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POLIESPORTIU ESPORTS

Les institucions intenten acostar
postures entre Sant Josep i Girona
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Breus
BÀSQUET EN CADIRA

 Puigdemont i Torramadé es reuneixen amb les dues parts mentre la situació econòmica

El Girona Mifas perd de
cinc punts a València

es complica: dijous farà dos mesos que la plantilla no cobra i tres que el patrocinador no paga
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«Trobar una solució o, com a mínim, acostar les postures». Les
dues principals institucions gironines, Ajuntament i Diputació, són
conscients que la relació entre el
Sant Josep i el Girona FC ha entrat
en una via morta que, com va
anunciar Francesc Ferroni la setmana passada, podria acabar degenerant als jutjats si les dues parts
no troben fórmules d’entesa. Amb
els problemes econòmics agreujant-se amb el pas dels dies – dijous
farà dos mesos que els jugadors no
cobren i tres que el patrocinador
(Tots Som Girona) no paga els terminis estipulats– les institucions
han entrat en escena per intentar
posar seny.
L’alcalde, Carles Puigdemont, i el
president de la Diputació, Jaume
Torramadé, van convocar una reunió amb Sant Josep i Girona FC
on, després d’un inici amb molts
retrets, els representants dels dos
clubs van mostrar la seva predisposició a buscar un acord de mínims per intentar acabar la temporada amb normalitat i no haver
de recórrer a l’execució de l’aval de

Ramon Vilaró i Francesc Ferroni a l’estadi de Montilivi.

competició com ja va passar l’any
passat. «Està clar que és moment
d’acostar postures i trobar una solució», explica el president del Sant
Josep, Francesc Ferroni, que va
anar a la reunió acompanyat del directiu Jordi Paulí i amb la reclamació dels dos terminis impagats
del patrocini ﬁrmat, el tercer venç
a partir del dia 1 de desembre,
entre el Sant Josep i el Girona FC.
A l’altre costat, el director gene-

ral de MRA (empresa que controla les accions del Girona FC), Bartomeu Jofre, i el del mateix club de
futbol, Joquim Torrecillas, argumentant que el Sant Josep no ha
complert amb celeritat amb algunes de les accions compromeses
per «potenciar la marca Tots Som
Girona» i apuntant que, en els dos
últims anys, des de Montilivi ja
s’han fet «diverses injeccions extra
de diners» per solucionar proble-
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mes de liquiditat al Sant Josep.
Entremig dels dos, Carles Puigdemont, acompanyat de la regidora d’Esports Isabel Muradàs, i
Jaume Torramadé, buscant un
equilibri entre les dues postures i
mirant de recollir la màxima informació possible tant dels comptes del mateix Sant Josep com de
l’estat actual del contracte de patrocini entre les dues parts. Ajuntament i Diputació tenen pendent
des de l’estiu una auditoria dels números del Sant Josep que, com ha
estat tradicional en el bàsquet gironí, estan en mans de l’empresa
Gestió Girona. Fa unes setmanes,
el Girona va oferir tant al Sant Josep com a l’Uni una renogociació
de l’acord de patrocini, «per ajustar-lo a la realitat econòmica actual», que comportava una reducció dels diners ﬁrmats. Després
d’uns dies d’estira-i-arronses, el
club femení va acceptar l’acord i a
ﬁnals de la setmana passada ja va
cobrar una part dels diners, però
des del Sant Josep es va desestimar
una proposta que compartaria
passar dels 200.000 euros ﬁrmats a
una xifra que voltaria els 100.000.

El Girona FC MIFAS Esplais va
perdre a la pista del CB Rangers de
5 punts (54-49) en un partit que no
passarà a la història per la seva
qualitat, però sí per l’emoció que
es va viure en el resultat ﬁns als últims minuts. La derrota gironina,
que permet al Rangers deixar l’últim lloc de la classiﬁació, va arribar
en el tram ﬁnal quan un triple del
local Ruz va obrir un petit forat en
el marcador que els d’Agustí Puig
ja no podrien eixugar.
MOTOR

Montmeló acollirà la
Fórmula 1 el 13 de maig
MONTMELÓ | AGÈNCIES/DdG

El Circuit de Catalunya tornarà
a obrir el foc de la Fórmula 1 a Europa, ja que acollirà el Gran Premi
d'Espanya (13 de maig), després de
les cites a Austràlia, Malàisia, la
Xina i Bahrain. Segons que va publicar ahir el Circuit de Catalunya,
al calendari per a l'any vinent, les
dues principals cites són el Gram
Premi de F-1 i el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme que es
farà el 3 de juny.

PROMOCIÓ VÀLIDA PER A MATRICULACIONS
FINS AL 31 DE DESEMBRE O FINAL D’EXISTÈNCIES

Podrà adquirir un vehicle en estoc BMW a un preu increïble, amb un descompte
de fins al 20% que et suposarà un gran estalvi.
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