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Agné s’emporta Arnau Sala i Toni
Masferrer en l’aventura al Recreativo
 L’exentrenador del Girona va ser presentat ahir a Huelva com a substitut de Javi López
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tindrà 375 participants
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L’exentrenador del Girona Raül
Agné va ser presentat ahir al migdia com a nou tècnic del Recreativo de Huelva, en substitució del
destituït Javi López. Agné s’endú al
degà del futbol espanyol els mateixos col·laboradors que ja tenia
en la seva etapa a Montilivi, Arnau
Sala com a segon, i Toni Masferrer
de preparador físic. El Recreativo,
descendit la temporada passada
de Primera a Segona A, havia de
ser un dels candidats a l’ascens,
però la realitat és que el conjunt
andalús ocupa el 13è lloc de la classiﬁcació (només un per sobre del
Girona), amb 19 punts (dos més
que els de Narcís Julià, que en sumen 17).
Agné, de 39 anys, estava a l’atur
des que el Girona el destituís el 18
de maig d’aquest any per una ratxa de 5 derrotes consecutives a la
lliga. L’home que va ascendir el
club de Montilivi a Segona A després de 50 anys pul·lulant per categories inferiors havia ﬁrmat una
primera volta brillant en l’estrena
a la Lliga Adelante, però el segon
tram de la competició es va fer
etern i els resultats no van acabar
d’acompanyar. Ahir, en la seva
presentació, li van preguntar per la
seva sortida de Girona, però només es va limitar a dir que «em van
destituir perquè no vaig voler ﬁrmar la renovació». A l’estiu Agné
havia estat a l’agenda de diversos
clubs de Segona –un dels quals, el
Recreativo–, però ﬁnalment es va
quedar sense equip. Ara li ha sortit l’oportunitat d’entrenar un històric exprimera i podrà dir que
s’haurà assegut a la banqueta del
degà del futbol català (Palamós) i
espanyol (Recreativo).
Com se sol fer en aquest casos,
Raül Agné va ser prudent en la seva
presentació i es va limitar a dir que
els seus objectius són «anar partit
a partit» i que només pensa a derrotar diumenge el Llevant (on es
trobarà l’excentral del Girona Albert Serra). El tècnic, com els seus
col·laboradors, han ﬁrmat ﬁns a ﬁ-
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DECLARACIONS

raül agné
ENTRENADOR DEL RECREATIVO DE HUELVA

Era un entrenador a l’atur,
esperant una oportunitat, i
és veritat que l’oportunitat que
ara em dóna el Recreativo és
molt important per a mi. A partir
d’ara, només toca treballar i
estar compromès amb el club»

«

On s’ha de parlar és al
camp, allà es dicta
sentència. Crec en les meves
idees, en els meus mètodes, i en
el grup que tindré a disposició.
Com a entrenador, aquest equip
correrà i s’esforçarà molt»

«

Hem d’intentar guanyar a
Llevant perquè el temps
ens empaita. Aquest és el nostre
primer objectiu, cap més»

Els snowboarders Jordi Font ( La
Surfera Gironina); Queralt Castellet (CE Masella Team) i Isaac
Vergés (La Surfera Gironina) ja
han fet les mínimes per ser al Canadà el mes de febrer vinent als
Jocs Olímpics d’hivern de Vancouver. Font va recordar ahir que
«cal mantenir el rànquing per ser
a Vancouver. Jo ara sóc el 32 del
món i només hi van els 35 primers».
L’esquiador gironí Ferran Terra del Club d’esquí de Puigcerdà

CT SALT

«

El director d’orquestra, o
sigui, jo, ha de fer que els
jugadors toquin els instruments
com han de fer-ho. He firmat fins
al 30 de juny, i si les coses van
bé, arribarem a un nou acord»

«

Sóc molt exigent amb els
futbolistes, però ho sóc
encara més amb mi mateix i amb
els meus col·laboradors. Tinc
plena confiança en ells. Vinc per
ajudar els jugadors, per fer que
millorin, però si li haig de donar
un clatellot a un, també ho faré»

«

Raül Agné, ahir al migdia, a la gespa del Nuevo Colombino de Huelva.

LA CLAU

LA SEVA SORTIDA DEL GIRONA
«Em van destituir perquè
no vaig voler firmar la renovació»
En la roda de premsa d’ahir a
Huelva on va ser presentat com
a tècnic del Recreativo, Agné va dir
que la seva destitució del Girona s’havia produït «perquè no vaig voler renovar però, d’això, no cal parlar-ne».



nal de temporada. El Girona visitarà el Nuevo Colombino de Huelva en la primera jornada de
2010, el cap de setmana del 2-3 de
gener. Serà un partit ple de morbo,
perquè enfrontarà dos tècnics
amics (Agné i Narcís Julià). De
fet, el de Mequinensa va aplaudir
el ﬁtxatge de Julià pel Girona, de
qui sempre s’ha declarat un alumne. D’altra banda, l’Albacete també ha destituït l’entrenador, Pepe
Múrcia, i li busca substitut.

