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GIRONA FC 4 El projecte «Tots som Girona», que promou l’empresari Josep Delgado a travès del Girona FC, acaba de viure el seu cap de setmana
més gloriós amb els triomfs de l’equip de futbol de Segona A, els dos del bàsquet de LEB Or i de Lliga Femenina i el d’OK Lliga femenina. Mitja
temporada després de firmar l’acord amb el Sant Josep, l’Uni Girona i el Girona CH, els presidents d’aquests clubs valoren l’entesa.

Un projecte que progressa
 Els presidents del Sant Josep, l’Uni Girona i el Girona CH valoren positivament l’acord per tenir el Girona FC de patrocinador
 Ferroni creu que la col·laboració entre clubs encara anirà a més i Biargé està obert a parlar de la fusió dels bàsquets
MARC MARTÍ

GIRONA | JORDI ROURA

El projecte multidisciplinar que
promou Josep Delgado a través del
Girona FC progressa adequadament. Almenys aquesta és la conclusió que s’extreu parlant amb els
presidents dels tres clubs que, ﬁns
ara, han subscrit acords amb l’entitat de Montilivi, el Sant Josep i l’Uni Girona de bàsquet, i el Girona
CH d’hoquei. N’hi ha d’entusiasmats amb la iniciativa, com Francesc Ferroni, el responsable de
l’equip de LEB Or, i d’altres que tot
i estar satisfets, consideren que encara hi ha aspectes per millorar,
com Josep Pla; Llorenç Biargé, de
l’Uni, pensa que competir sota el
paraigües del club de futbol els ha
permés dur més gent a Fontajau i
entén que, per a la seva entitat, seria positiu mantenir l’acord.
«L’entesa amb el Girona FC va
més enllà que un acord de patrocini convencional. Competir sota
el seu paraigües és un èxit i un encert que ens ha permés caminar
cap a la sostenibilitat del bàsquet
a la ciutat. No en tinc cap dubte:
crec en el projecte i tot just estem
al primer any, això pot anar a més
i ha de tenir continuïtat». Qui s’expressa amb tanta rotunditat és
Francesc Ferroni, president del
Sant Josep, que ja ha admés en
múltiples ocasions que si no ha-

Pochettino: «Segur
que Messi voldrà
que l’Espanyol
guanyi diumenge»
BARCELONA | EFE/DdG

El tècnic argentí del’Espanyol,
Mauricio Pochettino, va aﬁrmar
ahir que «segurament Messi ens
estarà animant diumenge», en referència al proper enfrontament
dels blanc-i-blaus contra el Reial
Madrid.
Pochettino, que va valorar l'actual estat de forma del davanter
blaugrana, va comentar que «tots
els qualiﬁcatius es queden curts»,
perquè considera que «Messi és el
millor del moment i marcarà una
època». L'entrenador blanc-i-blau
va mostrar-se convençut que les
ganes dels seus jugadors diumenge poden equilibrar un partit contra un rival amb molt més
pressupost: «Al futbol pot passar
qualsevol cosa i la il·lusió està
més enllà de les diferències, serà
un partit molt disputat».
Finalment, va comentar el tarannà de Mourinho, tècnic del
Reial Madrid. «Cadascú usa les seves armes i estratègies i tot és respectable», va dir.

Representants del Girona FC i dels clubs patrocinats al Palau de Fires.

gués estat per l’aparició de Delgado, possiblement avui no estariem parlant d’un equip de bàsquet professional instal·lat a la
zona tranquil·la de la LEB Or. Ferroni també s’ha mostrat partidari
de la fusió del Sant Josep amb
l’Uni Girona de bàsquet femení.
L’empresari entén que hi ha «aspectes millorables com ara el tema
del carnet únic, la gestió de la publicitat o ampliar la integració
amb el Girona», però considera
que amb el poc temps que han tingut, els resultats són bons.
També aprova l’acord Llorenç
Biargé, que va mostrar-se obert a
parlar amb el Sant Josep d’una

possible fusió però sense tant d’entusiasme com hi posa Ferroni. A
diferència del club de LEB Or, que
va ﬁrmar per tres anys, l’Uni només té un acord per aquesta temporada, amb la qual cosa, té pendent negociar amb el Girona i
Delgado si l’entesa s’allarga. Aquí
també hi tindrà a veure si l’Uni i el
Sant Josep s’acaben convertint en
un sol club. «A Fontajau cada vegada ve més gent i hem detectat
que el soci del futbol comença a
veure que oferim un espectacle
atractiu», va dir Biargé. Sobre la fusió, el màxim responsable de l’Uni Girona va subratllar que «nosaltres n’hem de parlar a la junta i

