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Guardiola, renovat

Colòmbia examina Espanya

El Barça va tancar ahir l’acord per ampliar el
contracte de l’entrenador fins al mes de
juny de 2012.PÀGINA 36

La selecció disputa el primer amistós de
l’any 2011 davant la selecció sudamericana sense Cesc ni PuyolP. 36

Sense diners per fitxar
El president del Girona FC admet la impossibilitat
d’incorporar cap jugador per cobrir la baixa de David
NavarroPÀGINA 37

El Girona vol mantenir
i ampliar la col·laboració
amb d’altres clubs
 Boadas de Quintana diu que els acords amb el Sant Josep, l’Uni i el

Girona CH són positius i afirma que viuen el projecte «entusiasmats»
MARC MARTÍ

GIRONA | JORDI ROURA

El vicepresident del Girona FC,
Joaquim Boadas de Quintana, va
explicar ahir que l’entitat de Montilivi està disposada a mantenir i
ﬁns i tot ampliar la col·laboració
que des d’aquesta temporada fan
amb d’altres clubs de la demarcació com el Sant Josep, l’Uni Girona, el Girona CH i el Mifas Esplais.
Els presidents dels tres primers
equips, Francesc Ferroni, Llorenç
Biargé i Josep Pla, mostraven ahir
a través del Diari de Girona la seva
satisfacció, en línies generals, amb
l’acord de patrocini que van subscriure amb el club de futbol. Ahir
des del Girona FC asseguraven
que el projecte multidisciplinari
que promou Josep Delgado sota el
lema «Tots som Girona» els té
«entusiasmats» i que «seria bo
que hi entressin d’altres disciplines
esportives perquè no és només
una qüestió de ciutat, és un projecte de tota la província».
Boadas de Quintana va destacar
que s’està ultimant la creació d’un
Consell de Clubs que englobaria
totes les entitats que ara competeixen amb la marca Girona FC.
Aquest òrgan serà un primer pas
per acabar trobant «la ﬁgura jurídica deﬁnitiva amb la qual farem
la unió de tots aquests clubs». Segons el vicepresident del Girona,
el projecte «està donant els seus
fruits i es pot veure com a Montilivi s’està omplint l’estadi» i va
deixar clar que «competint diversos equips sota una mateixa mar-

Joaquim Boadas de Quintana, vicepresident del Girona FC.

DECLARACIONS

JOAQUIM BOADAS
VICEPRESIDENT DEL GIRONA FC

El nostre projecte «Tots
som Girona» no és només
el de la ciutat, és el de tota la
província. Competint sota una
mateixa marca el que fem és
sumar esforços i fer més gran el
nom de Girona. A més també
s’engrandeix l’estima per uns
colors amb què identificar-se»

«

Estem treballant per crear
un Consell de Clubs, que
seria un pas previ per parlar tots
plegats i veure quina forma
jurídica definitiva donem a la
idea d’unir diversos clubs»

«
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ca el que fem és sumar esforços i
fer créixer el nom de Girona».
Boadas va voler destacar el paper
de l’empresari Josep Delgado, màxim accionista del club de futbol,
«perquè ell ha sigut el gran ideòleg de tot plegat».
La fusió del bàsquet
Dues de les entitats que competeixen amb els colors del Girona
FC, el Sant Josep de LEB Or i l’Uni Girona de Lliga Femenina, s’estan plantejant seriosament la possibilitat de fusionar-se en un sol
club. Boadas de Quintana va assegurar que des del Girona FC no
interferiran en aquest procés en
cap sentit: «Són coses que han de
negociar ells. Nosaltres no ens ﬁcarem en qüestions internes dels
clubs».

-
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L’Osca té les baixes
de Roberto i Sastre
i el dubte d’Ochoa
OSCA | DdG

Onésimo Sánchez, entrenador
de l’Osca, no podrà comptar per a
l’enfrontament d’aquest dissabte a
l’Alcoraz davant el Girona amb el
davanter Roberto Garcia (lesionat i sancionat), com tampoc amb
el migcampista Lluís Sastre, qui es
perdrà la temporada al patir una
lesió que el tindrà entre 3 i 4 mesos de baixa. A més, Onésimo té difícil comptar amb el central Juan
Ochoa, lesionat, que no se sap si
podrà arribar a temps per al compromís davant els blanc-i-vermells. En canvi, els que tenen
molts números de jugar malgrat
que a dia d’avui són dubte en arrossegar molèsties, són els defenses Marcos i Corona.

COMIAT

El xinès Tan Tian
Cheng realitza el seu
darrer entrenament
RIUDARENES | C.R.

El futbolista xinès Tan Tian Cheng
va realitzar ahir el seu darrer entrenament amb el Girona des que
a ﬁnals del mes passat aterrava a
Montilivi en el marc del procés de
globalització que el club català ha
iniciat a la Xina. El jugador, que s’incorpora avui mateix amb el seu
equip per iniciar la pretemporada,
valorava ahir l’experiència com a
«molt positiva» i va mostrar el seu
desig de «poder tornar l’estiu vinent» per «entrenar-me i jugar» al
Girona. «Llàstima que no depengui
de mi», va puntualitzar.

TERCERA DIVISIÓ

Quim Boadas (Llagostera) té afectat el
lligament creuat i diu adéu a la temporada
LLAGOSTERA | DdG

Males notícies per al lateral esquerre del Llagostera, Quim Boadas,
que podria haver dit adéu a la temporada. Si es compleixen les pitjors
previsions, Boadas estarà sis mesos de baixa pel trencament del lligament creuat del genoll. El defensa, de 34 anys, es va lesionar a Vilanova en l’últim partit. Per al tècnic, Oriol Alsina, la baixa de Boadas és «una
pèrdua irreparable» per l’alta implicació del jugador. El club no té previst realitzar cap més incorporació per suplir la baixa de Boadas que,
«si ell vol, ja sap que l’any que ve estarà amb nosaltres».

El Comitè retira la targeta
vermella a Mairata (Nàstic)
Mairata podrà jugar contra el Salamanca després que Competició
considerés que no va agafar Peragón de la samarreta i li retirés la targeta vermella vista a Montilivi.

Marilyn Díaz (Euromat)
estarà un mes i mig de baixa
La central mexicana de l’Euromat l’Estartit Marilyn Díaz haurà
d’estar-se de baixa aproximadament durant un mes i mig degut a
una lesió.

