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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. ■

