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L’assegurança de jugar a Fontajau
 El Girona, que ha sumat a casa quatre de les cinc victòries que té, rep el Breogán amb l’objectiu de seguir creixent
GIRONA | JORDI ROURA

El Girona, encara frustrat per l’última derrota a la pista del Navarra (els locals van forçar la pròrroga quan perdien de 3 a dos segons
del ﬁnal), rep aquesta tarda el
Breogán en una nova jornada de la
LEB Or. L’equip de Zan Tabak ha
assolit a Fontajau quatre de les cinc
victòries que duu en la classiﬁcació, i per això l’entrenador del Sant
Josep té clar que «nosaltres ens estem fent forts a casa i no hem de
permetre una altra ensopegada
aquí a Fontajau». A Girona hi han
caigut ﬁns ara Càceres, Menorca,
Palència i Tarragona i només hi
han pogut sucar La Palma i Granada. A fora, en canvi, els gironins
tant sols s’han imposat a Lleó.
«A ningú li agrada perdre un
partit com el de Navarra, tots estem
fastiguejats però amb ganes de
recuperar la conﬁança. A Pamplona es va jugar un partit correcte i vam competir els 45 minuts, i
van decidir els detalls dels quals

LA PREVIA

GIRONA FC-BREOGÁN

 18:00, Fontajau.  ARBITRES: Vázquez i González.

GIRONA FC (TRETZÈ, 5-7)

 PLANTILLA: Thomas Coleman, Nacho
Ordín, Darryl Middleton, Pau Vila, Xavi Guirao,
Rolands Freimanis, Marc Fernández, Jordi
Vallmajó, Arnas Labuckas i Sergi Pino.
 ENTRENADOR: Zan Tabak

LA CLAU

PARTIT SOLIDARI
El Sant Josep recollirà avui
donatius per a la Marató de TV3
El Sant Josep aprofitarà el partit d’avui contra el Breogán per
organitzar una activitat solidària en
favor de de la Marató de TV3. Per
aquesta raó s’instal·laran unes urnes
a l’entrada del pavelló per recollir donatius. Demà, Middleton, Labuckas,
Ordín i Guirao faran un clínic a l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar.



El Girona diu que el Mifas
no ha cobrat perquè no ha
complert els pactes acordats
GIRONA | C.R.

Pere Tubert, president del Mifas
Esplais, admetia dimarts passat estar «molt emprenyat» amb el Girona FC en no haver-se signat el
contracte de col·laboració que
ambdues entitats havien anunciat aquest passat estiu. Tubert va
explicar, a més, que el patrocini inicialment pactat (20.000 €) havia estat reduït ﬁns als 12.000 euros,
una quantitat de la qual, ﬁns ara,
no n’han vist ni un cèntim. Només
un dia després d’aquestes dures
declaracions, el club de Montilivi
hi va dir la seva a través del seu portaveu, el vicepresident Joaquim
Boadas de Quintana.
El directiu blanc-i-vermell va reconèixer que Girona i el Mifas Esplais, com explicava Tubert, no han
signat encara cap acord, però justiﬁcava aquesta situació en el fet
que la directiva del club de bàsquet
en cadira de rodes no hagi acceptat «vincular» la quantitat que

han de rebre (12.000 euros) a la
condició d’aportar 120 establiments perquè s’integrin al projecte
Tots Som Girona. «L’acord comporta que Mifas ha de captar un
cert nombre d’establiments que
s’adhereixin a nosaltres per dur a
terme posteriorment descomptes i d’altres iniciatives, com ja
fem amb el futbol i el bàsquet. Ells
s’hi han negat, han rebutjat aquesta condició i és per això que ara estem buscant d’altres propostes
per mirar de tancar l’acord», argumentava Boadas de Quintana,
qui va afegir que, tanmateix, veu
«complicat» que aquesta solució
alternativa arribi a bon port.
D’altra banda, preguntat per la
situació amb el CB Sant Josep
(l’entitat i el Girona FC estan renegociant l’acord de col·laboració,
quelcom que ja ha acceptat l’Uni
Girona), Boadas va limitar-se a
recordar que «estem treballant i
quan hi hagi novetats ja les direm».

