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Èxit de Ferran Terra

Afellay ja és blaugrana

L’esquiador gironí aconsegueix la medalla
de plata en el Gegant de Pampego (Itàlia)
PÀGINA 37

L’holandès arriba a Barcelona i avui serà
presentat com a nou reforç blaugrana
PÀGINA 39

Nit per oblidar a Fontajau
El Sant Josep deixa remuntar-se 10 punts d’avantatge i
acaba perdent amb el Lleida (77-84)PÀGINA 38

INFORMACIÓN

GIRONA FC SAECOMPOSICIÓ DEL NOU CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Ramon Vilaró
 President
del Girona FC.
És el president i
conseller de
l’empresa
CODERE.

Joaquim
Boadas
 Vicepresident
del Girona FC i
conseller de
l’Àrea Jurídica.
És advocat.

Josep Delgado
 El propietari
de l’Institut
Balmes és
el Conseller
de l’Àrea
Econòmica.

Breus
COPA DEL REI

L’Athletic-Barcelona
de Copa es jugarà
la nit de Reis a les 10
g

COPA DEL REI

Joan Carles
Belmar
 Conseller de
l’Àrea Esportiva i
Màrqueting. És
conseller delegat
d’Infoself.

Salvador
Capdevila
 L’advocat és
el Conseller de
l’Area Jurídica i
Institucional i
Pública.

Toni Miró
 El Conseller
de l’Àrea de les
Infraestructures
és el gerent de
l’empresa Rotor
Business.

1/8 final. Tornada.

Alfons Moreno
 Conseller de
l’Àrea Social,
Serveis i Acords.
És el gerent del
grup MIFAS.

Josep Ma
Vallbona
 Conseller de
l’Àrea Esportiva,
Institucional i
Jurídica del club.
És advocat.

Marc Casellas
 És empresari
i ocupa el càrrec
de Conseller de
l’Àrea de les
Infraestructures
del Girona FC.

GIRONA | EFE/DdG

Vilaró crida a la calma: «La
situació no és preocupant,
segur que ens en sortirem»
 El president assenyala la «nefasta gestió» de l’anterior Consell com

el principal culpable del deute que arrossega el club blanc-i-vermell
MARC MARTÍ

GIRONA | C.R.

Tranquil·litat, calma absoluta.
Que ningú s’esveri. Després de
posar-se sobre la taula la situació
real que ha d’encarar el club, amb
una ampliació de capital a tocar i
un futur, d’ara en endavant, a
mans de la massa social blanc-ivermella, el president, Ramon Vilaró, va comparèixer a escena per
espantar tota mena de fantasmes.
«La situació no és gens preocupant», va deixar anar de bones
a primeres. No veu com un daltabaix que el Girona arrossegui un
deute i que la solució passi per una
ampliació de capital; és més, creu
que aquesta és una solució viable
que arribarà a bon port. «Ens en
sortirem tranquil·lament», afegia
el mandatari, qui recordava que «la
majoria de clubs de la resta d’Espanya han passat per la mateixa situació. És més, el nostre és un
dels deutes més baixos, per no dir
el que més, de tots els equips de la
Lliga BBVA i Adelante».
Vilaró va apuntar l’anterior consell d’admnistració com l’únic culpable dels actuals mals de l’entitat.
«La seva gestió va ser nefasta, no
es van fer les coses ben fetes. Fins
i tot en els darrers mesos hem
hagut de posar mà a la caixa per
cobrir deutes amb els quals no

Màlaga-Sevilla (3-5)
Deportivo-Còrdova (1-1)
Athletic-Barcelona (0-0)
Getafe-Betis (2-1)
Mallorca-Almeria (3-4)
Vila-real-València (0-0)
Espanyol-Atlètic (0-1)
Llevant-Reial Madrid (0-8)

18.00 (5/1)
20.00 (5/1)
22.00 (5/1)
12.00 (6/1)
16.00 (6/1)
18.00 (6/1)
20.00 (6/1)
22.00 (6/1)

El Barcelona mirarà de tancar l’eliminatòria de vuitens de ﬁnal de
la Copa del Rei al camp de l’Athletic
Club el proper 5 de gener a partir
de les 10 de la nit. L’Espanyol, per
la seva banda, buscarà la remuntada contra l’Atlètic l’endemà a
les 8 del vespre.

LLIGA ADELANTE

L’Elx de Xumetra
arrossega un deute
de 18 milions d’euros
ELX | EFE/DdG

La Junta General Ordinària d’Accionistes de l’Elx, club en el qual
milita l’exjugador del Girona Jordi Xumetra, va aprovar ahir el dèﬁcit que arrossega l’entitat que
presideix José Sepulcre i el pressupost per a la present temporada.
En aquest sentit, es coneixia que el
deute del club il·licità ascendeix a
18 milions d’euros i que el dèﬁcit
de la passada temporada va ser de
poc més d’un milió. D’altra banda,
va desvetllar-se que el pressupost
per a aquest curs ascendeix als
7.372.000 euros, gairebé un milió
menys que en l’exercici anterior.

