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ESPORTS

En busca del tercer triomf seguit
El Girona rep el Lleida a Fontajau amb ganes de
consolidar-se a la zona de «play-off» de la LEB Or.
PÀGINA 45

GIRONA FC

«La situació
econòmica és més
bona, però encara
hi ha un dèficit»
 El nou Consell d’Administració del Girona

presentarà avui als accionistes els comptes
GIRONA | JORDI ROURA

Els accionistes del Girona FC
SAE estan convocats aquesta tarda a les 7 a la seu de La Caixa del
carrer de la Creu en una junta ordinària i extraordinària que servirà, entre altres coses, per conèixer
quins són els comptes del club cinc
mesos després de l’entrada del
nou Consell que encapçala Ramon
Vilaró. Precisament ahir el president va avançar alguns detalls de
l’acte d’avui: Sense voler entrar al
detall dels números, Vilaró sí que
va admetre que «la situació econòmica és més bona, però encara
hi ha dèﬁcit». Potser per això un
dels punts de l’ordre del dia és
«Mesures a prendre per equilibrar el patrimoni net del club».
A la junta hi podran entrar totes

g

L’ORDRE DEL DIA

 PRIMER: Examen i aprovació dels

comptes anuals de la temporada 2009/10.
 SEGON: Aplicació del resultat de la

temporada 2009/10.
 TERCER: Aprovació de la gestió social, tot

allò referit a l’exercici tancat el 30/06/10.
 QUART: Exposició de mesures a prendre

per equilibrar el patrimoni net del Club i, si
s’escau, aprovació.
 CINQUÈ: Nomenament i cessament de
membres del Consell d’Administració.
 SISÈ: Presentació del projecte esportiu.
 SETÈ: Presentació del projecte social.
 VUITÈ: Adaptació del pressupost segons
projecte esportiu i social i aprovació si
s’escau.
 NOVÈ: Precs i preguntes.

aquelles persones que tinguin accions del Girona, però només disposaran de veu i vot aquelles amb
3 o més títols en propietat o bé les

El president del Girona, Ramon Vilaró, va explicar ahir alguns detalls de la junta d’accionistes d’avui.

que s’hagin agrupat per arribar a
aquesta quantitat. A més a més caldrà disposar de la targeta d’assistència, que es podrà aconseguir
ﬁns les dues d’aquesta tarda a l’estadi de Montilivi o bé des d’una
hora abans de la junta al local on
se celebrarà. Les peticions d’ampliar l’ordre del dia que havia presentat l’Associació de Petits Accionistes no s’acceptaran perquè el
grup que lidera Francesc Rebled

no va acreditar que representa el
5% de la massa social, segons el
club. L’Associació pretenia que
tots els accionistes poguessin entrar a la junta i votar i també que
s’aprovés un punt que garanteixi
que el Girona mai deixarà la ciutat.
Vilaró va explicar que el
conseller Joan Carles Belmar, a
qui s’ha de ratiﬁcar en el càrrec en
el punt cinquè, serà l’encarregat
d’exposar el projecte esportiu, i que
un altre nou directiu, Salvador
Capdevila, s’ocuparà del projecte
social. La d’aquesta tarda serà la
primera junta d’accionistes amb el
nou Consell sorgit després de la
venda de les accions de Josep
Gusó i Josep Rofes al grup liderat
per Vilaró i l’empresari Josep Delgado, que també entra a l’organ directiu.
El president del Girona també va
dir que el pressupost aprovat en la
junta d’accionistes del juny passat,
d’uns 7 milions d’euros, es podria
modiﬁcar a causa «dels ﬁtxatges
que es facin al mercat d’hivern». El
Girona ja ha admès que busca
com a mínim tres o quatre reforços.

DECLARACIONS

RAMON VILARÓ
PRESIDENT DEL GIRONA FC

La situació econòmica
del Girona és més bona
que quan vam entrar, però
encara hi ha un dèficit. Tot el
detall dels comptes es donarà
a la junta d’accionistes»

«

Tots els accionistes
podran entrar però amb
veu i vot només hi seran aquells
que tinguin tres o més títols o
bé que s’uneixin per arribar-hi»

«

A la junta es nomenaran
els nous membres del
Consell d’Administració que ja
es van anunciar i, a més, també
s’hi incorporarà Marc Casellas»

«

El pressupost per aquesta
temporada és el que ja
teníem, però potser caldrà fer
alguna modificació si en el
mercat d’hivern fem fitxatges»

«

Marc Casellas entra en
un Consell de 9 membres
 Es ratificarà la sortida de

Rofes i l’entrada d’aquest
empresari i de Delgado, Miró,
Moreno, Belmar i Capdevila
J.R. | GIRONA

El cinquè punt de l’ordre del
dia de la junta d’accionistes d’avui
proposa «Nomenament i cessament de membres del Consell
d’Administració». Així es ratiﬁcaran en el càrrec les entrades de Josep Delgado, el màxim accionista
del Girona; de l’advocat Salvador
Capdevila; del gerent de Mifas Alfons Moreno i dels empresaris
Joan Carles Belmar i Toni Miró. A
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ells també se’ls unirà una incorporació d’última hora, Marc Casellas, gerent de l’empresa Casellas
Xirgu que es dedica a la construcció de peces de formigó.
D’aquesta manera el Consell
d’Administració del Girona FC
quedarà format per nou membres. Vilaró en serà el president i
s’hi mantenen Joaquim Boadas
de Quintana i Josep Maria Vallbona. Rofes en surt oﬁcialment i s’hi
incorporen Delgado, Miró, Moreno, Capdevila, Belmar i Casellas.
Delgado n’és el màxim accionista.
L’última incorporació ja va prendre part a una reunió del Consell
celebrada dimarts passat, segons
va explicar ahir el president del Girona, Ramon Vilaró.