- Preus directes d’escorxador -

QUALITAT i PREU
Sarrià - Girona - Platja d’Aro - Salt

Cash de carns al tall

PER ATENC IÓ A LA NOSTRA CLIENTELA AQUEST
MES DE DESEMBRE NO APUGEM ELS PREUS
> CABRIT FRESC DE LA COMARCA ......................16,90 €/ kg
> OSSOBUCO DE VEDELLA ......................................4,95 €/ kg
> 2 kg BOTIFARRES ..................................................6,00 €

OFERTES DE LLATA DE VEDELLA, ENTRECOT, FILET DE VEDELLA I XAI DEL PAÍS
HORARI PONT DE LA CONSTITUCIÓ:
GIRONA I SARRIÀ OBERT DIMECRES 7, DIVENDRES 9 I DISSABTE 10 DESEMBRE
PLATJA D’ARO OBERT DES DEL DILLUNS 5 FINS AL DIUMENGE 11 DESEMBRE
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BREOGÁN (VUITÈ, 6-6)

 PLANTILLA: James Feldeine, Andy Ogide,
Sean Ogirri, Joseph Krabbenhoft, Manuel
Gómez, Alejandro Navajas, Sales Brooks,
Eduardo Sánchez, Yanez i Daniel Bortolussi.
 ENTRENADOR: Pepe Rodríguez.

hem d'aprendre», reﬂexionava
ahir Tabak, que en principi tindrà
a disposició tota la plantilla tot i
que alguns homes segueixen arrossegant molèsties. El tècnic demanava, de cara al partit d’aquesta tarda, «jugar des de la defensa,
saber afrontar els mals moments
que hi haurà al partit i dominar els
detalls del joc que després poden
ser decisius, com és encerts de tirs
lliures, pilotes perdudes, rebot
ofensiu...».
Tabak va elogiar el Breogán,
que entrena el gironí Pepe Rodríguez. «Són un equip físic, que t'o-

bliga a jugar al límit en atac i en defensa. Vénen de perdre dos partits
seguits i aniran a guanyar sí o sí a
Fontajau». També va assegurar
que «són un equip complet, amb
talent exterior, treball i físic interior,
un rival difícil que té equip per estar molt millor i segurament hi estarà». L’entrenador del Sant Josep
espera que l’aﬁció s’animi a anar a
donar suport a l’equip. «És un dia
festiu i espero que vingui gent a
Fontajau, on aquest any realment
s’han vist partits força atractius i
vistosos per a l'espectador», va
considerar.
El Sant Josep continua immers
en els problemes econòmics que
arrossega des de principi de temporada com a conseqüència dels
impagaments del Girona FC per
l’acord de patrocini. La plantilla fa
dos mesos que no cobra, però tot
i això, aquesta temporada ha competit en la majoria de partits i amb
una mica més de fortuna, podria
haver sumat algun triomf més.

DECLARACIONS

ZAN TABAK
ENTRENADOR DEL GIRONA FC

Estem fastiguejats
per la derrota contra el
Navarra, però amb ganes de
recuperar la confiança. El
Breogán és un equip complert,
amb talent exterior, treball i
físic interior... un rival difícil»

«

És un dia festiu i espero
que vingui gent a Fontajau, on aquest any realment
s’han vist partits força atractius
i vistosos per a l'espectador»

«

PEPE RODRÍGUEZ
ENTRENADOR DEL BREOGÁN

El Girona basa el seu joc
en Ordín i Middleton, que
tenen molt caràcter i manen al
vestidor. També hi ha joves a
l’alça com Pino i Freimanis»

«