INTERNACIONAL

L’Inter fa pública la destitució de Rafa
Benítez com a entrenador de l’equip
MILÀ | AGÈNCIES/DdG

L’Inter de Milà va anunciar ahir al matí a través de la seva pàgina web
la resolució «consensuada» del contracte que vinculava l’entreandor Rafa
Benítez al club italià i que, en un principi, expirava al 2012. Malgrat no
trascendir-ne les xifres oﬁcials, ambdues parts haurien arribat a una entesa econòmica propera als 3 milions d’euros per facilitar la marxa del
tècnic, a qui el podria rellevar l’exinquilí de la banqueta del Milan, Leonardo. D’aquesta marxa en va parlar el president de l’Inter de Milà, Massimo Moratti, qui va declarar a La Gazzetta dello Sport que la ruptura
entre l’equip italià i Benítez era «inevitable». «Sento que hagi acabat d’aquesta manera», va apuntar el mandatari.

DECLARACIONS

RAMON VILARÓ

LLIGA ADELANTE

LLIGA BBVA

PRESIDENT DEL GIRONA FC

Un grup inversor italià
compra el Còrdova

Collet: «L’Espanyol és
víctima d’un apartheid»

CÒRDOVA | DdG

BARCELONA | EFE/DdG

El Grup Prasa va oﬁcialitzar a
mitjan d’aquesta setmana la venda del paquet majoritari d’accions
del Còrdova Augusta Business Capital. Aquest grup inversor italià,
encapçalat per Pulvirenti, Gaucci
i Lo Monaco, ja ha estat anteriorment vinculat amb el futbol en haver posseït en el passat accions del
Catània. El nou propietari aposta
per un projecte que ﬁxi com a
objectiu l’ascens a Primera Divisió
en un termini de 3 anys.

El conseller delegat del RCD Espanyol, Joan Collet, va criticar durament el tractament mediàtic
que rep el club blanc-i-blau a Catalunya. «El que s'està fent amb
l'Espanyol és un apartheid, molt
més dolent del que es feia abans.
Abans es criticava el centralisme
amb el Reial Madrid, que realment existia, però el que passa a
Catalunya entre el Barcelona i
l'Espanyol és molt pitjor que el que
passava llavors», va assenyalar.

INTERNACIONAL

SUPERLLIGA FEMENINA

Platini, únic candidat a
la UEFA, serà reelegit

L’Estartit és a punt
de fitxar Marylin Díaz

SEVILLA | EFE/DdG

L’ESTARTIT | DdG

L’actual president de la UEFA,
Michel Platini, és l’únic candidat
per a les properes eleccions al
màxim organisme del futbol (que
tindran lloc el mes de març del
2011 europeu), pel que serà reelegit.

La jugadora internacional mexicana Marylin Díaz és a punt de
convertir-se en el primer reforç
d’hivern per a l’Euromat l’Estartit.
L’acord amb la defensa central és
total i només resta la conﬁrmació
amb el seu club d’origen.

La majoria dels clubs de la
resta d’Espanya fan o han
fet una ampliació de capital. És
més, el nostre és un dels deutes
més baixos dels clubs que hi ha
a la Lliga BBVA i Adelante»

«

Estem en perill de
disolució però la situació
no és gens preocupant. Puc dir
que tinc la total confiança que
aquest club se’n sortirà d’allò
més tranquil·lament»

«

Assistents ahir a l’acte.

comptàvem», explicava el dirigent. Tanmateix, el club no prendrà cap mesura legal contra els
seus predecessors: «Mirem cap al
futur, no al passat».
Tampoc va fer mala cara en reconèixer que des que ha entrat al
club, com la resta de consellers, ha
hagut de portar la mà a la butxaca en més d’una ocasió per tapar
forats: «Sabíem el que ens trobaríem i no ens hem fet mai enrere.
No per trobar-nos en aquesta situació decidirem abandonar
aquest vaixell a mig trajecte».
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L’anterior Consell no va fer
les coses ben fetes, així
que aquesta situació és fruit de
la seva mala gestió. En aquests
mesos hem hagut de posar mà a
la caixa per cobrir deutes amb
els quals no comptàvem»

«

No prendrem cap mesura
legal contra l’anterior
directiva. Com ja he repetit en
d’altres ocasions, pensem en
el futur; en mirar endavant
per fer les coses bé. I crec
que ho estem aconseguint»

«

