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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ A

Nou consell amb cop de teatre
쩠 El Girona va reestructurar 쩠 Moreno, Belmar, Delgado, 쩠 Els petits accionistes en

ahir de sobte i per sorpresa Miró i Capdevila s’hi han
tot l’organigrama directiu integrat i Rofes n’ha sortit
JORDI DANÉS / Girona

쩠 El Girona va anunciar ahir al
vespre –tot i que no tenia cap
intenció de fer-ho– la composició del nou consell d’administració. Tan sorprenent va serne el resultat –amb els petits accionistes arraconats tot i tenir
un acord amb Delgado per
ocupar tres seients– com el sigil
amb què es muntar. El president, Ramon Vilaró, en va quedar encantat amb la composició final: «Creiem que el Girona
s’ha envoltat de les persones
ideals. No és un consell tancat,

perquè la llei ens permet créixer fins a un màxim de 21
membres.» Per al que sí servirà
és perquè el Girona deixi d’estar en fals i completi un consell
d’acord amb el que marca la
normativa (un mínim de set
consellers).
Era cantada la sortida de Josep Rofes, que ahir es va formalitzar tot i que feia dies que tenia la dimissió signada i havia
quedat desmarcat per complet.
També era del tot previsible la
continuïtat tant de Ramon Vilaró, com de Joaquim Boadas

EL NOU CONSELL
쩠 Tres

que s’hi mantenen

Ramon Vilaró (president),
Joaquim Boadas i Josep Maria
Vallbona.
쩠 Cinc

que hi entren

Alfons Moreno, Joan Carles
Belmar, Salvador Capdevila,
Antoni Miró i Josep Delgado.
쩠 Un

que en surt

Josep Rofes.

com de Josep Maria Vallbona,
igual que l’entrada en el consell

queden fora, tot i tenir
compromeses tres cadires

del propietari del club, Josep
Delgado. Malgrat tot, el màxim
accionista només ocuparà una
vocalia.
Les cares noves són el director gerent de Mifas, Alfons Moreno; el propietari d’Infoself,
Joan Carles Belmar; l’exdegà
del col·legi d’advocats, Salvador Capdevila; i l’empresari
Antoni Miró. Tot i que les àrees
encara s’han d’acabar de repartir, Moreno s’ocuparà de la social; Capdevila anirà a cavall de
la jurídica i l’econòmica i Miró,
de la d’infraestructures.

Pel que fa als petits accionistes, no només tenien tres cadires compromeses (Francesc
Rebled, Joan Saguer i Ignasi
Lleal), sinó que també tenien
un acord amb el mateix Delgado que els hauria donat el control de les àrees de més pes
(l’esportiva i l’econòmica). Feia
setmanes que l’entesa només
estava pendent de rubricar-se,
per bé que els petits accionistes
també havien imposat unes
condicions –la sortida del club
de determinada gent– que Delgado no ha volgut acceptar.

FLAIXOS
ELX
LAS PALMAS

2
2

ELX: Willy, Carpio, Etxeita, Pelegrín, Ripa, Kike Mateo, Acciari (Xumetra, 59’),
David Sánchez, Wakaso, Ángel (Perera,
77’) i Bodipo (Linares, 59’).
LAS PALMAS: Pindado, Aythami (Pignol,
36’), David García, Samuel, Ruyman, Cejudo, Josico, David González, Vega (Armiche, 33’), Viera (Pollo, 82’) i Guerrero.
GOLS: 0-1 (21’) Cejudo. 1-1 (67’) Linares. 1-2 (74’) Viera. 2-2 (92’) Perera.
T.G.: Als locals Pelegrín, Wakaso, Carpio i
Kike Mateo; als visitants Cejudo, Pignol,
Josico, Viera i Rayman. T.V.: Cap.
COMENTARI: L’Elx va igualar dos cops
un resultat advers a casa contra Las Palmas i va acabar esgarrapant un punt gràcies a un gol de Perera en el temps afegit. Els locals es mantenen prop de dalt i
els canaris se situen sisens. / EL 9

Peragón: «Vam parlar de coses a millorar.» Sense cap
membre del cos tècnic, els
jugadors del Girona es van
reunir tres quarts dijous al
matí al vestidor. El davanter
Roberto Peragón diu que la
trobada va servir per reforçar la unitat a la plantilla i
per parlar de coses internes. «Vam fer treball de
grup, que és molt fort i que
ha permès solucionar situacions complicades. Hem de
continuar treballant així. Estem fent passos ferms i a
poc a poc per fer un Girona
gran, que és el que volem
tots en el club. Hi ha coses
que hem de millorar i coses
que ja s’estan millorant»,
va dir.

쩠

Aganzo (Rayo Vallecano), tres
setmanes KO. El davanter del
Rayo David Aganzo (tres
gols en vuit partits) estarà
un mínim de tres setmanes
de baixa a causa d’una ruptura fibril·lar a l’adductor
de la cama esquerra.
쩠

Dues imatges de la gravació. A l’esquerra, la plantilla i Josep Thió (en primer terme). A la dreta, alguns jugadors i la penya. / JOAN SABATER

La plantilla ja ha cantat l’himne
J.D. / Girona

쩠 «Hem estat com un equip.
Tothom ha jugat a favor de
l’objectiu. Josep [Thió] ha renunciat com a autor a la seva
part personal i The Gruixut’s a
la seva trapelleria perquè tot
plegat es convertís en un himne. I al final, això serà un gol.»
Així ho va definir Pere Boadas,
cap creatiu de Joia Events, que
va veure aquest còctel (autor
gironí i grup amb gent de la Bisbal i de Palafrugell) com una
bona sortida a les inquietuds
que li va plantejar el club a l’hora d’encarregar-li un himne
que no només parlés de Girona
ciutat, sinó que fos més global.
Ahir els jugadors van tenir
l’oportunitat no només d’escoltar-lo, sinó també d’intervenir (amb càntics a dins la sala
de gravació) al videoclip que
també es muntarà. Avui l’him-
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Amb lletra i música
de Josep Thió i la
interpretació de The
Gruixut’s, avui ja
sonarà a Montilivi
ne sonarà a Montilivi just
abans del partit contra la Ponferradina. La música té ritme i
la lletra és senzilla. Pot enganxar i esdevenir un senyal
d’identitat, i també el càntic
preferit de l’afició. «Jo de música no en tinc ni idea, però tinc
orelles per escoltar. I m’agrada.
Hi ha actes que sumen i n’hi ha
que resten. I aquest suma. I la
cançó té prou marxa perquè els
jugadors surtin al camp amb
més trempera», va dir Raül Agné. El tècnic no va ser qui més
va moure l’esquelet, però a la

LA LLETRA DE L’HIMNE
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
Tornada:
Girona
Cantem tots junts
I cridem tots fort
Endavant!

plantilla hi havia molta animació. També hi van estar representats l’equip femení i la penya Immortal amb una desena
de membres.
L’autor, Josep Thió, opina
que ha quedat un bon himne.
«La gent el cantarà», afirma. Va

És una cançó, 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
(Tornada)
Mira al teu costat, ara ja som dos
Millor si som molts més, tots
junts ho podem fer
(Tornada)
Lletra i música: Josep Thió
Interpretat per: The Gruixut’s

explicar que tenia una cançó
començada i que l’ha pogut readaptar i posar-hi lletra. «Primer volia parlar del costat positiu de l’esport, però després
m’he centrat en la unió d’esports que es volen agrupar sota
el nom del Girona», va explicar.

