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ESPORTS

Bojan renova fins al 2015
El davanter, avui titular en el duel de Copa contra
l’Athletic (20.00), amplia el seu contracte amb el Barça
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GIRONA FC  el girona va fer pública ahir la nova tarifa de preus per als abonaments de nadal. el club, decidit a continuar ampliant la seva
massa social, fixa en 60 euros els carnets de gol, en 90 els de la nova graderia de Preferent i en 230 els de Tribuna, així que els preus es veuen
reduïts a una mica més de la meitat als establerts el passat estiu. La iniciativa s’engega avui mateix i ja serà vàlida en el primer partit del 2011.

El Girona rebaixa a més de la meitat els
preus dels abonaments aquest Nadal
 El club situa el carnet més barat (vàlid per als gols) a 60 euros amb la intenció de seguir augmentant la massa social
GIRONA FC

GIRONA | CARLES ROSELL

Com ja es tradició per aquestes
dates, el Girona va fer pública ahir
la nova tarifa de preus per al nou
abonament de Nadal. La posada
en escena, però, va ser diferent a les
d’altres temporades anteriors. Primer, perquè Gerard Darnés, ﬂamant director de màrqueting del
club, era l’encarregat d’exposar la
iniciativa als mitjans. I després, perquè a través del seu discurs, es demostrava l’ambició de l’entitat de
Montilivi per continuar augmentant una massa social que ha crescut sense aturador en els darrers
mesos.
La nova campanya d’abonaments, que engega avui i que ja
serà vàlida per al primer partit
del 2011 –contra el Cartagena, el 2
o 3 de gener–, redueix a una mica
més de la meitat els preus que varen establir-se el passat mes d’agost. I això, quan encara resten
partits per acabar la primera volta del campionat, a banda de tot el
segon tram de Lliga. La nova tarifa –«els preus són molt assequibles», com assegurava ahir Gerard
Darnés–, estipula l’abonament de
Tribuna en 230 euros, el de la graderia preferent en 90 i el dels gols
(nord i sud), en 60.
Amb aquesta iniciativa, el club
només mira en una direcció concreta: «Volem augmentar al màxim
la massa social i seguir així amb el
fantàstic treball que s’ha iniciat
aquest estiu en el club. Hem portat molta gent al camp; els hem
deixat tastar un bombó i ara volem
que en comprin la capsa». Els
nous carnets, que poden adquirirse a partir d’avui mateix a les oﬁcines del club, no només permeten entrar a Montilivi, ja que també serveixen per veure els partits
del Girona de bàsquet masculí, del
Mifas i del Girona d’hoquei.

LES XIFRES

60 €
Gols
L’abonament més barat de les tres
possibles opcions permetrà veure els
partis des del Gol Nord o Sud.

90 €
Graderia Preferent
El principal objectiu del Consell és
omplir al màxim la nova graderia Preferent. «És on hi ha una visibilitat
més bona», deia ahir Darnés.

230 €
Tribuna
L’abonament més car ha rebaixat ostensiblement el preu, ja que ha passat de 480 a 230 euros
El director de màrquting del club, Gerard Darnés, ahir durant la roda de premsa celebrada a Montilivi.

Una ambició «sense precedents»
Gerard Darnés, un dels darrers a pujar a bord de la nau blanc-i-vermella, va realitzar ahir la seva primera compareixènça pública. És
per això que, a banda d’exposar les novetats dels flamants abonaments
de Nadal, va aprofitar l’avinentesa per presentar-se com a nou director de
màrqueting, explicar quines serien les seves funcions i elogiar el treball
que el Girona FC duu a terme en relació amb l’àrea social i de comunicació.
«S’estan fent i es faran coses per potenciar un projecte sense precedents
en la història de l’esport gironí. Ni en les millors èpoques del bàsquet s’havia tingut tanta ambició», assenyalava ahir l’exjugador i extreballador del
CB Girona, ara nou director de màrqueting blanc-i-vermell. Darnés va explicar com es distribueix la «nova estructura» de l’àrea de màrqueting i
comunicació del club de Montilivi. Per una banda, el dirigent valorava el
treball de Jordi Miró com a cap de l’àrea comercial; a part, lloava la tasca
d’Òscar Buendía al capdavant de l’àrea social. Darnés apuntava també
que l’àrea, a la qual s’han afegit cinc nous comercials, treballa en una clara
direcció: «Volem trobar un equilibri amb la gent que portem al camp i amb
els nostres abonats; que tothom pugui gaudir del Girona i que ningú se
senti perjudicat». GIRONA | C.R



