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ESPORTS

Un negoci per al Banyoles
El club del Pla de l’Estany rebrà 160.000 euros si el
gironí Andreu Fontàs es consolida amb el Barcelona
4PÀGINA 41

El Girona encara un final de 2010 d’alt
voltatge contra equips en plena forma
 Quatre conjunts que lluiten per l’ascens a Primera posaran a prova l’equip d’Agné, en ratxa ascendent, fins al Nadal
TRIBUNA DE SALAMANCA

LEVANTE-EMV

FARO DE VIGO

INFORMACIÓN

CELTA DE VIGO
 3r (25 punts). Definitivament,
aquest sembla ser l’any del Celta. Els
gallecs, per fi, s’han tret la son de les
orelles i semblen disposats a lluitar
al màxim per retornar a Primera.
Forts a Balaídos, s’han erigit com el
tercer millor visitant de la Lliga i tota
una bèstia negra per al Girona. Els
catalans, en 3 partits a Montilivi (2
de Lliga i 1 de Copa del Rei) mai els
han pogut superar.

XEREZ
 7è (19 punts). Parlar d’un partit
al camp del Xerez evoca, de ben
segur, aquella marató que el Girona
d’Agné del curs 2008/2009 va viure
a terres andaluses, viatjant el mateix
dia de partit i vivint un autèntic
calvari. Es va empatar (2-2) en una
gran remuntada dels blanc-ivermells contra un equip que
acabaria pujant. Enguany, tampoc
s’espera un desplaçament fàcil.

GIRONA | CARLES ROSELL

Que el Girona dibuixa una línia
ascendent, això no ho pot discutir
massa gent. Dubitatiu i irregular a
les primeres jornades de Lliga,
amb massa derrotes del que s’esperava, l’equip ha trobat un equilibri; ja fa 5 jornades que no perd
i sap el que és sumar en els desplaçaments. Imaginem ara, un escenari perfecte, idíl·lic. Aquell en
el que s’arriba al Nadal amb 28
punts, aconseguint la victòria en
els 4 partits que resten per acabar
el 2010. Perfecte, no? Però, fàcil?
Gens. I és que el camí que espera
als blanc-i-vermells està ple de
paranys, d’equips en plena forma (Salamanca, Rayo Vallecano,
Celta de Vigo i Xerez) que els posaran les coses més que complicades. Un veritable repte per als
d’Agné, que encaren aquest particular «Tourmalet» amb la moral
més reforçada que mai.
Quatre partits per tancar l’any,
quatre proves de foc per mesurar
la capacitat i possibilitats d’un Girona que, mica en mica, ha anat
traçant un rumb. S’ha tancat la porteria en clau, la solidesa defensiva
torna a ser un fet, Montilivi sembla haver recuperat l’etiqueta de
fortí i, com a mínim, ja no es
col·leccionen desfetes fora de casa.
Millores que, per què no, poden
accentuar-se de valent durant el
mes següent. Això sí, davant rivals
d’allò més perillosos.
El primer en discòrdia, el Salamanca. L’actual equip de Brian
Sarmiento, aquell menut jugador
que només va durar uns mesos
l’any passat a Montilivi, s’ha convertit en el millor visitant de la categoria (4 victòries en 6 desplaçaments). És quart, situat per mèrits
propis en posicions de play-off
d’ascens a Primera. I ho fa a base
de treball, humiltat i caràcter; el
que imposen una sèrie de futbolistes que, malgrat no tenir grans
estrelles de renom, es deixen la pell
pels seus colors. Hèctor Yuste,
Kike, Mora, Perico, Sito Castro o el
propi Sarmiento en són alguns

SALAMANCA
 4t (23 punts). El Salamanca de
Brian Sarmiento s’ha convertit en un
equip d’allò més sorprenent. Amb
una plantilla equilibrada, aquell
conjunt que l’any passat va haver de
suar de valent per salvar-se, navega
enguany per la part alta de la taula.
Els d’Óscar Cano fomenten el seu
bon rendiment sobretot lluny de
l’Helmántico, ja que són el millor
visitant de la categoria.

