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ELS MEUS AMICS BARCELONISTES
IMMA MERINO

Mirito Torreiro

쩠 El Girona d’hoquei, que mou uns 쩠 El Girona FC facilitarà carnets al

250 esportistes, també queda
integrat en el macroprojecte

Girona CH perquè els seus socis
puguin anar a futbol a Montilivi

J. DANÉS / Girona

쩠 El Girona Club d’Hoquei va
quedar integrat ahir en el macroprojecte esportiu que, sota
la marca Girona FC i els colors
blanc-i-vermells, vol captar el
sentiment i l’estima dels aficionats gironins a l’esport. L’adhesió del Girona CH (amb equips
d’hoquei sèniors i de base i una
secció de patinatge artístic) és
per una temporada prorrogable a dues més. El club, fundat
el 1940, mou en l’actualitat uns
250 esportistes. L’equip amb
més categoria és el femení
d’OK Lliga, que enguany té en
les seves files tres jugadores
que han guanyat un mundial.
«No vam fer aquests fitxatges
condicionats a aquest acord»,
va explicar el president del Girona CH, Josep Pla. «Quan vam
confeccionar la plantilla va ser
els mesos de juny i juliol, i amb
el Girona FC hi vam començar
a parlar l’agost», va afegir.
Pla va posar moltes gotes de
seny en l’anunci de l’entesa: «El
que no volem és que una part
[el Girona FC] hi posi els diners
i nosaltres [el Girona CH] ens
emportem les medalles. El Girona d’hoquei ha de ser fort per
si mateix amb l’ajuda del Girona FC, no pas que el Girona FC
suporti econòmicament totes
les categories que tenim.» El vicepresident del Girona FC, Joaquim Boadas, va donar les línies mestres del conveni: «Posarem a disposició del Girona
CH un autocar per als desplaçaments i farem una aportació
econòmica que també pugui
ajudar a millorar i pujar diverses categories.»
El president del Girona, Ramon Vilaró, va comentar que li

쩠 HANDBOL
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Ni Blanco ni Sarrià d’handbol, de moment
Els acords amb l’atleta Josep Lluís Blanco i el Sarrià d’handbol
perquè s’integrin a la marca Girona FC estan «trencats», segons
va afirmar el president del Girona FC, Ramon Vilaró. El
vicepresident, Joaquim Boadas, va matisar que, en el cas de
l’handbol, el Sarrià «té les portes obertes». I va afegir: «Si no
ho fem amb ells, no ho farem amb cap altre club d’handbol.»
Amb Blanco (Sansi Lloret) les diferències econòmiques faran
difícil l’entesa. D’altra banda, el pròxim club amb el qual l’acord
està més que embastat perquè s’integri en el macroprojecte és
el Mifas, de bàsquet amb cadira de rodes.
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Es crearà un consell amb els clubs integrats
Joaquim Boadas va anunciar la creació del consell de clubs.
«Serà l’òrgan que reunirà integrants de diversos clubs que
juguen sota la marca Girona FC i es constituirà una vegada
s’hagin formalitat els convenis de col·laboració amb tots els
clubs afectats.» De moment hi ha el futbol (primer equip,
Fundació i equip femení), els dos bàsquets (Sant Josep i Uni) i
l’hoquei. «La previsió és que dos membres de cada entitat
estiguin representats en el consell», puntualitza Boadas.
feia una il·lusió especial aquest
acord, perquè el seu pare va ser
president del Girona CH els
anys seixanta, «en l’època daurada del club». Vilaró també va

explicar que el Girona FC facilitarà carnets als socis del Girona
CH «perquè puguin anar a veure els partits de futbol a Montilivi, i a l’inrevés».
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Continua sent la revelació
ALCOBENDAS
FRAIKIN GRANOLLERS
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ALCOBENDAS: Mijatovic, Dukic (4), Pesic
(10), Tremps, Sluijters, González –set inicial–,
Vink (3), De la Rubia (2), Aldomar (p.s.), Muñoz (2), Catalina (1) i Pesic (4).
FRAIKIN GRANOLLERS: Ohlander, Ferer (2),
García (3), Campos (1), Svitlica, Grundsten (6),
Nikcevic (11) –set inicial–, Blanxart (5), Malasinskas (3), Raigal (1), Nenadic, Pérez (p.s.),
Resina (1) i Cirac.
PARCIALS: 4-3, 6-6, 9-9, 12-10, 14-11, 1413; 17-16, 21-20, 23-25, 25-30, 27-31 i 3033.

