
Montilivi viurà aquestvespreel
partitmés importantde la història
del Girona.Mai ns ara en els ga-
irebé vuitanta-tres anys que fa
quevanèixer, l’entitathaestattan
a propdePrimera Divisió. Són
només180minuts els quese-
paren el conjunt gironí del
cel, de lamàxima categoria a
la qual pot aspirar i d’una ta
ininimaginabletanta l’estiu com
fa un, dos, deu o trenta anys. Avui
tots, tants elsmés veterans que ja
seguien l’equip a Vistalegre, com
elsmés jovenetsquehan viscutels
èxitsmés recentsdeixarandeban-
da els enrenous que hi ha hagut
amb la venda d’entrades, i es dei-
xaran l’ànima a la graderia. Tam-
bé se l’hi deixaran, en aquest
cas, al terrenyde joc, els homes
deRubi. Ells han estatels que
han dut el Girona ns aquí
i ells són elsquedia reredia
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 diumen-
ge amb l’eliminacióde l’Alcorcón
(3-1) en un partit en què el Giro-
na va fregar la perfeccióen defen-
sa i va estar molt en atac. Lami-
llor versiódel Girona, vaja. Lama-
teixa que con a veure avui Rubi
sobre la gespa. El tècnic, com de
costum, nova donar cappista so-
bre l’estatfísicdels jugadorsquear-
rosseguenmolèsties, la qual cosa
fa que la participacióde Javi Acu-
ña i deMoisés 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 quenohi seran se-
gur són Migue i Toni Moral, als
quals Rubi téesperances de recu-
perar per dissabte, ni Benja ni
Garmendia, lesionats.

Rubi no va donar cap pista so-
bre l’onze titular d’aquest vespre.

Ni tan sols va con rmar que Jan-
dro jugui desortida. Toti això, sem-
bla clar que serà així. És un dels

pocs que téun lloc segur a
l’equip.Mésdubteshi haen
quins seran els altres juga-
dors ofensius. Totgira al vol-
tantde la participaciód’Acu-
ña. 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’a-
nada deLliga onmalgratel 0-1 -
nal, el Girona va gaudir d’un bon
grapatd’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, Bor-
das i Jofre. Tébar i Lusosón xos al
pivot de la mateixa manera que
Jose, ChusHerrero i DavidGarcia
al darrere. Si MoisésHurtadono
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
tampocva revelar l’estat fí-

sic del seu golejador Charles,
queva acabar ambmolèsties con-
tra 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 úni-
ques absències del lesionatMar-
celo Silva i d’Abel Molinero, des-
cartat. El darrer entrenament de
l’Almeria va ser a porta tancada
peròsegonsva comentar el central
Hernán Pelleranoa La Voz i la Ca-
dena Ser, Charles va treballar amb
normalitat. «Està bé i jugarà a Gi-
rona», vadir Pellerano. Charles és
elmàximgolejador deSegonaDi-
visió A, amb 27 gols. Gracia té
previstalinear el seu onzedegala,
el mateix queha disputat els dar-
rers partits de Lliga i els dos de
play-o contra el Las Palmas. El
mitjapunta Soriano i els extrems
Falqué i Vidal són lesprincipals ar-
mes andaluses.

GIRONA | MARC B R UGUÉS

Una cita amb la història
El Girona repl’Almeria en l’anada de l’eliminatòria final d’ascens a Primera ambels 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
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CAMÍ DE PR IMERA LA PRÈVIA

Montilivi
20.00 h. 
Canal+1

LA B ANQUETA
Txiki, Mallo (p.s.), Jofre,

Ion Vélez, Bordas o
Felipe Sanchón, Richy

o Hurtado, Pons i
Juncà

LA B ANQUETA:
Mejía, Diego García
(p.s.), Calvo, Pa-
llardó, Chumbi, Jo-
nathan Zongo,
Rubén Suárez i
Rafita

ÀR B ITR E:
ARIAS LÓPEZ (CÀNTABRE) 
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La mobilitat d’Acuña
i Gerard B ordas pot

fer mal als  dos  
centrals  de l’Almeria,

Trujillo i Hernán
Pellerano

Durant tota la temporada i espe-
cialment durant aquest play-off , el
Girona i Rubi han intentat donar la
mínima informació sobre l’estat f ísic
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 imat-
ge 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 in-
tensiu amb làser d’alta potència, su-
mat a ones magnètiques i electroes-
timulació 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. 

Javi Acuña treballa 
a contrarellotge 
per recuperar-se

Acuña treballa a Sportcat. COMUNICA.CAT

LA GR AN INCÒGNITA


