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GIRONA FC 4 La junta d’accionistes que va celebrar ahir el Girona va revelar que el club es troba en causa de disolució i que per poder
sobreviure necessita amb urgència l’entrada de diners. La SAE té un patrimoni net negatiu d’1,9 milions, una xifra que representa més de la
meitat del capital social (3,2). Per solucionar el problema ja s’ha engegat el mecanisme per fer immediatament una ampliació de capital.

El Girona farà una ampliació de
capital de 4 milions per sobreviure
 El club, que la temporada passada va perdre 3 milions, necessita diners per sortir de la situació de causa de disolució
MARC MARTÍ

GIRONA | JORDI ROURA

No es van encendre llums d’alarma ni es va respirar la tensió
que, per exemple, sí que es va
viure en l’anterior junta d’accionistes del juny passat, però la realitat diu que a dia d’avui el Girona necessita mesures urgents per
reequilibrar els seus comptes. Ahir
el Consell d’Administració va explicar als socis que la SAE es troba
en causa de disolució i que, davant
d’aquesta situació, l’única sortida
possible per sobreviure és l’ampliació de capital. De com es farà
aquest procés i de la quantitat exacta que s’ha de cobrir ja se’n parlarà en una propera junta extraordinària que es celebrarà abans
de dos mesos (tot i que l’advocat
Joaquim Torrecillas va avançar
que caldran uns 4 milions d’euros).
Ahir només tocava exposar els
números i aprovar engegar tots els
mecanismes possibles per reconduir la nau. I els actuals dirigents
del club es van mostrar convençuts
de sortir-se’n.
Causa de disolució és la mateixa ﬁgura en què va entrar el CB Girona pocs mesos abans de la seva
deﬁnitiva defunció a la Lliga ACB.
Aplicada la situació en el club de
futbol, el Girona FC SAE té un patrimoni net negatiu d’1,9 milions,
una xifra que representa més de la
meitat del capital social (3,2) i que
obliga «a regularitzar amb urgència el desequilibri patrimonial que
ara mateix posa en perill la conti-
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3,2

Capital social del Girona FC
Quan el Girona es va transformar en
SAE va cobrir aquesta quantitat de
diners.

-1,9

«professionalització» de
l’àrea esportiva i la creació
d’una Masia a l’estil del Barça
C.R. | GIRONA

Amb el principal objectiu de
consolidar l’equip al món del
futbol professional i, sobretot,
fer-ho amb cara i ulls i amb gent
de la casa, el Girona va desplegar
ahir tot un catàleg de bones intencions a complir a curt i a llarg
termini. Un dels apartats que
més interés va despertar va ser
l’explicació, per part de Joan Carles Belmar, del nou projecte es-

MILIONS

Patrimoni net negatiu
El club es troba en causa de disolució. Com s’explica? La temporada
2008/09 va perdre uns 2 milions i la
2009/10, 3, cinc en total, dels quals
el capital social només en cobreix
3,2, el seu import. La diferència que
queda és aquest patrimoni net negatiu que, a més a més, en ser superior
a la meitat del capital social, genera
el desequilibri patrimonial.
Boadas de Quintana, Vilaró, Vallbona, Delgado i Carbonell, ahir poc abans de començar la junta d’accionistes.

nuïtat de l’empresa», en paraules
de l’economista David Grau, encarregat de l’estudi i exposició de
la situació econòmica de l’entitat.
La temporada 2008/09 el Girona va perdre uns 2 milions d’euros,
i el curs 2009/10 es va liquidar amb
3,2 milions més de deute. Ara el
club espera que es tanqui una auditori amb data de 31 d’octubre i
que el Consell Superior d’Esports,
amb qui ja s’ha contactat, validi l’operació per acabar de perﬁlar tot

el procés d’ampliació de capital.
«L’única manera que s’equilibri
el patrimoni net és que entrin diners i per això cal l’ampliació», va
reiterar Torrecillas, que va recordar
que l’Espanyol es troba immers en
una operació similar.
Mala gestió
El Consell del Girona arrossega encara la gestió econòmica dels anteriors directius. Com a mostra, en
l’anàlisi econòmica de l’exercici

