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LA PANTALLA ESPORTIVA
Gol T/C+Liga
Futbol. Elx-Alcorcón
Champions L. Sorteig Vuitens de final
Esport3
Teledeporte
Handbol fem. Espanya-Noruega
LEB Or. Lleida-Iberostar Canàries
Esport3

A la final amb un regust molt amarg

21.00
11.50
23.00
20.56

El Barça s’imposa sense problemes a l’Al Sadd (4-0) però
perd David Villa durant 5 mesos per una fractura a la tíbia.
PÀGINES 40-41

Peragón veuria «injust» fer fora Agné
 L’exdavanter del Girona, ara al Nàstic, assegura que demà viurà «sensacions complicades»
DIARI DE TARRAGONA

TARRAGONA | DdG

Ha voltat la Seca, la Meca i la Vall
d’Andorra però enlloc ha establert uns lligams tan forts com a
Girona. Amb 33 anys, aquest estiu
demanava dos anys de contracte
i l’aleshores director esportiu Xavi
Julià no els hi va oferir. Sí que ho va
fer el Nàstic, amb el qual demà tornarà a Montilivi vestit de grana
amb ganes d’estrenar-se com a
golejador. Això sí, viurà «sensacions complicades» en un partit
que serà «molt diferent» als altres
cops que en què s’ha enfrontat a
exequips seus.
Peragón va ser un dels pesos pesants del vestidor del Girona les
dues darreres temporades i la petjada que li va deixar Montilivi va
ser fondíssima. «És un vestidor i
una gent que conec molt bé. Hi
tinc molta més vinculació», reconeix. Bona part del gran record que
té de Girona és per la feina de Raül
Agné, a les ordres del qual va signar una de les millors temporades
de la seva carrera (11 gols). En
aquest sentit, Peragón creu que és
precisament Agné l’indicat per a
treure del pou el Girona. «Representa uns valors que sembla que

DECLARACIONS

ROBERTO PERAGÓN
DAVANTER DEL NÀSTIC

Conec la gent. Serà una sensació complicada i un partit
molt diferent. Hi tinc molta més
vinculació que amb altres llocs»

«

Crec en la filosofia del
Girona i en qui el dirigeix.
El Girona se’n sortirà, no en
dubtaria gens. Agné representa
uns valors que sembla que es
perdin. Si marxés, seria difícil
restablir l’ordre i la gent no
sabria en què confiar. Espero
que no passi. Seria injust»

«

Peragón lluita amb Sunny i Julio Álvarez al camp del Numància.

s’han perdut al futbol. Dubtar d’això és tocar valors fonamentals»,
diu. El madrileny continua la defensa d’Agné recordant que «conec
o conﬁo en la ﬁlosoﬁa del Girona
i apostaria per ella. Se’n sortiran.
No en dubto gens». Encara respecte als dubtes sobre la continuïtat d’Agné a la banqueta gironina,
Peragón creu que si és destituït,
«seria molt complicat restablir
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l’ordre», en el sentit que la plantilla «no sabria en què conﬁar». Ell
ho té claríssim. «Espero que no
passi. Seria injust».
No obstant aquesta oda a Agné
i al Girona, demà Peragón tornarà a ser aquell corcó que treu de
polleguera qualsevol defensa i no
dubtarà gens si té l’oportunitat
davant Santamaría. Amb el Girona va fer 9 i 11 gols en les dues tem-

porades en què hi va jugar però enguany el madirleny no veu porta.
En aquest sentit, ahir Agné va dir
que «no» el sorprenia aquest fet i
que el mateix Peragón sabia «per
què passava». Respecte la transcendècnia del derbi, Peragón sí
que té clar que qui perdi «quedarà tocat». Tot i això, el punta considera que ﬁns a mitjans de gener
no es començarà a fer «el tall».

El MIFAS renova
finalment el seu
conveni amb el
projecte Tots
som Girona
GIRONA | DdG

La setmana passada va sortir a la
llum pública que el Girona FC no
havia complert el contracte de
col·laboració econòmica amb el
MIFAS Esplais. Set dies després, el
Girona va anunciar l’entesa amb el
club empordanès de bàsquet en
cadira de rodes per a renovar el
conveni amb el projecte Tots Som
Girona. El MIFAS, inicialment havia de cobrar 20.000 euros, que
després van passar a ser 12.000. Finalment sembla que s’ha arribat a
bon port i que el club de bàsquet
adaptat cobrarà els 12.000 euros i
continuarà lluint el Tots Som Girona a la samarreta. Aquesta mateixa setmana també s’ha renovat
el conveni amb el CH Girona.

Saizar fa una part de la
sessió amb els companys
Mentre la participació de Tortolero és complicada, Saizar podria
tenir possibilitats de ser convocat
per demà. El basc va treballar ahir
una estona amb el grup.