F

a uns dies, mentre era a Sitges, pensava que, després de
vint anys com a cronista del festival de cinema, la millor
experiència viscuda en aquesta ciutat no res té a veure
amb les pel·lícules que hi he vist, sinó amb els moments
d’amistat compartits al llarg del temps amb Mirito (Casimiro)
Torreiro, uruguaià de pares gallecs que, fugint de la dictadura
militar que aleshores es va implantar al seu país, va arribar a
Barcelona el 1973, és a dir el mateix any que Cruyff. Ell encara
no tenia vint anys i n’havien de passar vint més abans que no
ens féssim amics a Sitges. Mirito Torreiro, que gairebé ha deixat
d’exercir com a crític a mesura que, continuant amb la docència universitària i amb els seus treballs com a historiador cinematogràfic, ha assumit la codirecció del festival de Granada i
part de la programació del festival de Màlaga, manté la seva cita
anual amb Sitges. És una ocasió per retrobar-se amb els seus
amics catalans quan fa anys que, per conviure amb la seva parella, és un exiliat a Madrid. És així que, un matí recent a Sitges,

ÀRBITRES: Joaquín Fernández i Alberto García. Exclusions: Vink (43’), Nenadic (29’) de
l’Alcobendas i Raigal (49’) del Fraikin Granollers. Targetes vermelles: Vink (6’). Pesic (10’) i
Catalina (20’) de l’Alcobendas i Grundsten (3’)
i Nenadic (16’) del Fraikin Granollers.
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쩠 Els de Manolo Cadenas continuen sent la revelació i ahir ja
va assolir el seu cinquè triomf
en set jornades. El conjunt vallesà va ser capaç de creure en
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les seves possibilitats tot i anar
tot el primer temps perdent per
una curta diferència. Nikcevic,
amb 11 gols, va ser la gran referència. El Granollers intentarà
diumenge a les vuit del vespre
donar la gran sorpresa en el
derbi català que es disputarà a
l’Olímpic de la ciutat vallesana
contra el Barça, que només té
dos punts més.

conversàvem un altre cop sobre com enyora Barcelona, la seva
ciutat, on al final del mes d’agost passat va morir, d’un atac de
cor fulminant, el seu germà, el periodista Carlos Torreiro, que
es va anar fent present mentre parlàvem de futbol, del Peñarol
de Montevideo i de la selecció de l’Uruguai, del Barça i de l’Espanyol. Mirito em va dir que, per algunes de les seves amistats,
el seu germà simpatitzava amb l’Espanyol, però que mai no va
ser antibarcelonista. Ell és un barcelonista convençut, però
continua sent del Peñarol («l’afició al futbol se sol originar en la
infància») i sobretot és antimadridista.
De fet, quan va arribar a Barcelona, no es va fer del Barça enlluernat per Johan Cruyff, que no li queia especialment simpàtic, sinó perquè va veure clarament que era la manera més fàcil
d’exercir com l’antimadridista que va començar a ser quan el
Real Madrid va guanyar el Peñarol en una final de la copa Intercontinental. Això no li va perdonar mai, al Madrid, malgrat que
el gran Peñarol dels anys seixanta se’n va venjar en una altra final de la Intercontinental. També van fer que fos del Barça la
identificació amb la ciutat que el va acollir. I la consciència de la
injustícia, com ara en relació amb els arbitratges, comesa contra el Barça. A Madrid continua sent del Barça més que mai i,
quan el nostre equip guanya alguna cosa important, encara em
fa més feliç telefonant-me per compartir la victòria, que, de
manera directa o indirecta, sempre és contra el Real Madrid.
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