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Reinventar-se des del no-res
El Camallera, un club amb 88 anys d’història, va quedar-se a principis de temporada sense
directiva ni jugadors. Xavier Joher va ser l’únic que va continuar al club i l’ha salvat de la
desaparició. Aquest any, però, no han guanyat cap partit i són cuers del grup 30 de Tercera
Regional amb només un punt. L’objectiu fins a finals de temporada és guanyar un partit.
MARC MARTÍ

Crònica

Francesc Cayuela
és l’únic aspirant a
presidir el GEiEG i
serà nomenat dijous
 La junta electoral es reuneix avui i si no hi ha
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avier Joher duia set
anys a la directiva del
Camallera i, de cop i
volta, poc abans d’iniciar-se la temporada va quedar-se
tot sol al club. El president i la resta de la junta van dimitir, i els jugadors també van abandonar. De
la nit al dia, el club de l’Alt Empordà, amb 88 anys d’història,
quedava a un pas de la desaparició, però Joher ho va evitar. Com
va poder va convèncer Pere Torras
perquè fes d’entrenador i va confeccionar una plantilla de mínims.
«Gairebé ningú volia venir, però de
mica en mica ho hem anat aconseguint ﬁtxant amics, jugadors retirats...». En alguns partits l’equip
s’ha presentat amb 8 o 9 futbolistes i això explica per què és el
cuer del grup 30 de Tercera Regional amb només un punt, 9 gols
a favor i 75 en contra. Són els números més dolents de tot el futbol
català, però segurament el preu
que s’ha hagut de pagar per evitar
la desaparició de l’entitat.
A Camallera tenen assumida
la seva modèstia i no perden la
il·lusió. Joher explica que amb
prou feines va gent al camp a veure els partits i confessa que ell
mateix s’ha d’encarregar de tot.
«Faig de president, jugo de porter,
pinto les línies del camp, netejo els
vestidors, porto el bar del club...»,
explica. Als 37 anys està satisfet perquè, malgrat el que diuen les estadístiques, han aconseguit
guanyar el seu partit més important, aquell que ha permès que la
població continuï tenint futbol.
Des d’ara i ﬁns a ﬁnal de temporada el Camallera s’ha proposat

cap apel·lació es convertirà en el relleu d’Escuder
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any els permetrà disposar d’un
bon equip la temporada vinent.
Aquest cap de setmana passat el
Camallera va caure a casa contra
el tercer classiﬁcat, el Cristinenc,
per 0-3. La següent oportunitat per
sumar el primer triomf arribarà
aquest diumenge a Corçà. El Camallera és un clàssic de la Tercera Regional gironina i gràcies a
l’impuls de Xavier Joher i els seus
col·laboradors s’ha aconseguit reinventar el club des del no-res.

El termini per presentar candidatures a la presidència del GEiEG
va tancar-se ahir al vespre i, tal com
es preveia, la llista de continuïtat
liderada per Francesc Cayuela va
ser l’única aspirant. D’aquesta
manera, a falta que la junta electoral que presideix la senadora
Núria Aleixandre validi en la seva
reunió d’avui tota la documentació, es pot considerar que Cayuela
serà proclamat president del Grup
aquest mateix dijous i ja podrà
prendre posessió del càrrec en
substitució de Joan Escuder.
Cayuela, de 51 anys, és gerent de
Servei Estació i presideix la Confraria dels Dolors i el Club de Pesca La Canya de Sarrià de Ter. Ell encapçala una candidatura continuïsta de la junta directiva que ha
acompanyat Escuder aquests darrers anys. Així la meitat dels membres de la nova direcció del GEiEG
ja formaven part de la junta. Amb
Cayuela també hi ha «homes forts»
com Josep Lluís Eusebio, Guillem
Nadal i Jordi Sanabras, entre d’altres.
El procediment legal diu ara
que abans de proclamar-se oﬁcialment el nou president, cal que
la junta electoral validi tota la documentació. Això serà avui mateix,
i després s’obrirà un període ﬁns
dijous pel qual es podran presentar al·legacions. Si tot és correcte,
Cayuela podrà convertir-se en president del GEiEG dijous. El nou dirigent del grup disposarà d’un
mandat de sis anys, aplicant la
nova Llei de l’Esport.

