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El Llagostera segueix fent història
El conjunt d’Oriol Alsina pot quedar exempt o jugar
contra un altre rival de 2a B a la tercera ronda de Copa
PÀGINA 36
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ESPORTS

El Girona recupera Javi Salamero per
coordinar les escoles de futbol sala
 El club presenta el projecte «Tots Som Girona» amb les novetats de l’exdirector esportiu i de la secció d’handbol base
GIRONA FC

Els presidents dels clubs que formen part del «Tots Som Girona» amb alguns dels dirigents i membres del Consell d’Administració del Girona FC.
GIRONA | M.B.

«Com ha canviat això en poc
temps», comentava ahir Javi Salamero, entrenador del Farners, en
veure les reformes a l’estadi i les noves oﬁcines. L’exdirector esportiu
gironí va tornar per sorpresa ahir
a Montilivi i ho va fer com a director de la nova secció de base de
futbol sala que el projecte «Tots
Som Girona» ha incorporat aquesta temporada. El retorn de Salamero a l’òrbita gironina va ser del
tot inesperat després que l’estiu
passat el club li rescindís l’any de
contracte que encara li restava
com a director esportiu. L’arribada de Xavi Julià i Raül Agné el
deixaven fora del projecte de Josep
Delgado. No obstant això, i tal i
com va deixar anar el president Ramon Vilaró en la conferència de
premsa de comiat del lloretenc,
«en futbol mai se sap què pot passar». Així després de només un any
desvinculat del Girona, Salamero
torna per encarregar-se de coordinar l’àrea del futbol sala. Es tracta d’una nova secció que s’inclou
en el paraigües del Tots Som Girona i que es dedicarà a fomentar
aquest esport a les escoles mitjançant activitats extraescolars. La
vinculació de Salamero, que manté una bona relació amb Josep
Delgado i amb els directius del
club, amb el Girona serà simplement en aquest àmbit.
A banda del retorn de Salamero, en la presentació d’ahir, els
gestors del club van fer públiques

«Tots Som Girona» serà el
patrocinador del bàsquet
 Tots els equips que no

g

TOTS SOM GIRONA
DECLARACIONS

Tots els equips que són sota el
paraigües del Tots Som Girona
CLUB

Girona FC
FE Girona FC
Riudellots-Girona B
AE Girona
CB Sant Josep
UniGirona
MIFAS
Girona HC
Escoleta Handbol
Escoleta futbol sala

ESPORT

Futbol
Futbol
Futbol
Futbol femení
Bàsquet
Bàsquet femení
Bàsquet adaptat
Hoquei patins
Handbol
Futbol sala

Una de les novetats del projecte «Tots Som Girona» aquesta
temporada serà a les samarretes.
Així, segons van explicar ahir Boadas i Torrecillas, tots els equips que
no disposin d’un patrocinador
propi lluiran el lema «Tots Som Girona» a l’equipació oﬁcial en lloc
de «Girona FC» com feien la temporada passada. En aques sentit

només el primer equip del Girona
FC i el Riudellots-Girona B no
portaran el nom del projecte a la
samarreta ja que el club té un
contracte signat amb San Miguel
i la publicitat és La Flor del Cafè.
De tota manera, les entitats que
aconsegueixin trobar un patrocinador que aporti una quantitat
econòmica al club durant la temporada podran lluir-lo normalment. «Aquesta unió ens permet
tenir més força a tots plegats per
davant les entitats públiques i privades. Com més forts siguem ,
més suport tindrem de les institucions i les empreses privades»,
assenyalava ahir Boadas de Quintana.

El projecte conﬁa augmentar el
nombre d’abonats a tots els clubs.
En aquest sentit els presidents
dels clubs van fer públiques les
xifres d’abonats de què disposen
en aquests moments. Així, el
Girona FC té uns 5.600 socis, el CB
Sant Josep i l’UniGirona uns 1.800
conjuntament i el Girona d’hoquei
patins ronda actualment els 225.

les novetats del nou projecte «Tots
Som Girona» d’aquesta temporada. Enguany, el lobby gironí tornarà
a comptar amb el Girona FC, el futbol base del Girona FC, el Riudellots-Girona B, el Girona de futbol
femení , el Sant Josep, l’UniGirona,
el Girona Hoquei Club, el MIFAS
de bàsquet en cadira de rodes.
S’incorporen al vaixell les noves
seccions d’handbol i de futbol
base que centraran la seva activitat en el treball a les escoles amb la
mainada sense disposar de cap

equip amateur. «Agraïm enormement la conﬁança i la tenacitat de
tots per fer aquest projecte una
mica més gran», deia ahir el director general del Girona, Joaquim Torrecillas. En la mateix línia
el vicepresident Joaquim Boadas
de Quintana destacava la importància «no només esportiva, sinó
també social» de la marca «Tots
Som Girona» i el desig de continuar
incoporant-hi «noves seccions».
Torrecillas va aclarir que tots els
clubs es gestionen independe-

ment i que són autònoms. «El
projecte és una xarxa de col·laboració en la qual els que entren
gaudeixen d’avantatges. El Girona
FC no participa en la gestió dels
clubs», aclaria. En aquest sentit, els
socis de cada equip tindran importants descomptes per a veure
partits dels altres esports però en
cap cas es farà un carnet únic (excepte entre el Sant Josep i l’Uni Girona que ja existeix des d’aquest estiu). Així per exemple que els socis
del Sant Josep poden abonar-se al

tinguin un espònsor propi
lluiran el lema a la part
frontal de les samarretes
M.B. | GIRONA
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JOAQUIM TORRECILLAS
DIRECTOR GENERAL DEL GIRONA FC

Volem agrair enormement
la confiança i tenacitat que
han mostrat tots els clubs per
fer aquest projecte encara més
gran. La gestió dels clubs és
independentdent i autònoma»

«

JOAQUIM BOADAS
VICEPRESIDENT DEL GIRONA FC

Com més forts siguem
conjuntament més suport
tindrem i aconseguirem de les
institucions públiques i de les
entitats privades. Volem ampliar
encara més la massa social»

«

Girona FC per 35 euros. Boadas va
explicar que la revista Tots Som Girona que es repartirà a Montilivi els
dies de partit comptarà amb una
guia d’empreses que ofereixen
descomptes als abonats. «Els clubs
que ens aportin noves empreses
per a la guia, rebran 100 €. Els establiments, a més seran punts de
captació d’abonats», detallava Boadas.
Un dels objectius del projecte és
nodrir els equips amateurs de jugadors gironins i per aquest motiu
aquesta temporada es potenciarà
especialment l’esport base. És per
això que el club ha creat també
unes beques per a joves esportistes.