RAYO VALLECANO
 2n (27 punts). Oblidats els
maldecamps del curs anterior (els
madrilenys varen coquetejar amb la
zona perillosa), el Rayo ha recuperat
l’etiqueta d’equip favorit per lluitar
per l’ascens a Primera. El millor local
de Segona A (6 victòries i 1 empat a
Vallecas) es presenta com el rival
més dur d’aquest particular pòquer;
si més no, el Girona pot aferrar-se al
0-3 de la passada temporada.

exemples; com també l’etern golejador Marcos Márquez, ja en la
recta ﬁnal de la seva carrera.
Després es viatjarà a Vallecas, un
camp que porta bons records als
gironins (el 0-3 de la temporada
anterior iniciava una espectacular
ratxa de resultats) però que, a dia
d’avui, és un autèntic malson per
a tots aquells conjunts que gosen
trepitjar-lo. El Rayo, en zona d’ascens directe, és el millor local (6
victòries i 1 empat) i té a les seves
ﬁles Armenteros, que ja suma 9
gols en el que portem de Lliga.
Arriba la jornada següent el

Celta de Vigo, un conjunt a qui el
Girona encara no ha estat capaç de
guanyar a Montilivi en els dos
darrers anys, ni en Lliga ni tampoc
en Copa del Rei. I arriben en ratxa els gallecs. Tercers a la taula, només han perdut 1 dels 6 partits que
han disputat lluny de Balaídos.
Tancarà el «Tourmalet» la visita al camp del Xerez, un ex-Primera que, malgrat estar signant
una temporada irregular i encadenar una dinàmica de resultats
millorable (2 triomfs dels darrers
6 partits) encara es setè a la classiﬁcació, en zona de play-off.

Els jugadors fan una
visita al CEIP Taialà i a
l’institut Carles Rahola
 Malgrat no tenir programat cap
entrenament, alguns dels jugadors
de la primera plantilla blanc-ivermella (Jose, Ángel, Jandro, Dani
Mallo, Santamaría i Borja Sánchez)
varen aixecar-se ahir ben d’hora per
realitzar una visita al CEIP Taialà i
l’institut Carles Rahola. El motiu,
donar a conèixer a petits i joves el
concurs de dibuix impulsat ara fa
uns dies per trobar la nova mascota
del Girona.

Diari de Girona, 2010-11-23, p. 39.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

LA XIFRA
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PUNTS

La millor marca del Girona
abans de l’aturada de Nadal
Pot tractar-se d’un repte ambiciós,
però gens descabellat. I és que el Girona, si fa més de 25 punts d’aquí a
que acabi l’any, superarà la marca
que va establir ara fa 2 temporades,
justament abans de l’aturada per Nadal (25 punts en 17 jornades).

LA CLAU

COMITÈ DE COMPETICIÓ
El club només veu factible
recórrer la targeta groga a Jose
Després de revisar totes les
imatges del partit a Elx, el Girona va anunciar ahir que ha enviat
només un recurs a Competició malgrat l’allau de targetes que varen
veure els seus jugadors. Es tracta de
l’amonestació a Jose. Si se li retira, el
de Taialà podrà jugar dissabte, cosa
que no pot dir Migue, sancionat.

4

ANIOL RESCLOSA

Primera reunió del Consell de Clubs
La primera setmana del mes d’octubre, aprofitant l’adhesió del Girona CH al projecte multiesportiu potenciat per Josep Delgado, es varen deixar anar algunes engrunes del que s’anomenarà el Consell de
Clubs. Es tracta d’un organisme format per un o dos integrants de cadascuna d’aquelles entitats que formen part de la marca Girona FC. Hi ha
gent, doncs, del club de futbol; de l’Uni Girona (bàsquet femení) i CB Sant
Josep (bàsquet masculí); del MIFAS (bàsquet en cadira de rodes) i també
del mateix Girona CH. Aquest Consell de Clubs va realitzar ahir a la tarda
la primera reunió oficial. Va ser a l’estadi de Montilivi, en una trobada de
presentació per començar a assentar les bases de futur. Tot sembla indicar que aquesta setmana es presentarà oficialment davant els mitjans la
configuració d’aquest nou organisme. GIRONA | DdG
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