| Comarques Gironines | Esports | 3

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 19 DE JUNY DEL 2013

SEGURETAT
Mossos i policies
locals es preparen
estudiant rus a Lloret

MEDI AMBIENT
Queixes a Girona
perquè l’aigua s’ha
apujat un 3,6%

ADMINISTRACIONS
L’alcaldessa de Llívia
explica que l’Estat
espanyol no li fa cas

MEDI AMBIENT
Podrien tancar la
Burés de Vilablareix
per les pudors

SUCCESSOS
Localitzen el cadàver
del submarinista
perdut a les Medes
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• 1a temporada
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GOLS
encaixats en la
promoció

RESTA DE CONVOCATS: Danii Mallo (p
(p.),
) Txiki
Txiki, Moisés
M
o
nlu o Gerard Bordas
Richy, Juncà, Eloi, Kitoko, Juanlu
Bordas, Pere
Pons, Acuña i Ion Vélez. BAIXES: Benja, Garmendia,
Migue i Toni Moral (lesió). TÈCNIC: Joan F. Ferrer ‘Rubi’
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oven
velocitat des de la banda
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defensa rival.
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21-0
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• 2a te
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Isaac Becerra és l’escollit
lit
per defensar la porteria
a
del Girona en aquesta
històrica fase d’ascens. No
encaixar gols aquesta
tarda és el repte més
important que afronta.

Girona -Alcorcón (tornada)
Alcorcón - Girona (anada)
Girona - Madrid B
Almeria -Girona
Girona - Barça B
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RESTA
RES
STA DE CONVOCATS:
OCATS: Dieg
go (p
) Mejía
Jonathan, Chumbi i Rubén Suárez.
Pallardó, Abel, Jonathan
BAIXES: Marcelo Silva (lesionat).
BAIXES
TÈCNIC: Xabi Gracia

ÚLTIMS RE
RESULTATS

SERÀ CLAU
3-1
1-1
1-1
2-1
1-0

No encaixar gols a casa. Els gols
que el Girona rebi a Montilivi
penalitzen molt. Tal com va
explicar Rubi, intentar que
l’Almeria no marqui en l’anada
serà un aspecte prioritari.

tilivi. El suport i el
L’efecte Montilivi.
mp ple a vessar ha
caliu d’un camp
irona a fer una gran
d’ajudar el Girona
actuació. Cal vigilar que la
xtra no jugui una mala
motivació extra
i t
passada en una fi
finall a 180 minuts.
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Almeria - LLas Palmas (tornada)2-1
Las Palma
Palmas - Almeria (anada) 1-1
Vila-real - Almeria
1-0
Almeria- GGirona
2-1
Alcorcón - Almeria
0-3

Ho té difícil. El pitxitxi, que va tornar a notar molèsties als isquiotibials diumenge, mira
d’escurçar terminis amb maquinària d’última generació. Serà dubte fins a última hora

Acuña, contra rellotge
X.M. / J.D.
GIRONA

Javi Acuña va poder jugar
només dotze minuts contra l’Alcorcón –en va tenir prou per marcar l’10– perquè se li van reproduir les molèsties. En un
primer moment va parlar
del cop que arrossegava
d’Almeria i d’un altre al
cap, però també tornava
a tenir malmesa la zona

isquiotibial de la cama
dreta, on fa setmanes que
té molèsties. El paraguaià
serà dubte fins a última
hora, però mira d’arribar
a temps de col·laborar
amb l’equip en l’eliminatòria decisiva. I per aconseguir-ho, s’està sotmetent a un tractament al
centre Sportcat, que disposa de maquinària d’última generació.
Acuña ja va escurçar

terminis de recuperació
en la recta final de la temporada passada amb
aquest mètode –s’havia
fet un trencament muscular–, i ara busca tornar-hi. Se li fa un tractament intensiu amb làser
d’alta potència, a més
d’ones magnètiques i
d’electroestimulació corporal. El paraguaià, que
diumenge va marcar el
seu dissetè gol de la tem-

porada –n’havia fet setze
en la lliga regular–, és una
peça clau del Girona.
Ni Migue ni Toni Moral
A Sportcat, que és el centre que va assumir el departament mèdic del club
a principi de temporada,
també s’hi ha tractat Moisés Hurtado, un altre dels
jugadors que tenen dubtosa la participació en el
partit després d’haver de

El paraguaià, tractat per Jordi Surós ■ SPORTCAT

demanar el canvi a mitja
part contra l’Alcorcón.
Són baixa segura avui Migue i Toni Moral. “Tenim

esperances que Toni Moral hi sigui dissabte. Amb
Migue, costarà més”, va
dir Rubi. ■

