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El grup de Delgado controla el 99% del
Girona invertint 2,9 milions en l’ampliació
 El procés es tanca amb èxit gràcies a l’aportació majoritària d’UE Girona mentre que la resta d’accionistes només han
adquirit títols per valor de 17.230 €  El soci principal controlava fins ara el 78,9% de la SAE i ara encara té més poder
GIRONA FC

GIRONA | JORDI ROURA

El Girona FC té des d’ahir un propietari únic i absolut: l’empresa UE
Girona sl, que aglutina el grup liderat per Josep Delgado, ha acabat
cobrint la majoria dels títols en el
procés d’ampliació de capital que
es va obrir fa algunes setmanes i ha
passat de dominar el 78,9% de
l’entitat, a tenir el control sobre el
99%. Delgado i les seves societats
han invertit 2.983.690 euros, mentre que la resta d’acionistes tan sols
han adquirit participacions del
club per valor de 17.230 euros.
Segons va explicar ahir el vicepresident del Girona i representant
d’UE Girona sl, Joaquim Boadas de
Quintana, «nosaltres som els primers de creure en el projecte i ho
demostrem d’aquesta manera. No
hem volgut que s’obrís la tercera
fase perquè hi havia el risc que no
es cobrís tot el capital de 3 milions,
i hem optat per fer-ho nosaltres directament». Que el cap visible del
grup i ànima del projecte, Josep
Delgado, estigui buscat per la policia per un presumpte frau ﬁscal
a Polònia, segons Boadas de Quintana, «no té res a veure amb el Girona FC ni amb l’empresa que té la
majoria de les accions».
Al ﬁnal de la primera fase de
l’ampliació de capital, UE Girona
havia invertit 2.367.000 euros,
mentre que la resta dels accionists
havien comprat títols per valor de
16.310. Ahir, a dos dies pel tancament de la segona fase, la societat
liderada per Delgado va abonar
616.690 euros més i va acabar cobrint la totalitat de l’ampliació. En
aquest segon tram de compra la
resta de socis del Girona només
havia invertit 920 euros. El capital
social del club és ara de 3.064.000
euros i segons va subratllar el pre-
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ramon vilaró
PRESIDENT DEL GIRONA FC

El nostre projecte és sòlid,
transparent i eficaç. Volem
seguir il·lusionant i segur que ho
aconseguirem. Haver cobert el
procés d’ampliació de capital
amb èxit ens converteix en
l’únic club sanejat dels 40 que
formen part de la Lliga de Futbol
Professional. No n’hi ha més»

«

El Girona de futbol encara
aspira al play-off; i els
equips que han jugat en el
projecte «Tots som Girona» han
fet grans temporades: l’Uni s’ha
classificat per anar a Europa, i el
Sant Josep és a les semifinals i
lluita per l’ACB. També han fet un
gran paper el Mifas i l’hoquei»

«

Joaquim Torrecilla, Ramon Vilaró i Joaquim Boadas de Quintana, ahir a la sala de premsa de Montilivi.

«Si assolim l’ACB, l’assumirem»
Durant la roda de premsa que es va convocar ahir a la tarda a Montilivi per explicar com s’havia culminat el procès d’ampliació de capital
també es va parlar del projecte «Tots som Girona», impulsat per Josep
Delgado des que va aterrar al club de futbol. Preguntat pel futur del Sant
Josep i l’Uni Girona, que aquesta temporada han jugat com a Girona FC
gràcies a un acord de patrocini, Ramon Vilaró va assegurar que la viabilitat està garantida. «Amb el Sant Josep hi tenim dos anys més de contracte i fins ara l’hem respectat i complert escrupolosament. Ara el Girona
està lluitant als «play-off» per pujar a l’ACB i si s’assolís aquesta fita, l’assumiríem de la manera que fos. Vilaró va destacar que l’Uni s’ha classificat
per anar a Europa i també va lloar els èxits de l’hoquei i el Mifas.
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sident del Consell d’Administració,
Ramon Vilaró, «passem a ser l’únic club sanejat dels 40 que formem part de la Lliga de futbol pro-

fessional».
Preguntat per qui hi ha darrere
d’UE Girona sl a banda de Josep
Delgado, Joaquim Boadas de

«No ens relaxarem a Cartagena»
 Agné torna a donar

descans a Tortolero i entra
Goñi a la convocatòria en el
lloc del sancionat Dorca
J.R. | GIRONA

Catorze hores després de la seva
roda de premsa de valoració de la
victòria sobre el Xerez (4-2), Raül
Agné tornava a estar assegut ahir
al migdia a la sala de premsa de
Montilivi per valorar la prèvia del
partit de demà a Cartagena. El
tècnic va admetre que havia tornat
a veure bona part del partit «gaudint com un aﬁcionat» i va reiterar
que «és el millor partit de la història del Girona».
Amb bones sensacions, encadenant dos triomfs de prestigi

j. boadas de quintana
VIC. GIRONA I SOCI D’UE GIRONA SL.

