arrencar
amb 6 derrotes (0 punts
de 18) i en la vuitena jornada només tenia 2 punts,
la meitat dels que ja suma
el Girona.

“Hem de ser optimistes, però també cauts”, diu
el central, que vol mantenir-se al marge de les negociacions que està fent el
Girona per apuntalar l’eix
de la defensa, tot i que va
dir que la demarcació està
ben coberta: “Si ha de venir algú serà benvingut,
però Migue és un central
extraordinari, Richy està
ja entrenant-se a un nivell
molt alt i aviat tindrem
Dani [Erencia] en plenitud.”
El Girona va trigar molt
menys que el Cartagena a
sumar 4 punts la temporada passada, però també va
haver d’esperar a la cinquena jornada, després
d’haver aconseguit un botí
molt escàs en les quatre
primeres (2 punts de 12
possibles). “Quan vas d’en-

Els protagonistes
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“L’any passat [amb
el Cartagena] vam
començar fatal i ens
va quedar molt clar
que les arrencades
marquen molt”

“Aquest inici evita
haver d’anar
d’entrada a remolc,
com el curs passat,
però hem de tocar
de peus a terra”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“És important
mantenir el nivell
defensiu, perquè al
mig i a davant tenim
molta capacitat”

“Espero fer una
bona temporada.
L’anterior no vaig
poder aportar el que
realment puc”

Chus Herrero

Benja Martínez

DEFENSA DEL GIRONA

DAVANTER DEL GIRONA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

trada a remolc, els nervis
no ajuden. Aquest inici
ens ha donat molta més
confiança”, indica el davanter, que també va frenar qualsevol indici d’eufòria: “Això tot just acaba
de començar i hem de tocar de peus a terra. A més,
el calendari que hem tingut d’entrada no és tan
dur com el que vam tenir
l’any passat”. Té ja al cap el

duel contra la Ponferradina: “Posar-nos amb 7
punts de 9 seria magnífic,
però tots tenim clar que
serà complicat.”
Contra el filial
El Girona ha programat
per aquest matí (a les 10)
un partidet d’entrenament contra el filial, un
dels favorits en la lliga de
segona catalana. ■

Pendents de Toni Moral i Ritchie Kitoko. El doctor
del Girona Jordi Surós farà avui una nova exploració
als migcampistes Moral i Kitoko, els quals és probable
que ja rebin l’alta mèdica i s’afegeixin al grup en les
properes hores. Moral es va perdre el duel a Guadalajara per una sobrecàrrega, mentre que Kitoko, amb
un problema al tendó rotular, encara no ha debutat en
la lliga. Qui ja es va entrenar amb tota normalitat va
ser el porter Isaac Becerra. ■ EL 9

L’andalús Figueroa Vázquez, en el Girona-Ponferradina. El col·legiat ha ascendit aquesta temporada a

C O M P R O O R i P L ATA
136375-1056385A
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segona A i dirigirà per primera vegada al Girona, en
el duel d’aquest dissabte
a Montilivi (a les 6 de la
tarda, per Esport 3). L’àrbitre va dirigir en la primera jornada l’Alcorcón
Guadalajara (1-1). ■ EL 9

La plantilla s’entrena
al camp del Jafre
—————————————————————————————————————————————

Sense cap terreny de gespa natural per
entrenar-s’hi més enllà de l’estadi de
Montilivi i el camp annex, el Girona continua buscant escenaris on poder fer les
sessions de treball. Ahir es va incorporar
Jafre a una llarga llista que ja integren altres camps que, de manera puntual o
més regular, l’equip ha anat utilitzant a
2a A: l’any passat va ser els de Torremirona, Vilamalla, Navata, Bonmatí i Top
Ten (a Blanes), i anteriorment també ho
havia fet a Riudarenes, el Collell, Vilobí,
Peralada i Figueres. Al matí, la plantilla
s’havia entrenat a Torres de Palau, sobre
gespa artificial. ■ GIRONA FC
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