L’esquí gironí tindrà representació
als Jocs Olímpics d’hivern de 2010
BARCELONA | DdG

El ral·li Dakar Argentina-Xile
2010 es va presentar ahir oﬁcialment a Santiago i tindrà el pas pel
desert d’Atacama com a principal
atractiu. El director de la prova,
Etienne Lavigne, va qualiﬁcar el recorregut d’aquesta edició, amb
set etapes a Xile i set més a l’Argentina, com a «molt interessant».
375 vehicles, entre cotxes, motos,
quads i camions, participaran entre l’1 i el 17 de gener en el raid.

(PEC) ja té la mínima per ser als
Jocs en tres disciplines com són
descens (DH), supergegant (SG)
i gegant (GS). En Fons, Laura Orgué i Vicenç Vilarrubla del Club
Esquí Fons Urgellet Cerdanya
(CEFUC) també tenen assegurada la seva participació a Vancouver i Ander Mirambell, en skeleton,
també es va guanyar el seu accés
en ser 18è en una de les curses de
Copa del Món. El 25 de gener es la
data clau per conèixer la llista deﬁnitiva dels esportistes que aniran
al Canadà.
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Més enllà d’aquest esportistes
esmentats, hi ha ﬁns a mitja dotzena més d’esquiadors amb opcions reals de ser als Jocs. En esquí alpí són la gironina Mireia
Clemente, del Club d’Esquí Girona; Andrea Jardí, del Club Aranès
d’Esports d’Iuern; Guillem Capdevila, del Club d’Excursionisme
de Terrassa; Pol Carreras i Xavier
Salarich, del May Luengo Esquí
Club. En snowboard s’ha de
comptar també amb Rubén Vergés (La Surfera Gironina), Carles
Manich i Carlos Torner.

POLIESPORTIU

El tennis en cadira de
rodes arriba al CT Salt
SALT | DdG

Les instal·lacions del CT Salt
van acollir el cap de setmana passat una jornada de portes obertes
de tennis en cadira de rodes, organitzada conjuntament amb MIFAS i la federació de discapacitats
físics i paràlisi cerebral. L’acte va incloure l'exhibició de l'1 i el 2 d'Espanya en cadira, Kiko Tur i Alvaro
Illobre. David Sanz, seleccionador
estatal, va impartir una classe magistral a la pista.

GIRONA F.C. - CELTA
DISSABTE 5 DE DESEMBRE
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RELACIÓ DE GUANYADORS DE L’ENTRADA:
BATLLE CULLELL, ARNAU
BAU ARUMÍ, ROSER
CABEZAS LOSADA, MIQUEL
CAMÓS SERRA, ÀNGELS
CASTEL DURAN, JOSEP
CASTELLS BUSQUETS, MONTSERRAT
COLOME RIGAT, ANTONI
COSTA CASADEMONT, XAVI
DE ARO BALLÓ, JOAN
FERNÁNDEZ PORTAS, LLUÍS
FERRÉS CASAPONSA, M. ÀNGELS
FONTANER PUJOL, ENRIC
GALERA RECASENS, JORDI
GALERA RECASENS, ROSA
GARCÍA PRATS, CARME
GAY BANCELLS
GIL GARCÍA, FRANCESCA
GIL TERRÓN, EVA
GIL TERRÓN, MONTSE
GRANELL ESPADALÉ, FRANCESC
HERRERO LAINEZ, EDUARD

MARCA, M. MERCÈ
MARQUÈS TORRAS JOSEP M.
MARRO FÀBREGAS, MARISOL
MARTÍ BOIX, JOAQUIM
MICALÓ CAMPS, PERE
MOLLERA SANTALÓ, M. GRÀCIA
PALOMER FERRER, MARIA
PÉREZ, ISABEL
POUS PLANES, SERGI
PUIG ALEMANY, CARI
RAMOS FALCÓ, ROSA
RIGAU PLANA, DOLORS
RIVERO TORREJON, LLUÍS
SALA CAROLA, ALBERT
SALA CAROLA, JOAQUIM
SIMON PUJOL, LLUÍS
TERRAN ROMERI, DOLORS
TIXE LLOP, JOSEP
TORRES VALLS, JOAQUIM
VIDAL BORRELL, CARLES

RECOLLIR LES ENTRADES A LES NOSTRES OFICINES

