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Viñales correrà el Mundial

El repte de Salamanca

El pilot de Roses competirà en 125 cc la
propera temporada a l’equip BQR
PÀGINA 44

El Girona de bàsquet femení s’enfronta al
Perfumerias Avenida de Marta Xargay
PÀGINA 42

Villa manté l’ambició
El davanter nega passar una mala ratxa i diu que
l’«important és que marqui el Barça»PÀGINA 30
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 CANTANTS PER UN DIA Plantilla i cos tècnic
varen aportar el seu gra de sorra al nou himne. 1
Jugadors i entrenadors posen veu al tema interpretat
per The Gruixut’s. 2 Thió (autor de la lletra i la
música) acompanya els improvisats cantants amb una
guitarra. 3 Luso, Dorca i Jandro repassen la lletra.

Un sentiment fet música
La plantilla i el cos tècnic del Girona varen viure ahir una
jornada diferent. En un estudi de Salt, tots ells varen afinar
les cordes vocals per cantar una part del nou himne del club,
que es presenta avui en societat sobre la gespa de l’estadi

DECLARACIONS

JOSEP THIÓ
MÚSIC

L’himne parla de la part
positiva de l’esport i de
la unió de moltes disciplines
que vol impulsar el Girona. Crec
que la gent el cantarà força»

«

La crònica
GIRONA/SALT | C.R.

stà bé que el Girona
tingui d’una vegada
un himne, és una idea
molt bona. Ara, a mi la
sardana de fa un temps m’encantava...». Agné es mostra sincer,
però també curiós. Sap que en
unes hores se l’ha citat, com a
tota la plantilla, davant de Montilivi. «Espero que no em facin cantar gaire...», diu. El discurs de Kiko
Ratón no varia gaire: «És la primera vegada que he de fer una
cosa així... Sobre el paper sembla
una iniciativa bona per al club».
Tècnic i davanter, com la resta del
vestidor del Girona, coneixien ahir

E

de primera mà la lletra i música del
que serà presentat avui sobre la
gespa de Montilivi com el nou
himne del Girona. És més, hi varen
participar, aportant el seu granet de
sorra en una tarda que trencava
amb la seva rutina habitual. Uniformats amb el xandall oﬁcial i escortats per una vintena d’aﬁcions
i penyistes, l’autocar del Girona,
amb jugadors i membres del còs
tècnic al capdamunt, varen citarse a l’Estudi 44.1 de Salt. Allà, entre bromes, rauxa, empenta i algun
o altre gall, tots ells varen posar veu
a una part del tema escrit i compost per Josep Thió i interpretat per
The Gruixut’s. Acompanyats per
Thió a la guitarra, els Migue, Peragón, Despotovic, Curto i companyia, amb Raül Agné mirants’ho des de la distància, varen es-

RAÜL AGNÉ
ENTRENADOR DEL GIRONA

Una iniciativa així suma
molt per al Girona. La cançó
m’agrada, té trempera. Ja era
hora que es tingués un himne»

«

polsar-se la vergonya per fer els
cors de la cançó; alhora, varen
enregistrar-se imatges per muntar
un clip musical del tema. «La cançó m’agrada, té força trempera», reconeixia el mateix Agné poc després. Si li agrada més que la sardana, això ja no ho va dir. Avui, a
banda de l’himne, l’altre al·licient
serà el sorteig del Mercedes.

Delgado, Belmar, Capdevila, Moreno i Miró
entren al Consell d’Administració del Girona
J.R. | GIRONA

Josep Delgado (empresari i màxim accionista del Girona), Joan
Carles Belmar (Infoself), Salvador Capdevila (exdegà del Col·legi
d’Advocats), Alfons Moreno (Mifas)
i Toni Miró (empresari) són des d’ahir a la nit nous membres del
Consell d’Administració del Girona FC. Delgado ocuparà un lloc
de vocal, Belmar es farà càrrec de
l’àrea esportiva, Capdevila de la ju-

rídica, Moreno de la social i Miró
de la d’infrastructures. Aquestes
cinc cares noves s’afegeixen a un
Consell que tindrà vuit membres
format pel president Ramon Vilaró, el vicepresident Joaquim Boadas de Quintana i el vocal Josep
Maria Vallbona. Després de la reunió d’ahir en va causar baixa Josep Rofes per dimissió voluntària.
Després d’haver estat un dels accionistes de referència, al costat de
Josep Gusó, en la transformació en
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SAD, l’advocat barceloní ha acabat
abandonant la seva aventura en el
món del futbol. Tot i això, Vilaró li
va voler agrair la feina feta i va subratllar que «ha fet molt pel club».
En la reunió d’ahir del Consell es
va determinar també que la setmana que ve es publicarà la convocatòria d’una Junta General
d’accionistes que se celebrarà entre el 10 i el 12 de desembre, on es
ratiﬁcaran els nous càrrecs i on se’n
podrien nomenar alguns altres.

Som vermells i blancs, som quatre rius a sota el cel
Estem units, germans i amics, ara no cal témer per res
Com canta la terra i com crida el nostre vent
Alcem les veus per néixer més valents
Mira al teu costat, ara ja som dos
Millor si som molts més, tots junts ho podem fer
Girona
Cantem tots junts
I cridem tots fort
Endavant!
É́s una canço,́ un esperit que ens fa millors
Perquè som d’aquest paisatge, des del mar fins a ponent
Acceptem el repte, ens respectem de cap a peus
Però seguirem lluitant fins al final
Girona
Cantem tots junts
I cridem tots fort
Endavant!
Mira al teu costat, ara ja som dos
Millor si som molts més, tots junts ho podem fer
Girona
Cantem tots junts
I cridem tots fort
Endavant!
Lletra i musica: Josep Thió; Interpretat per: The Gruixut’s
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