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Richy signa sumar 4 dels
propers 6 punts en joc
GIRONA | DdG

El central del Girona Richy Álvarez va admetre que signa sumar
quatre dels propers sis punts que
hi ha en joc i que l’equip arribarà
al Nadal «fora de les posicions de
descens» per encarar amb «més
tranquil·litat» el següent tram de
calendari. «Estic convençut que el
partit a casa contra el Nàstic el tirarem endavant i penso que a Alcoi tornarem amb algun resultat
positiu», valorava el gallec.
GIRONA FC

Migue, amb amigdalitis,
dubte per jugar a Alcoi
GIRONA | DdG

Raül Agné podria perdre la seva
parella de centrals habituals per al
partit de dissabte al camp de l’Alcoià, ja que Dani Tortolero i Migue
González són dubte per enfrontarse al conjunt alacantí. El primer,
afectat d’una lesió muscular al
recte anterior de la cama dreta, ja
va perdre’s el duel de la setmana
passada, mentre que Migue està
afectat per una amigdalitits. Tots
dos estan pendents d’evolució.
LLIGA ADELANTE

Powel i Arzu es perdran
el Girona-Gimnàstic
GIRONA/TARRAGONA | DdG

El Gimnàstic de Tarragona no
podrà comptar amb dos dels seus
jugadors habituals de cara al partit que l’enfrontarà al Girona a
Montilivi la setmana vinent. El
tècnic Jorge d’Alessandro perd per
lesió el davanter Berry Powel, afectat per una microrruptura al quàdriceps de la cama dreta, així com
el migcampista Arzu (esquinç al
turmell dret), tots dos lesionats la
passada jornada.

L’Hèrcules perd al central
Samuel per quatre setmanes
Un esquinç al lligament lateral
extern del turmel dret impedirà al
centra de l’Hèrcules, Samuel Llorca, competir durant aproximadament quatre setmanes.

Paco Esteban
Davanter de l’Alcoià. L’ex del Girona recorda la seva etapa a Montilivi, on va «gaudir»
del futbol, l’afició i la ciutat, però on també va viure uns temps «complicats». L’andalús
se sorprèn per la trajectòria dels gironins però creu que Agné podrà reconduir la situació

«Agné és la persona indicada
per fer que el Girona se salvi»
INFORMACIÓN

Jordi Miró critica
l’exigència
de Delgado i
el convida a
vendre el club
 L’exdirector comercial

demana al propietari que
es dediqui a resoldre els seus
problemes amb la justícia

ALCOI/GIRONA | CARLES ROSELL

Paco Esteban (Granada, 1981) és
d’aquells futbolistes que difícilment té un no per resposta. D’aquells amb xerrameca, que els
agrada parlar. Sobretot si es recorda el seu pas per Girona, on segons
ell hi va viure dues etapes ben diferents en només un any i mig. Una
d’elles, gaudint dia a dia de l’equip,
l’aﬁció i la ciutat. L’altra, més negra,
patint per buscar una sortida i cercant renéixer com a futbolista.
Aquest dissabte, el Girona se li
tornarà a creuar a tot un rodamón del futbol, un home establert a Elx que aquesta temporada
lluita per mirar que l’Alcoià, un dels
clubs amb menys pressupost de la
categoria, es mantingui a Segona A.

Paco Esteban prova de superar el defensa del Numància Pavón.

P Els últims anys ha jugat a l’Elx,
Ontinyent, Alcoià... Veig que li
agrada quedar-se per aquella
zona.
R M’encanta. I m’ajuda. M’he establert a Elx des de fa uns anys, porto els nens a la mateixa escola... Tot
es fa més còmode.
P Llavors no s’ha mogut gaire
per comoditat?
R I perquè ja tinc una edat. M’he
tirat molts anys anant amunt i
avall i vull estar més tranquil i més
centrat. Ara bé, ja sabeu com sóc jo
i potser en un temps canvio de xip...
P De moment, ara per ara, com se
sent a l’Alcoià?
R Molt i molt bé. Tenint en compte les limitacions econòmiques,
esportives i d’instal·lacions que
viu aquest club, crec que estem fent
una bona temporada a base d’orgull i molt de treball.
P I personalment?
R
No em puc queixar. Tret de
quan he estat lesionat o sancionat,
l’entrenador ha mostrat que conﬁa en mi. Estic feliç perquè un
sempre vol jugar i aquí ho estic
aconseguint. Ho podria fer més, és
cert, però ja estic satisfet.
P Això sí, encara no ha vist porteria. Sol passar-li això cada temporada...

