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ESPORTS

«Tots som Girona». Diari de Girona va reunir ahir a Montilivi els tècnics dels tres
equips professionals que juguen com a Girona FC. Raül Agné (futbol), Ricard Casas (Sant
Josep) i Anna Caula (Uni) van analitzar l’excel·lent moment esportiu que passen.

Raül Agné ENTRENADOR DEL GIRONA FC
Ricard Casas ENTRENADOR DEL GIRONA FC DE BÀSQUET MASCULÍ-LEB OR
Anna Caula ENTRENADORA DEL GIRONA FC DE BÀSQUET FEMENÍ-LLIGA FEMENINA

«La idea del “Tots
som Girona” és
engrescadora i pot
servir per fer créixer
la massa social»
J.Roura/M. Brugués
GIRONA

Girona somia. Parlar de Raül
Agné, Ricard Casas i Anna Caula és
fer-ho de l’èxit de l’esport gironí i
de les opcions de jugar la promoció d’ascens a Primera, el play-off
per pujar a l’ACB i disputar competició europea, respectivament.
Son els tècnics de moda. La seva
bona feina al cadavant dels equips
de futbol i bàsquet està solidiﬁcant
les bases del projecte Tots som
Girona, en el qual estan englobats
els tres clubs. Diari de Girona va
fer possible ahir una trobada que
va començar com un diàleg entre
companys de professió i va acabar
sent una amena xerrada entre
col·legues. Casas i Caula, que diàriament coincideixen a Fontajau,
van poder conèixer Raül Agné i la
connexió va ser instantània. Girona els enamora humanament i
laboralment i per això, veuen amb
bons ulls la possibilitat de continuar treballant al Girona FC la
temporada vinent.
P Ja en la recta ﬁnal de la temporada, com estan veient aquest
projecte «Tots som Girona»?
ANNA CAULA
És una idea engrescadora i que uneix tot l’esport gironí. El que sigui ajudar que tots
creixem ha de ser bo i positiu.
Després cal anar analitzant com
s’articula tot plegat.
RAÜL AGNÉ
Per força és positiu
per a la ciutat. Un club capaç de te-

nir seccions és clau i més si són
professionals. El més important de
tot és poder captar una massa social en comú. A veure si es pot
aconseguir que s’ompli Montilivi
i Fontajau. És un encert però cal
veure com respon la societat gironina al respecte.
RICARD CASAS
Qualsevol idea pot
ser bona, la clau és identiﬁcar-la i
ajustar-la al condicionaments del
lloc. Les idees han de tenir un
procés i han d’estar elaborades,
com s’està fent. Cal fer força a la
mateixa localitat amb l’esport. No
s’han de dispersar les forces
perquè no n’hi ha tantes a Girona.
Aquesta idea ha de fer més forta la
població interessada en l’esport.
P A Girona sempre hi ha hagut
baralles entre els partidaris de
bàsquet i de futbol i mai s’han volgut els èxits de l’altre. Posar-ho tot
en una mateixa família pot desfer aquesta rivalitat?
RAÜL AGNÉ
És absurd anar per
separat en aquest sentit. El més
important és la massa social. Som
en una província privilegiada i
bastant elitista. Encara hi ha feina
a fer.
P Què té bo i què té de dolent treballar a Girona?
ANNA CAULA
Poder créixer a casa
i gaudir de les oportunitats que he
tingut, amb els resultats que hi han
acompanyat, ﬁns i tot és enriquidor perquè creixes amb la teva gent
i el teu entorn. Tot i així Girona és
una ciutat on has d’estirar la gent.
Penso que té un tipus de públic
que estires a partir del que crea l’e-
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quip. No és fred, però sí que els has
d’oferir quelcom perquè respongui. Quan els crees un estat d’il·lusió responen i aquest s’ha vist tant
a Montilivi com amb nosaltres i el
bàsquet masculí.
RAÜL AGNÉ
Cada lloc té les seves coses. He viscut ben bé el que
és l’escalfor del sud i la fredor del
nord. El respecte és una qüestió
cultural. La passió amb què es
viu al sud no té punt de comparació amb la d’aquí. M’agradaria
que la gent d’aquí fos una mica
més apassionada però no som
ningú per canviar la gent. Treballar aquí és un privilegi i poder anar
pel carrer amb la família encara
més. Al sud era impossible perquè
em paraven pel carrer i em deien
coses. Maques i lletges...
RICARD CASAS
Jo he estat a Tarragona, València, Menorca, tampoc
gaire lluny de casa meva. Sempre
m’hi he trobat a gust. Girona és un
lloc excel·lentment bonic on pots
moure’t, passejar-te i gaudir de
moltes coses. Aquesta feina té
l’avantatge i desavantatge que t’has
de moure i això et permet conèixer
la vida dels llocs i de la gent.
RAÜL AGNÉ
No es tracta de dir si
uns són millors o pitjors. Són maneres d’entendre la vida. El més
important, almenys jo ho vaig fer
a Huelva, és entendre per què la
gent d’un lloc és com és. Res més
enllà del creixement professional.
P Girona és un bon lloc per treballar-hi però la proximitat d’un
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LES CLAUS

RAÜL AGNÉ
Treballar a Girona és
un autèntic privilegi.
El projecte és engrescador i
m’agrada la proposta però la
pilota no és la meva teulada. No
em marco cap data per renovar»

«

És important tenir
una massa social forta
al darrere. Amb temps i
paciència es pot aconseguir»

«

RICARD CASAS
El projecte “Tots som
Girona” ha de servir per
fer forta la població esportiva»

«

Coneixent la gent i
la ciutat cal trobar
motivacions per moure al màxim
la massa esportiva gironina»

«

Julià es fixa un mes
per renovar Agné
La continuïtat de Raül Agné
és una de les prioritats de l’àrea esportiva del Girona. A dotze
jornades pel final de la temporada,
el director esportiu Xavi Julià comença a moure’s i, en declaracions
a TV3, va explicar ahir que s’ha donat de marge fins l’1 de maig perquè Raül Agné decideixi si vol continuar al Girona la temporada vinent. Un altre dels objectius és assegurar la renovació d’un dels puntals de l’equip, l’asturià Jandro Castro. El mitjapunta acaba contracte
al 30 de juny i el Girona ja fa temps
va fer una primera aproximació per
temptejar la seva predisposició a
continuar. Jandro està molt a gust
a Girona. GIRONA | DdG



ANNA CAULA
És enriquidor poder
créixer a casa i gaudir de
les oportunitats. Ho he fet amb
el meu entorn i la meva gent»

«

Unir l’esport gironí és una
idea molt engrescadora
però cal veure com s’articula»

«

LA CLAU

L’equip d’OK Lliga i el de bàsquet
adaptat també estan brillant
El projecte «Tots som Girona»
també inclou el Girona CH, que
brilla a l’OK Lliga femenina, i el Mifas
Esplais de bàsquet adaptat.