s’haurà de veure de quina manera i amb quines condicions es podria fer. I també haurem de veure
què hi diu el Girona FC i com
queda la relació amb ell».
El «Tots som Girona» també ha
arribat a l’hoquei d’alta competició. Aquesta temporada el Girona
CH s’estrenava a l’OK Lliga femenina i està ﬁrmant una gran campanya –ara mateix són terceres a la
classiﬁcació–. Josep Pla, el seu
president, diu que «estem engrescats amb el projecte», tot i
que, subratllant que «no estem
gens descontents de l’acord», també va indicar que «tenim la sensació que som els últims i que tot
s’ho emporten el futbol i el bàsquet». Pla també va ﬁrmar per un
any. La bona trajectòria de l’equip pot permetre-li disputar la
Copa d’Europa la temporada que
ve, situació que només podran
assumir si el patrocinador s’implica més amb el club. «Hem de
quedar per parlar properament.
Ens cal saber què volen fer».
El Girona FC també va ﬁrmar un
acord de patrocini amb el Mifas Esplais de bàsquet adaptat i va intentar entendre’s amb la UE Sarrià
per disposar d’un equip d’handbol, però en aquest últim cas no hi
va haver èxit. El Girona no descarta
ampliar el ventall d’esports.

Els Laureus premien Rafa Nadal
i la selecció espanyola de futbol
g

com el millor esportista del
2010 per davant Iniesta,
Messi, Kobe Bryant o Vettel

Rafa Nadal i la selecció espanyola de futbol varen convertir-se
ahir en protagonistes a la gala
d’entrega dels Premis Laureus, els
anomenats «Oscar de l’Esport», celebrada a Abu Dabi.
Nadal, considerat amb el premi
d’ahir com el millor esportista internacional de l’any, va veure recompensat així un 2010 espectacular en el qual va adjudicar-se Rolando Garros, Wimbledon i l’US
Open, victòries que van permetre
al balear recuperar el número u
mundial.
El tennista va rebre, en persona,
el premi a l’auditori de l’Emirates
Palace d’Abu Dabi; imposant-se
així en la mateixa categoria als
futbolistes del Barcelona Andrés
Iniesta i Leo Messi; al jugador de
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PREMIS LAUREUS DE L’ESPORT

Guanyadors (per categories)
Masculina
Rafa Nadal/tennis
Femenina
Lindsey Vonn/esquí
Equip internacional
Espanya/futbol
Revelació
Martin Kaymer/golf
Reaparició
V. Rossi/motociclisme
Discapacitat
Verena Bentele/biatló
Extrem
Kelly Slater/surf

ABU DABI | EFE/DdG

Rafa Nadal, amb el premi.

bàsquet de Los Angeles Lakers
Kobe Bryant; al pilot alemany de
Fórmula 1 Sebastian Vettel; i al
boxador ﬁlipí Manny Pacquiao.
Per la seva part, la selecció es-

FRANCESC FERRONI
PRESIDENT CB SANT JOSEP GIRONA

L’acord ha sigut molt
positiu i va més enllà
del que seria amb un
patrocinador normal.
És un èxit, un encert,
amb el qual hem pogut donar
sostenibilitat al bàsquet gironí.
Estem tot just al primer any i
espero que tingui continuïtat»

LLORENÇ BIARGÉ
PRESIDENT UNI GIRONA

L’acord amb el Girona
està funcionant.
L’espectacle que
oferim engresca i
notem que gent de
futbol està venint a Fontajau. La
fusió amb el Sant Josep? N’hem
de parlar, ara estem centrats en
cobrir el pressupost de l’any»

JOSEP PLA
PRESIDENT DEL GIRONA CH

Estem engrescats
amb el projecte, però
tenim la sensació que
el futbol i el bàsquet
s’ho emporten tot.
Però no estem descontents»

Breus
LLIGA BBVA

EFE

 El tennista és considerat

DECLARACIONS

panyola de futbol, que va guanyar
el passat estiu a Sud-àfrica el seu
primer Mundial, va ser escollida
com el millor equip internacional
de l’any 2010, superant Los Angeles Lakers, l’Inter de Milà, la selecció de Nova Zelanda de rugbi,
l’equip europeu de la Ryder Cup i
l’escuderia Red Bull (F1).
D’altra banda, l’esquiadora dels
Estats Units Lindsey Vonn va guanyar el Laureus a la millor esportista femenina, mentre que la seva
compatriota Kelly Slater va adjudicar-se el seu trofeu com a esportista extrema, superant l’espanyol Víctor Fernández.

Pintades contra els
jugadors del Deportivo
LA CORUNYA | EFE/DdG

Diverses pintades escrites en gallec van aparèixer ahir als murs de
l’estadi de Riazor per recriminar als
jugadors la delicada situació de
l’equip. Entre els escrits podien llegir-se missatges com «jugadors
sense actitud, fora del nostre club»
o «respecteu el nostre escut», així
com una pintada dirigida al jugador
Ze Castro: «fora, marxa a un gran».
LLIGA BBVA

Valdez carrega contra
David Navarro (València)
ALACANT | EFE/DdG

El davanter de l’Hèrcules Nelson
Haedo Valdez va carregar contra el
defensa del València David Navarro, a qui va acusar d’anar contra ell durant tot el partit de diumenge. «Per a mi no existeix; és
un jugador que no sap perdre».

