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Un competidor a distància
쩠 Des que juga a 2a A, el Girona jugarà demà

쩠 El club regala dues entrades per abonat a tots

per primer cop a la mateixa hora que el Barça

aquells que duguin peces blanc-i-vermelles

J. FERRER / Girona

쩠 Demà a la tarda es veuran alguns dels aficionats que més
senten els colors del Girona.
Per primer cop des que l’equip
gironí juga a 2a A, el partit dels
gironins contra el Valladolid,
televisat en directe pel 33, coincidirà en horari amb el del Barça, que visita el Saragossa –els
dos partits començaran a les sis
de la tarda–. El seguiment del
partit del conjunt blaugrana, ni
que sigui televisiu, podria restar aficionats a Montilivi. Per
això, perquè la coincidència
afecti menys, el Girona intenta
afavorir l’afluència a l’estadi
amb la iniciativa Vestir els colors del Girona FC té premi.
L’horari dels partits de lliga,
tant a primera com a segona A,
estan fixats pels canals de televisió, i els clubs s’hi han d’ajustar. Que demà el Barça jugui a
les sis és «un petit inconvenient», admet el vicepresident
gironí, Joaquim Boadas. El dirigent recorda que el club pretén
incentivar la massa social: «Volem que s’incrementi l’estima
de la gent pels nostres colors.»
«Veure el Girona en directe té
més interès que veure el Barça
per televisió», afirma Boadas.
«El Valladolid no ve cada
dia». Amb motiu del GironaOsca del setembre, el Girona va
presentar El club de l’abonat
mitjançant el qual el club vol
premiar els abonats. Demà a la
tarda, tots aquells abonats, ja
siguin de l’equip de futbol o
d’altres esports de l’entitat, que
duguin una peça de color
blanc-i-vermell tindran recompensa. «Fem accions per
atreure més públic. S’ha de tenir en compte que el Valladolid
no ve a Girona cada dia. Volem
que hi ha hagi colors a la grade-

LES DADES
쩠 Temp.

2010/2011

Dissabte 23 d’octubre de 2010
Girona-Valladolid (j. 9), a les 6
Saragossa-Barça (j. 8), a les 6
Detalls: Des que juga a segona A el
setembre del 2008, el partit del Girona
coincidirà demà amb el del Barça. Tots
dos partits seran televisats.

쩠 Temp.

2008/2009

Dissabte 11 d’abril de 2009
Girona-Múrcia (j. 32), a 2/4 de 7
Barça-Recreativo (j. 30), a les 8
Detalls: Igual que el dissabte 14 de
febrer, el final del partit del Girona,
televisat pel 33, va coincidir amb el
principi del duel del Barça, televisat per
TV3. En plena Setmana Santa, el Girona
guanya amb un gol de penal de Felipe de
penal i amb 3.604 espectadors.

El Girona vol que demà hi hagi més color a Montilivi. / LL. SERRAT

«Vestir els colors del Girona FC té premi»
El Girona vol que Montilivi tingui més color en el partit de
demà i, per això, ha endegat una iniciativa amb el nom de
Vestir els colors del Girona FC té premi, que també inclou la
foto del partit. Tots els abonats del Girona tindran dues
entrades gratuïtes si tant ell com les persones a qui vol convidar
es presenten demà a Montilivi amb una peça de color
blanc-i-vermell. «Només han de venir amb alguna cosa de color
blanc-i-vermell ja sigui una samarreta, una bufanda o una
perruca», comenta el vicepresident primer del Girona, Joaquim
Boadas. Cal recordar que contra l’Osca, en el segon partit de
lliga, el club de Montilivi ja va obsequiar tots els abonats amb
una entrada gratuïta. Aquell diumenge 12 de setembre, 5.817
espectadors van anar a l’estadi del Girona i van gaudir amb el
triomf i el bon joc de l’equip de Raül Agné (3-1).

JOAQUIM BOADAS

«Veure el Girona
en directe té més
interès que veure
el Barça per
televisió»

ria», destaca Boadas.
En les dues campanyes anteriors, el Girona i el Barça no havien jugat mai en la mateixa
hora. La temporada 2008/2009,
els partits dels dos equips es
van trepitjar tres cops durant
alguns minuts (vegeu gràfic),
però, en canvi, el curs passat, el
2009/2010, no hi va haver cap
tipus de coincidència. Hi va ha-

Dissabte 14 de febrer de 2009
Girona-Albacete (j. 24), a 2/4 de 7
Betis-Barça (j. 23), a les 8
Detalls: El Barça comença a jugar quan
el Girona esgota els últims minuts del
seu partit, que no és televisat. Només
2.327 espectadors assisteixen a la
reacció dels gironins, que igualen l’1-3
amb gols de Xumetra (77’) i Jito (87’).