El Cartagena perd Mariano Sánchez i
Botelho per al proper partit a Montilivi
DdG | GIRONA/CARTAGENA

El Cartagena, equip en ratxa
(acumula cinc jornades consecutives sense conèixer la derrota)
que aquest passat cap de setmana
va golejar sense pietat el Las Palmas (5-2) visitarà en plena forma
Montilivi. Tanmateix, per al partit
que es disputarà el 2 o 3 de gener

(la Lliga de Futbol Professional
encara no ha fet públics els horaris), l’equip blanc-i-negre no arribarà a Girona al complet. El tècnic,
Juan Ignacio Martínez, no podrà
comptar amb dos dels seus titulars
indiscutibles, Mariano Sánchez i el
brasiler Pedro Botelho, ja que
ambdós futbolistes hauran de
complir un partit de sanció per
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acumulació de targetes grogues.
Tant Mario Sánchez com Botelho varen ser amonestats aquest
diumenge passat en el duel que el
seu equip va vèncer al Las Palmas;
com que ambdós futbolistes estaven amenaçats per una possible
suspensió, es veuran obligats a
descansar en el primer enfrontament de l’any, el que disputarà el

LA CLAU

SOLIDARI
Moha, convocat per al partit
benèfic «Champions for Africa»
Només dos dies després de
reincorporar-se als entrenaments posteriors a les vacances de
Nadal, Moha El Yaagoubi es desplaçarà fins a Madrid per disputar un
partit d’allò més especial. El migcampista del Girona ha estat convocat
per formar part del Champions for
Africa, un partit benèfic que es jugarà al Vicente Calderón el dia 29 de
desembre en el qual es veuran les
cares dos equips capitanejats pel defensa del Reial Madrid Sergio Ramos
i el davanter del Sevilla Frédéric Kanouté. Moha, precisament, formarà
part d’aquest últim conjunt.



seu equip a Montilivi en el primer
cap de setmana del 2011.
Aquestes absències obligaran
Juan Ignacio Martínez a trobar algun recanvi de garanties, pel qual
el portuguès Julien Fernandes i Ander Lafuente tenen molts números
de guanyar-se un lloc a l’onze titular.
No serà, però, ﬁns dimarts de la
setmana vinent que la plantilla
del Cartagena, ara de vacances, començarà a preparar l’enfrontament davant el Girona. Serà llavors
quan l’entrenador blanc-i-negre,
molt probablement, ja podrà
comptar amb el defensa Pablo

DECLARACIONS

gerard darnés
DIRECTOR DE MÀRQUETING DEL GIRONA FC

Durant aquests darrers
mesos s’ha treballat
moltíssim per augmentar la
massa social i s’ha aconseguit.
S’ha deixat tastar el bombó de
veure un partit a Montilivi a
molta gent i ara, el que volem,
és que totes aquestes persones
vulguin comprar la capsa de
bombons a un preu assequible»

«

Desgraciadament,
l’aforament per a la grada
de preferent és limitat, però
intentarem negociar una solució
alternativa. Mirarem d’omplir-la
el màxim que es pugui»

«

Ruiz, que arrossega molèsties musculars des de fa un temps.
Martínez, a més, està pendent
de l’evolució de l’estat físic dels
migcampistes Antonio Longás i
Toni Moral, els quals van acabar el
darrer enfrontament de Lliga amb
molèsties causades per forts cops
que, afortunadament, no es traduiran en lesions de gravetat.
Qui serà també baixa segura
per al duel contra el Girona malgrat
restar encara prop de dues setmanes per al duel són el defensa
Txiki i els migcampistes Jordi Pablo i Maldonado, tots ells lesionats
des de fa temps.

