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Una cita amb la història
El Girona rep l’Almeria en l’anada de l’eliminatòria final d’ascens a Primera amb els dubtes d’Acuña i Moisés Hurtado
Ambla il·lusió per bandera i Montilivi ple, els de Rubi busquen un bon resultat per encarar la tornada ambgaranties
GIRONA | MAR C B R UGUÉS

Montilivi viurà aquest vespre el
partit més important de la història
del Girona. Mai ns ara en els gairebé vuitanta-tres anys que fa
que va nèixer, l’entitatha estattan
a prop de Primera Divisió. Són
només 180 minuts els que separen el conjunt gironí del
cel, de la màxima categoria a
la qual pot aspirar i d’una ta
ininimaginable tant a l’estiu com
fa un, dos, deu o trenta anys. Avui
tots, tants els més veterans que ja
seguien l’equip a Vistalegre, com
els més jovenets que han viscut els
èxits més recents deixaran de banda els enrenous que hi ha hagut
amb la venda d’entrades, i es deixaran l’ànima a la graderia. També se l’hi deixaran, en aquest
cas, al terreny de joc, els homes
de Rubi. Ells han estat els que
han dut el Girona ns aquí
i ells són els que dia rere dia
només tenen una cosa al
cap. «Volen pujar i no se’ls
pot treure aquesta idea del cap»,
revelava ahir Rubi.
El primer pas es va fer diumenge amb l’eliminació de l’Alcorcón
(3-1) en un partit en què el Girona va fregar la perfecció en defensa i va estar molt en atac. La millor versió del Girona, vaja. La mateixa que con a veure avui Rubi
sobre la gespa. El tècnic, com de
costum, no va donar cap pista sobre l’estatfísic dels jugadors que arrosseguen molèsties, la qual cosa
fa que la participació de Javi Acuña i de Moisés Hurtado sigui una
incògnita. El paraguaià va acabar
amb un cop al cap i un altre a la
cuixa mentre que el central va
notar molèsties al genoll contra
l’Alcorcón. Els que no hi seran segur són Migue i Toni Moral, als
quals Rubi té esperances de recuperar per dissabte, ni Benja ni
Garmendia, lesionats.
Rubi no va donar cap pista sobre l’onze titular d’aquest vespre.
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LA GR AN INCÒGNITA

Javi Acuña treballa
a contrarellotge
per recuperar-se
Durant tota la temporada i especialment durant aquest play-off , el
Girona i Rubi han intentat donar la
mínima informació sobre l’estat físic
dels seus jugadors lesionats. Ahir
durant la conferència de premsa
prèvia al darrer entrenament abans
del partit, Rubi va explicar que no
sabia encara com es trobava Acuña
però que dimarts estava « millor» .
Tanmateix, pocs minuts després el
centre Sporcat van explicar a l’Agèn-

cia Efe que estan treballant amb
Acuña per accelerar al màxim la
seva recuperació. Fins i tot des
d’Sportcat es va fer arribar una imatge gràfica d’Acuña fent recuperació.
Al centre, que dirigeix el que va ser
metge del Girona durant una part de
la primera volta, Jordi Surós, se li
practica a Acuña un tractament intensiu amb làser d’alta potència, sumat a ones magnètiques i electroestimulació corporal. Moisés Hurtado
també treballa per recuperar-se a
Sportcat i aquest matí, amb Acuña,
faran una última sessió al centre.
Surós va ser rellevat al novembre
per Pere Vila i Joan Molera.

Acuña treballa a Sportcat. COMUNICA.CAT

Ni tan sols va con rmar que Jandro jugui de sortida. Toti això, sembla clar que serà així. És un dels
pocs que té un lloc segur a
l’equip. Més dubtes hi ha en
quins seran els altres jugadors ofensius. Tot gira al voltant de la participació d’Acuña. Si no es recupera a temps,
Rubi podria apostar per situar
Bordas o Felipe Sanchón com a
fals 9, tal com va fer al partit d’anada de Lliga on malgrat el 0-1 nal, el Girona va gaudir d’un bon
grapat d’0casions per avançar-se.
La banda dreta serà per a Juanlu
Hens, a punt tot i acabar molt
carregat diumenge, mentre que
l’esquerra se la rifaran Felipe, Bordas i Jofre. Tébar i Luso són xos al
pivot de la mateixa manera que
Jose, Chus Herrero i David Garcia
al darrere. Si Moisés Hurtado no
estigués bé per jugar, Richy
ocuparia el seu lloc.
Mentrestant i com si es
tractés de jugar al gat i la
rata, el tècnic de l’Almeria
tampoc va revelar l’estat físic del seu golejador Charles,
que va acabar amb molèsties contra el Las Palmas. Gracia, a més a
més, no va fer pública la llista de
convocats tot i que l’Almeria va
viatjar al complet amb les úniques absències del lesionat Marcelo Silva i d’Abel Molinero, descartat. El darrer entrenament de
l’Almeria va ser a porta tancada
però segons va comentar el central
Hernán Pellerano a La Voz i la Cadena Ser, Charles va treballar amb
normalitat. «Està bé i jugarà a Girona», va dir Pellerano. Charles és
el màxim golejador de Segona Divisió A, amb 27 gols. Gracia té
previst alinear el seu onze de gala,
el mateix que ha disputat els darrers partits de Lliga i els dos de
play-o contra el Las Palmas. El
mitjapunta Soriano i els extrems
Falqué i Vidal són les principals armes andaluses.