Dissabte 1 de novembre de 2008
Girona-Saragossa (j. 10), a 2/4
de 7
Màlaga-Barça (j. 9), a les 8
Detalls: Un dels partits de la temporada a
Montilivi (amb 5.500 espectadors, tot i
ser jornada econòmica). El duel contra el
Sarragossa, que acaba de baixar de 1a,
aixeca expectació, tot i que es trepitja
amb el començament del Màlaga-Barça.
Manga resol de penal el duel de
Montilivi, que no va ser televisat.

ver, això sí, tres dissabtes en
què els gironins van acabar de
jugar poc abans que el conjunt
de Pep Guardiola ho comencés
a fer. Per exemple, el dissabte 6
de febrer d’aquest any, el Girona va rebre el Nàstic a les 6 de la
tarda i, poc després del final del
partit, a les 8 del vespre, l’Almeria-Barça va començar. Tots
dos partits van ser televisats.

L’avantatge de l’originalitat
J.F. / Girona

쩠 A banda del fet que dur demà
una peça blanc-i-vermella permetrà entrar de franc a Montilivi, sempre que hi hagi un mínim d’un abonat, el Girona
també ha endegat una altra iniciativa, que s’estrenarà en el
partit del Valladolid, per tal que
l’afició animi més l’equip i
l’ambient sigui menys fred.
Amb el nom de La foto del

A partir de demà, el Girona premiarà l’aficionat
que doni més suport a l’equip o el més creatiu,
i el convidarà a la llotja en el partit següent
partit, el club escollirà de cada
partit a casa aquell seguidor
que més suport doni als jugadors o el que vagi vestit de manera més singular. Hi haurà un
fotògraf de l’entitat, identificat
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amb una samarreta amb el
nom de La foto del partit, que
recorrerà les grades per buscar
la imatge més original, més
imaginativa o més creativa, segons exposa el Girona en un co-

FLAIXOS
Santamaría: «Hem d’estar
atents nosaltres i la resta». El
porter del Girona Roberto
Santamaría admet que
l’equip ha d’estar més
concentrat en les accions a
pilota parada, en què ha
rebut 8 gols, dels quals 5
de córner. «S’ha de tenir
més concentració [...] Cal
que estiguem més atents,
tant nosaltres com la
resta», va dir el navarrès en
referència als errors propis i
als dels col·legiats.
Santamaría va rebre dos
gols de córner al camp del
Betis, en el segon va rebre
falta de Jorge Molina.
쩠

Pancarta en contra de la fam
a Montilivi. Els jugadors del
Girona i del Valladolid
sortiran demà a la gespa de
Montilivi amb una
samarreta i una pancarta
en contra de la fam. Els dos
equips també faran fressa
amb uns xiulets grocs. Serà
el mateix que passarà en
tots els camps de segona A
i primera. La iniciativa
forma part d’una
campanya de la FAO, un
organisme de les Nacions
Unides que treballa per
eradicar la fam al món.

쩠

Demà, entrenament i partit. El
Girona s’entrena avui (a dos
quarts d’11) a Montilivi, i
després Raül Agné farà la
roda de premsa prèvia al
partit. La d’avui, però, no
serà l’última sessió, perquè el
cos tècnic n’ha programat
una per demà al matí (a
porta tancada), poques
hores abans de rebre el
Valladolid (a les 6). D’altra
banda, el Girona presentarà
avui (a 2/4 de 12) l’acord
amb MIFAS i el seu equip de
bàsquet en cadira de rodes.

쩠

El Valladolid, pendent de
Keita. El tècnic del
Valladolid, Antonio Gómez,
dirigeix a primera hora
d’aquest matí l’últim
entrenament abans de
jugar demà a Montilivi. El
seu principal dubte és el
davanter Alhassane Keita,
que ahir no es va poder
entrenar per molèsties
lumbars. En canvi, Marc
Valiente i Pedro López van
treballar amb normalitat.

쩠

Matamala responsabilitza la
plantilla del Recre. Tot i haver
jugat molt poc amb Pablo
Alfaro, Jordi Matamala va
assegurar ahir que la seva
relació amb l’extècnic era
«boníssima» i li va treure
responsabilitat: «Gairebé
tota la culpa és nostra, dels
jugadors». El debut del
tàndem format per Carlos
Ríos i Juan Merino serà al
camp del Rayo.
쩠

municat de premsa.
El Girona penjarà la fotografia del vencedor en el web del
club i el convidarà perquè assisteixi a la llotja de l’estadi en
el partit següent, acompanyat
d’una altra persona. A banda
d’anar a la llotja a veure el seu
equip, el vencedor rebrà com a
obsequi una samarreta del Girona signada per tots els jugadors de la plantilla.
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