R Sí, però no em preocupa. Pensa que el míster em posa a les
bandes, a la segona punta, un pèl
per darrere el davanter... Jo rendeixo i això em fa feliç. Si portés 3
o 4 gols ja seria l’hòstia, però si mires les meves xifres no sóc un
home que vegi porteria habitualment.
P Ja li passava això a Girona i
deia que no l’obsessionava.
R És que és això. És un tema que
mai m’ha preocupat. Estic molt
content amb el meu rendiment.
P Parlem ja del partit d’aquest
dissabte. Els visita el Girona, un
exequip seu. Què me n’ha de dir?
R Doncs que serà un partit molt i
molt especial.
P I per què tant especial?
R Perquè allà em van passar moltes coses en ben poc temps. En un
any i mig vaig viure-hi dues etapes.
Una en què vaig gaudir de l’equip,
l’aﬁció i la ciutat; en què vaig jugar
molts minuts. I una d’altra de més
difícil.
P Què en recorda d’aquesta segona?
R Van ser quatre o cinc mesos
complicats. S’apostava per altra
gent i vaig haver de buscar-me
una sortida. Però un sempre es
queda amb la part positiva de les

VOTA

GIRONA | DdG

coses i la resta l’aparca.
P Li guarda algun rancor?
R No, cap, perquè Javi Salamero
(llavors director esportiu del Girona) ja no hi està ﬁcat ni hi tinc cap
mena de contacte. En aquella etapa, ell i jo vam xocar perquè no
sempre pots caure bé a tothom. Ell
era el més equivocat, però jo el més
perjudicat. Total, ara tampoc sé res
d’ell...
P Millor, doncs?
R Sí, molt millor. No s’ha de perdre el temps donant importància
a les persones que no t’ajuden.
Per a mi, aquest personatge no
existeix.
P Ja en l’àmbit esportiu, el sorprèn la situació del Girona?
R Sí, molt. Ja sabem com és la categoria, però el Girona és un equip
amb jugadors que podrien jugar a
Primera Divisió. Per noms són millors que nosaltres, però no els posarem les coses gens fàcils.
P Es retrobarà amb antics companys i amb un entrenador que
coneix molt bé, Raül Agne.
R A en Raül li desitjo el millor perquè és una gran persona que ha fet
molt pel Girona. Ara no ho ho deu
estar passant bé però, coneixent-lo,
és el tècnic indicat per salvar aquest
equip. Està del tot capacitat.

Fa ben poques setmanes era
Xavi Julià, exdirector esportiu del
Girona, qui carregava amb extrema duresa contra el màxim accionista del club de Montilivi, Josep
Delgado. En un discurs d’una hora,
Julià va criticar l’actitud del mecenes de l’entitat, així com la seva gestió, la qual estava portant el club «a
una situació de no retorn». En una
línia força similar es va pronunciar
ahir Jordi Miró, ﬁns fa ben poc director comercial de l’entitat, qui en
una entrevista concedida a la Cadena SER va convidar Delgado a
vendre les seves accions per concentrar-se a resoldre els problemes
que arrossega amb la justícia.
Miró, que va deﬁnir el màxim
accionista com algú massa exigent que està perdent «els petits
detalls del dia a dia del club», va
parlar de la situació personal de
Delgado (en crida i cerca per un
problema ﬁscal) com un afer que
«requereix les 24 hores del dia» i
que afecta el funcionament del
Girona. És per això que li recomanava obertament vendre’s totes o
bona part de les accions que posseeix. Així mateix va reconèixer que
la imatge del club «es degrada»
amb el pas del temps per aspectes
com «l’ERO que es presenta i s’acaba retirant» o l’impagament a
MIFAS». Va criticar també Miró les
dues persones de conﬁança de
Delgado, Bartomeu Jofre i Kat
Gorska, a qui va deﬁnir com persones que «ni són de Girona ni coneixen la gestió d’un club de futbol».
Miró va carregar també contra
la poca mà esquerra del mecenes
amb als seus treballadors, centrant-se sobretot en les llargues i
tortuoses sessions de Skype (un
programa de videoconferències)
que sol mantenir. «No deixa cap
detall a l’atzar, ni tampoc temps
per relaxar-se. La pressió al club és
enorme», va concloure.

ENTRA A LA PÀGINA WEB
I PARTICIPA DE FORMA GRATUÏTA

Tria el Cotxe de l’Any 2012
Els cotxes seleccionats com a candidats el mes d’octubre són:

I GUANYA
Participa i podràs
guanyar una targeta
BP ULTIMATE*
carregada amb 200 euros
de carburant cada mes

Un val
BOSCH CAR SERVICE
per valor de 200 € per usar en
qualsevol dels més de 600 tallers
Bosch Car Service d’Espanya

–13 tagetes per sortejar cada mes–

–4 vals per sortejar cada mes–

*Els regals són per sorteig entre tots els lectors del Grupo Prensa Ibérica
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