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 COMENCEN LES NOVES BANQUETES Una excavadora es va encarregar
d’ensorrar les antigues banquetes. 2 Es van començar la consolidació del
formigó del gol sud. 3 El jardiner també tindrà feina per refer el camp
després de la festa de l’afició en el terreny de joc. 4 L’increment d’operaris
durant tot el matí a les graderies de l’estadi va ser molt evident.

Intensifiquen els
treballs a Montilivi
LES BANQUETES  Ahir van entrar maquinària pesant a l’estadi per
enrunar les antigues banquetes i engrandir l’espai on s’hauran de
construir les noves. CONSOLIDACIÓ DEL FORMIGÓ  Una vegada
finalitzades les tasques de sorrejat, ahir es va començar a preparar la
grada sud perquè a partir del 18 d’agost pugui acollir els nous seients.
GIRONA FC

LES OBRES A L’ESTADI
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Ha hagut de passar més d’un
mes des que el Girona va assolir
l’ascens a Segona A perquè comencessin les obres «de debò» a
l’estadi de Montilivi. Ja fa dies que
uns quants operaris sorrejaven la
graderia del gol sud, pas previ per
a la consolidació del formigó que
ahir va començar. Un cop finalitzin aquests treballs als dos gols es
passarà a omplir les dues zones de
seients, possiblement a partir del
 d’agost.
Però a més a més dels treballs ja
coneguts en els dos gols, ahir van
entrar a l’estadi les primeres màquines. La seva tasca va ser enrunar les banquetes antigues i en-

grandir la zona per construir més
endavant les noves. La normativa
de la LFP obliga a tenir unes banquetes on s’hi puguin instal·lar
els  suplents més el cos tècnic, és
a dir  persones en total.
L’altra novetat d’ahir va ser l’incremenent, durant el matí, de la
patrulla que en els darrers dies ha
netajat la graderia sud abans de
poder consolidar el formigó de la
mateixa. Així es va fer durant el dia
d’ahir i està pevist que la setmana
que ve i l’altra quedi ja a punt per
rebre els nous seients.
De totes maneres, aquests no
s’instal·laran fins el  d’agost, segons previsions del mateix Ajuntament. Un cop s’acabin els treballs
d’aquest gol, es passarà a fer el mateix al gol nord, on s’ha d’adequar
una zona per a gaiebé mig miler

Diari de Girona, 2008-07-19, p. 40.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

d’aficionats visitants, que tindran
un lloc concret en tots els partits de
lliga. A més a més, recordem que
en el gol nord només es podran
instal·lar seients a la zona baixa de
la graderia, ja que pel seu mal estat no és possible situar-ne a la
zona més alta.
Més futbol, menys música
D’altra banda, el tinent d'alcalde
d'Urbanisme, Joan Pluma (PSC),
va explicar ahir que els . euros destinats a la reforma urgent de
Montilivi sortiran «d'una inversió
prevista i que no s'executarà. Segons va informar, «l'ampliació de
l'escola Municipal de Música, a la
carretera Barcelona, forma part
del Pacte de Govern» i aquest mateix any ja s'havia previst una primera anualitat que finalment es

Dimarts que ve es fa
el sorteig de Copa



Dimarts que ve se celebrarà,
a la seu de la RFEF, el sorteig
de la primera i segona eliminatòries
de Copa, que es jugaran a un sol
partit, el 27 d'agost i el 3 de setembre respectivament. El Girona, com
la resta d'equips de Segona A, està
exempt de la primera ronda, el que
donarà uns dies més a l'Ajuntament per acondicionar l'estadi de
cara a l'inici de temporada.
Per a la primera eliminatòria, els
equips s'han separat en dos grups,
6 dels quals quedaran exempts fins
a la segona ronda. Entre aquests hi
ha els catalans Sant Andreu, (grup
A) i Gavà (grup B). Els 18 vencedors
i els 6 exempts participaran en la
segona eliminatòria i els 18 perdedors quedaran adscrits a la Copa
Real Federació. Tot seguit se celebrarà el sorteig de la segona ronda,
amb els 18 vencedors de la primera, els 6 que en van resultar exempts i els clubs de Segona, a excepció del Sevilla Atlètic per ser filial: Alabès, Albacete, Alacant, Castelló, Celta, Còrdova, Eibar, Elx, Nàstic, Girona, Hèrcules, Osca, Las Palmas, Llevant, Rayo Vallecano, Múrcia, Reial Societat, Salamanca, Tenerife, Xerez i Saragossa. Un d’aquests 21 se'n declararà exempt,
disputant l'eliminatòria els 20 restants a partit únic el 3 de setembre.

Es preveu instal·lar els
primers seients el dia 18
d’agost i que tot estigui a
punt per començar la lliga
Les reformes a l’estadi han
comportat, en part, ajornar
l’ampliació de l’Escola
Municipal de Música

destinarà a camp de futbol.
L'Ajuntament havia previst fer la
reforma de l'Escola de Música
construint un nou edifici pròxim.
Els docents i el mateix ajuntament que «no era una bona opció
construir dos edificis separats».
A més, segons va explicar Pluma,
la futura ampliació del centre educatiu musical es podria fer millor
un cop s'acabi de construir el TAV.
En el futur, segons Pluma, es preveu «fruit d'aquest procés de transformació ferroviària, obtenir una
millor zona d'equipaments» cap a
l'espai on ara hi l'aparcament de
Mifas. Pluma, que ahir exercia de
portaveu del govern, va assegurar
que «aquesta partida no estava
prevista executar-la ni el , ni
el , i, per tant, és un diner que
no necessitarem».
Sobre la pressió que podria
exercir el club amb preus baixos als
abonaments, Pluma va remarcar
que si hi ha més socis que seients
«hi haurà qui no tindrà cadira en
el camp. Va recordar que «la grada es farà en els pressupostos de

