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ESPORTS

NERVIS I DUBTES  Va aparèixer per sorpresa a Alcoi i va intentar explicar en què consistiria la seva tasca. No va aclarir-ho gaire però ahir el
vicepresident i portaveu del club, Quim Boadas, va especificar que Mauricio Novach és un «analista» que arriba per «assessorar» el Consell
d’Administració i que la seva feina «no interferirà, sinó que serà complementària» a la de Raül Agné i de Mario Barrera.

El Girona diu que Novach arriba per
«analitzar» el rendiment dels jugadors
 El portaveu, Joaquim Boadas, manté que es tracta d’una figura complementària que «no interferirà» en la feina d’Agné
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Decebuts per la derrota i per haver deixat escapar una nova oportunitat per aixecar el vol, els jugadors del Girona pujaven dissabte
a la nit a l’autocar per enﬁlar el
camí de tornada. Els esperaven cap
a sis hores de viatge que, després
d’una desfeta, sempre són més
feixugues de passar. Un parèntesi
per sopar i veure un tros del Madrid-Barça van fer més amè un
viatge marcat, sens dubte, per la
presència del desconegut Mauricio
Novach a dins de l’autocar. Qui és
i què ve a fer Novach al Girona?
Aquesta pregunta del milió la va
respondre ahir el portaveu i vicepresident del Girona, Joaquim
Boadas de Quintana. «És un analista, assessor del Consell d’Administració, que ve per estudiar l’estat dels jugadors i veure com podem millorar», aﬁrma Boadas. En
cap cas, segons va dir el mateix Novach a Alcoi i segons va conﬁrmar
ahir Boadas, es tracta d’un treballador del club sinó que es tracta
d’una persona col·locada per UE
Girona, la societat propietària de
les accions del Girona que controla
Josep Delgado.
Boadas va aclarir que Novach
no interferirà en les tasques d’Agné ni de Mario Barrera. «Ell només
farà anàlisis dels nostres jugadors.
S’ha buscat l’opinió d’un extern per
veure com podem millorar. Treballarà colze a colze amb ells i farà
tasques complementàries a les
seves», diu. En aquest sentit, Boa-

El Girona CH segueix
al Tots Som Girona
Mentre continua més viu que
mai el conflicte amb el CB
Sant Josep Girona, el Girona Club
Hoquei va arribar ahir a un acord
per renovar una temporada més el
compromís amb el projecte Tots
som Girona. El club d’hoquei s’afegeix d’aquesta manera a l’Uni Girona que també va oficialitzar fa uns
quinze dies que continuava vinculat –amb menor suport econòmic,
això sí– al projecte global de l’esport gironí. A l’espera de convèncer
el president del Sant Josep, Francesc Ferroni, l’ens també té pendent arribar a un acord amb el Mifas de bàsquet adaptat al qual, segons va denunciar el club empordanès la setmana passada, encara
li deu diners. GIRONA | DdG



Fran Miranda i el Choco Lozano pressionen el migcampista basc del Girona Joseba Garmendia.

DECLARACIONS

J. BOADAS DE QUINTANA

«

l’assessora. No interferirà en la
feina d’Agné ni tampoc és cap
psicòleg. És un savi del futbol.
Hem buscat una opinió externa»

«

La situació és delicada,
som a 15 punts del primer
equip que faria el play-off.
Només són 5 partits i tanta mala
sort acumulada s’ha d’acabar»

PORTAVEU I VICEPRESIDENT DEL GIRONA

Novach és un analista
assessor del Consell
d’Administració que ve per
estudiar l’estat dels jugadors i
vuer com podem millorar»
No és un empleat del
club, treballa pel Consell i

«

das va batejar Novach com «un
savi del futbol» i va negar que fos
cap «psicòleg o coach». «És un
analista. Mirarà els partits, analitzarà els jugadors i els aconsellarà
sobre com redreçar el rumb», explica. Això sí, amb via lliure per
campar entre els jugadors en espais com el bus o, si Agné ho permet, al vestidor, que tota la vida ha
estat sagrat en el món del futbol.
La mesura d’incorporar Novach ve provocada, segons el portaveu del club per la mala classiﬁ-

cació. «Fem coses perquè busquem solucions. No crec que sigui
un circ tot plegat. No ens conformem i busquem el millor per ensortir-nos-en», declarava.
Algunes fonts havien apuntat la
possibilitat que Novach fos un interlocutor per acabar venent el
club a un grup argentí. Boadas de
Quintana ho va negar categòricament. «No hi ha cap oferta de cap
grup argentí per comprar el club,
no en tenim constància», va assegurar l’advocat.
ANIOL RESCLOSA

El club fa una nova crida a l’afició per
«omplir Montilivi» aquest dissabte
 L’afició visitant, els més

joves i les entrades als Gols
gaudiran de descomptes
en el derbi contra el Nàstic
DdG | GIRONA

Si ara fa dues setmanes el Girona va fer una crida in extremis i alhora estèril perquè Montilivi fos
una olla a pressió contra el Guadalajara (ﬁnalment s’hi van donar
cita 4.000 seguidors i escaig), la urgència de bons resultats i la presència d’un altre equip català, el
Nàstic, com a rival, ha fet que l’entitat s’hagi posat les piles per im-

pulsar una nova campanya amb
l’única ﬁnalitat d’aconseguir que
aquest dissabte l’estadi presenti
una entrada d’aquelles que fan
patxoca.
Sota el lema «Ompli’m Montilivi», el Girona feia pública ahir a
través d’un comunicat oﬁcial una
iniciativa amb la qual té l’objectiu
que les graderies de l’estadi «estiguin plenes a vessar». És per això
que no només cada abonat rebrà
dues invitacions (es poden recollir
a les oﬁcines de 10:00 a 20:00 hores), sinó que els aﬁcionats que no
siguin abonats gaudiran d’un preu
especial (5 euros) per a les seves
entrades als Gols; la mateixa quantitat que costarà l’entrada per a l’a-
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LA CLAU

INICIATIVA
La campanya de recollida de
joguines continua en peu
La campanya de recollida de
joguines «Tots Som Girona»,
en la qual es col·labora amb la Creu
Roja, seguirà vigent aquest dissabte,
quan a Montilivi s’instal·laran punts
de recollida per tot l’estadi.



Aficionats del Girona, a Montilivi en el partit contra el Guadalajara.

ﬁció del Gimnàstic de Tarragona.
A banda de tot això, els més joves (de 0 a 12 anys) també gaudiran de descomptes, ja que l’entrada de Preferent els costarà 13 eu-

ros, mentre que els no abonats
hauran de pagar-ne 25 per una localitat en aquesta zona.
També es veurà reduït el preu
per a la mainada si volen seguir el

partit des de la Tribuna, ja que en
aquest cas una entrada els costaria 20 euros, mentre que per als no
abonats el preu per un seient sota
cobert serà de 40.