Crear un filial i potenciar la base,
principals objectius a curt termini
 El club aposta per la

MILIONS

portiu que duu el club entre
mans. Un projecte ambiciós i,
sobretot, professional; un camí
que es vol seguir amb paciència,
cap fred i amb una meta ben
clara: «Crear futbolistes i alhora
persones que el dia de demà arribin al primer equip o puguin
marxar cedits a d’altres conjunts».
Belmar, així com la vessant esportiva del Girona, aposten per
una «nova ﬁlosoﬁa» de club, un
«nou model» en el que la base ha
de guanyar pes. De primeres,
aquesta s’ha de «potenciar», segons explicava ahir el Conseller
de l’Àrea Esportiva i de Màrqueting del Girona. I es vol fer amb
una ﬁta marcada entre cella i cella: «Hem d’intentar fer arribar al
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primer equip el màxim de jugadors possibles; o si no, vendre’ls
i cedir-los a d’altres conjunts per
poder-los amortitzar».
Belmar veu fonamental en
aquest aspecte la creació d’un
equip ﬁlial com a pont entre el juvenil de Divisió d’Honor i la primera plantilla. A banda, tota la organització esportiva de l’entitat es
veuria «professionalitzada» per
treballar amb les darreres «tecnologies» i el «màxim rigor» per
caçar joves promeses i formar-les:
«Volem crear un perﬁl de jugador
determinat, sobretot de casa. Ens
encantaria tenir un primer equip
amb 11 futbolistes gironins; o
com a mínim, amb 11 homes
formats al nostre club».

passat, destaca que a 30 de juny el
club devia 1,4 milions de sous i 2,5
milions a Hisenda i la Seguretat Social. I això que al pressupost hi havia ingressos garantits com, per exemple, els 2,1 milions de Mediapro
pels drets televisius. «Davant la situació que tenim hi ha només
dues vies: la disolució o apostar pel
creixement i pel «Tots Som Girona»; hem optat per aquest segon
camí i buscarem solucions per
sortir-nos-en», va afegir Torrecillas.

Fins i tot, Belmar va parlar de
la intenció de crear «una petita
Masia» que «intenti» emular «el
treball que fa el FC Barcelona».
Quelcom que, malgrat semblar
llunyà, «els canvis en aquest aspecte poden arribar en breu».
Necessita millorar
Un altre dels punts que varen
conﬁgurar l’ordre del dia de la
junta d’accionistes celebrada ahir
va centrar-se en una auditoria que
l’empresa Media Sports Marqueting ha realitzat al llarg dels darrers mesos en relació a la gestió
social, la organització i les tasques
que es desenvolupen dins la entitat. Les conclusions, que varen
desglossar-se ahir davant els assistents, situen el Girona encara
com un «aspirant» a consolidarse a la LFP; un club amb força
mancances encara pel que fa al
seu organigrama i gestió, però alhora amb molt de marge de millora d’ara en endavant.
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Trenta-dos accionistes amb dret
a vot prenen part a la junta
La presència d’aquests 32 acA cionistes va representar que a
la junta fossin representades 5.209
accions, equivalents a 2,6 milions
d’euros (80,63% del capital).
S’estudiarà si els accionistes
minoritaris poden entrar i votar
En la junta d’ahir el Consell va
B permetre l’entrada dels accionistes amb menys de 3 accions, però
només van tenir veu i vot aquells
que tenien aquesta xifra o superior.
Els actuals dirigents van dir que estudiarien una proposta del president
dels Petits Accionistes, Francesc Rebled, per canviar els estatuts i permetre que a partir de la propera junta tots aquells que disposin d’una
acció puguin tenir veu i vot.
El Consell va estar dilluns a Madrid
per iniciar els tràmits de l’ampliació
Va ser el primer contacte amb
C el Consell Superior d’Esports,
que ha de tutelar qualsevol procès
relacionat amb el capital social de la
SAE.
El projecte «Tots Som Girona»
també té representació a la junta
El Consell d’Administració va
D convidar representants del
Sant Josep, el Mifas, l’Uni Girona i el
Girona d’hoquei a assistir a la junta
d’accionistes. Aquests clubs mantenen la seva independència, però juguen sota la marca Girona FC.