consecutius (Celta i Xerez), es presentarà demà el Girona a Cartagonova. Allà es trobarà un rival que
ja dóna la temporada per acabada
després de la derrota de dijous a
Las Palmas, i que suma un punt
menys que els gironins. Agné va
admetre que no sap què es trobarà: «són un equip molt irregular.
Tenen dues cares. La seva millor
versió és molt bona, i esperem no
trobar-nos aquesta». El que sí que
té clar és que els seus jugadors no
cauran en l’autocomplaença dels
elogis: «amb aquest entrenador
no es relaxarà ningú. Ja he recordat al vestidor que després de
guanyar el Granada i que es disparés tot el boom sobre entrar al
play-off, vam rebre quatre gols a
Huelva».
El tècnic ha dit diverses vegades
que segons ell no hi ha opcions
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d’entrar a la promoció per pujar a
Primera, però en canvi el discurs
entre els jugadors és que encara es
pot. A falta de 4 jornades (12 punts)
el Girona en té sis de desaventatge respecte el Valladolid. Ahir
Agné va dir que «el discurs que jo
faig al vestidor amb els jugadors no
el faré mai públic. Aquí dic el que
vull, i després s’ha de saber llegir
entre línies». El tècnic va dir que
«hem guanyat dos partits i hem retallat dos punts. Queden 4 partits,
o sigui que els números a mi no em
surten, em falten 2 punts».
En la llista de convocats torna a
ser baixa Tortolero, a qui Agné
prefereix donar-li descans «tot i que
aviat tornarà a jugar». Dorca tampoc viatjarà avui cap a Cartagena
per acumulació d’amonestacion. A
la llista de convocats el seu lloc l’ocuparà Adrien Goñi.

Quintana va mantenir el secretisme habitual. «Hi ha un grup d’empreses gironines i no cal donar més
detalls», va assenyalar. Ramon Vilaró tampoc va semblar preocupat
pel fet que el màxim accionista tingui el poder sobre el 99% de tot el
club i va insistir que el futur del Girona passa «per molts projectes
ambiciosos i il·lusionants».
L’advocat Joaquim Torrecilla,
secretari del Consell d’Administració, va destacar que l’ampliació
de capital s’havia cobert «amb
aportacions dineràries» i també va
revelar que el Consell Superior
d’Esports havia hagut d’autoritzar
al grup de Delgado l’adquisició
del paquet majoritari d’accions. Dilluns el Consell d’Administració
tancarà el procés oﬁcialment.

Pochettino volia
«espiar» Dorca
El partidàs del Girona contra
el Xerez dijous al vespre va
ser seguit a la llotja de Montilivi
per nombroses personalitats, entre
elles el seleccionador serbi Vladimir Petrovic, que volia veure «in
situ» un Ranko Despotovic en ratxa golejadora. També hi era una
àmplia delegació de l’Espanyol,
amb el tècnic Mauricio Pochettino
al capdavant, secundat pel director
esportiu Ramon Planes i el seu segon, Joan Carrillo. Segons publicava
ahir el diari Sport, els espanyolistes pretenien veure de prop Albert
Dorca, ja que formaria part de la
seva agenda de possibles reforços
per al mig del camp. El garrotxí va
firmar una actuació brillant, igual
com Despotovic, i tots dos van marcar en la victòria gironina.
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Nosaltres som els primers
que creiem en aquest
projecte i ho demostrem amb
fets. No hem volgut que s’obrís
la tercera fase de compra, que
permetia adquirir títols a
qualsevol persona que no en
tingués, perquè hi havia la
possibilitat que no es cobrís tota
l’ampliació. Ara ja podem dir
que som un club ben sanejat»

«

Ja hem explicat moltes
vegades que la situació
de Josep Delgado no té res a
veure amb el Girona FC ni amb
l’empresa que té la majoria de
les accions del club. UE Girona sl
és una societat formada per
diverses empreses de Girona,
no calen més detalls»

«

LES DADES

2.983.690 €
Aportació d’UE Girona sl

17.230 €
Aportació resta d’accionistes
Durant les dues fases d’ampliació

g

HORARIS LLIGA ADELANTE

Jornada 40. 20, 21 i 22 de maig
Granada-Vila-real B
Valladolid-Nàstic
Recreativo-Alcorcón
Betis-Osca
Albacete-Tenerife
Ponferradina-Còrdova
Las Palmas-Numància
GIRONA-Barcelona B
Salamanca-Cartagena
Celta-Elx
Rayo Vallecano-Xerez

21.00 (dv.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
18.00 (ds.)
12.00 (dg.)