En l’últim mandat de Joan Escuder tampoc es van celebrar eleccions, en només presentar-se la
seva candidatura. Ara, quatre anys
després, s’ha donat la mateixa circumstància i el GEiEG es tornarà
a estalviar la celebració d’una pugna a les urnes.
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La plantilla actual del Camallera.
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El president, Xavier Joher, actuant de porter al camp del Bàscara.

com a següent objectiu guanyar un
partit i intentar no ser el pitjor
equip català. El tècnic, Pere Torras,
ho veu possible. «Vaig acceptar
perquè m’agraden els reptes. El pitjor ja ha passat. Estem com estem
perquè no teniem jugadors però
ara a la plantilla ja som quinze i
això canviarà. Tenim un grup
humà increïble, tothom està animat i estem en el bon camí», diu
Torras, que pensa ja en el futur i
creu que l’experiència d’aquest
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Francesc Cayuela.
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UN CLUB EXEMPLAR
El GEiEG mou un pressupost de
gairebé cinc milions d’euros
En la seva última assemblea
de socis com a president, Joan
Escuder va aprovar a finals de l’any
passat el pressupost d’aquesta temporada. Serà de 4.959.303’45, similar al del curs 2009-10.
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Robredo puja 12 llocs i
ara és el 40è de l’ATP
MADRID | DdG

Tommy Robredo explicava a ﬁnals de l’any passat que després
d’un 2010 per oblidar, s’havia proposat tornar a escalar llocs a l’ATP
en el 2011 per recuperar el terreny
perdut. El bon paper a l’Open
d’Austràlia, on va caure als vuitens
de ﬁnal en mans de Roger Federer,
ha permès al garrotxí pujar 12
llocs a la classiﬁcació, passant del
lloc 52 al 40è actual.

El Girona FC Mifas
obté un nou triomf
a la Lliga Catalana

MUNDIAL PARALÍMPIC

MOTOCICLISME

CICLISME

Pedrosa (Honda), a punt
per al Mundial 2011

«Les Courses au Soleil»
arriben de nou a Girona
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Xavi Porras i Santana, olotí de 29
anys, va conquerir la medalla de
plata amb un salt de llargada de
5,99 metres, en els campionats
del món Paralimpics, celebrats a
Christcgurch, Nova Zelanda. Porras, que pateix una ceguesa, està
patrocinat per l’empresa olotina
Grup Manxa i també es va endur
una medalla de bronze en la prova de relleus 4x100.

Dani Pedrosa, (Honda) va reconèixer ahir que «les vacances d’hivern han anat bé perquè he tingut
temps per descansar i fer la rehabilitació a l'espatlla». L'escuderia es
va presentar a Kuala Lumpur, just
un dia abans que comencin els primers entrenaments de la temporada a Sepang. Casey Stoner i Andrea Dovizioso seran companys de
Pedrosa a Honda.

Roussillon Animations, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Girona, ha organitzat les Boucles
Catalanes amb sortida a Perpinyà i arribada a Girona. La cursa
tindrà lloc el proper dia 5 de febrer
(dissabte). L’endemà, diumenge
dia 6 de febrer, es farà la cursa Circuit Méditerranéen, amb sortida a
Girona, des de la seu del Diari de
Girona, i arribada a Perpinyà.

Xavi Porras guanya
una plata i un bronze
El Girona FC Mifas-Esplais, va
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aconseguir diumenge una nova
victòria a la lliga catalana. Tot i jugar un partit gris, i sense gaire encert tant en defensa com en atac,
la victòria per a l’equip gironí no va
perillar. Ja a la ﬁnalització dels
primers 10 minuts el marcador ﬁxava un 12 -4 favorable. Al ﬁnal l’equip gironí va superar l’Unes per
48 – 32. El proper cap de setmana
partit a Oviedo per contra l’Ortoiberica, clau per aspirar a l’ascens.
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