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Rosell i la renovació de Guardiola
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El president del Barça demanaria als Reis que
l’entrenador confirmés la seva continuïtat al club.
PÀGINA 44

El Girona té «bona salut» econòmica
tot i aprovar la nova ampliació de capital
 En la junta d’accionistes hi havia representat el 99,04% de la societat però a la platea tan sols es van aplegar sis socis
MARC MARTÍ

GIRONA | CARLES ROSELL/JORDI ROURA

La junta d’accionistes del Girona va aprovar ahir, com estava
previst, impulsar una ampliació de
capital de, com a mínim, 1,5 milions d’euros. La mesura, obligada
per llei per equilibrar el patrimoni net, no taca però la «salut de ferro» que viu la vessant econòmica
d’una entitat que, números en
mà, ha necessitat només una temporada per eixugar a gairebé la
meitat el deute que arrossegava ara
fa una dotzena de mesos. En la
Junta d’Accionistes General Ordinària i Extraordinària amb menys assistència dels darrers anys
(només sis socis a la platea, malgrat haver-hi un quorum del
99,04% del capital), el club va posar sobre la taula els números del
darrer exercicis, va aprovar els diferents canvis que ha viscut en el
Consell (destaca l’entrada de l’empresa Etur Produccions Immobiliàries SL, que estarà representada
per Maria Melekhova) i va enviar
a la poca massa social present al
Centre Cultural La Mercè un missatge de tranquil·litat, sobretot en
la vessant esportiva, malgrat que
ara per arar l’equip estigui en descens.
«Les expectatives són bones.
L’economia del club està forta», assegurava sense dubtar-ho el vicepresident primer Joaquim Boa-

LA XIFRA

1.581.000 €
Un resultat negatiu
El Girona va anunciar ahir que va
tancar l’exercici 2010/2011 amb
unes pèrdues superiors al milió i mig
d’euros. D’entre tot el reguitzell de
números que van posar-se sobre la
taula hi destaquen els més de 4 milions d’euros en els sous dels treballadors que es van invertir. L’any anterior les pèrdues totals van ser de
3,2 milions, amb la qual cosa s’ha
aconseguit reduir el dèficit.
Novach assisteix com a oient i
avui se’n torna al seu país
L’assessor del club Mauricio
Novach no va perdre’s detall
de la junta. Assegut entre els escassos assistents, l’argentí va ser present a l’últim acte públic del club, ja
que avui mateix viatja cap a Buenos
Aires, on serà fins l’1 de gener.



Francesc Rebled, en primer terme, va ser un dels sis socis que va assistir a la junta des de la platea.

das de Quintana, una mitja hora
després que el president Ramon
Vilaró no dubtés a aﬁrmar que l’entitat «gaudeix de bona salut». Un
discurs positiu i optimista emanava de la boca dels consellers, i
això que instants abans la majoria
dels accionistes havien votat a favor per impulsar una ampliació de
capital necessària per sanejar l’economia del Girona. El club va
anunciar que havia tancat l’exercici

anterior amb pèrdues xifrades al
voltant de 1,5 milions d’euros, un
resultat menys negatiu del que
s’havia exposat un any abans (3,2
milions).
Les pèrdues tornen a provocar
que el club gaudeixi d’un patrimoni net inferior al cinquanta per
cent del capital social, i el Girona
està obligat per llei a prendre alguna mesura. I novament, com ho
va fer ara fa uns mesos, va decidir

convocar una nova ampliació de
capital de, com a mínim, 1,5 milions. Una propera assamblea que
se celebrarà, molt probablement,
al març obrirà el procès.«No ens
hem de preocupar. L’economia és
forta», afegia Boadas. El grup propietari que lidera Josep Delgado té
previst tornar a cobrir la majoria
dels títols de l’ampliació. L’empresari i els seus col·laboradors té
el domini absolut, tal i com va

Una assemblea «en família»
Només 13 socis amb dret a vot
(6 d’ells eren entre el públic i la
resta formaven part del Consell) van
citar-se ahir a una assamblea en la
que hi era representat el 99,04% del
capital social (303.713 accions).



Un soci pregunta al Consell per què
no es paga el patrocini al Sant Josep
 Maria Melekhova, com

a representant de la firma
Etur Produccions, és
ratificada com a directiva
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La junta d’accionistes d’ahir va
ser, sens dubte, la més plàcida, ràpida i amb menys assistents (que
no vol dir representació accionarial), des que el Girona és una Societat Anònima Esportiva. Les úniques veus una mica crítiques es
van poder escoltar en l’apartat de
precs i preguntes. Allà el primer
soci que va prendre la paraula, va
qüestionar al Consell d’Administració per què no es pagava el patrocini al Sant Josep, que forma
part del projecte Tots Som Girona
però a qui es deuen diverses mensualitats.
La primera resposta la va donar
Joaquím Boadas, que d’entrada
va limitar-se a explicar que «ho estem negociant amb ells i quan hi
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Formen el Consell d’Administració
La junta d’accionistes d’ahir també
va servir per ratificar les últimes altes i baixes que s’han produït a l’òrgan gestor del Girona FC SAE.

g

EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Membres actuals
Ramon Vilaró
President
Joaquím Boadas
Vicepresident I
Salvador Capdevila
Vicepresident II
Joaquim Torrecillas
Vocal
Daniel Sambola
Vocal
Carles Palomares
Vocal
ETUR (representada per M. Melekhova)
UE Girona s.l. (repres. per Kat Gorska)

Sortides ratificades ahir
Antoni Miró
Josep Maria Vallbona
Joan Carles Belmar
Alfons Moreno
Marc Casellas

hagi novetats ja les direm». Després va agafar-li el relleu Ramon Vilaró, que va posar de manifest
que «hem pagat molts diners al
Sant Josep en les temporades anteriors, però jo crec que s’acabarà
arribant a una nova entesa». El
Consell també va insistir que s’han
tancat acords amb l’Uni, el Girona
d’hoquei i el Mifas i que han abonat al Sant Josep bona part del què
s’havia de pagar en tres anys els
dos anys precedents i que la salvació del club (assotat pels greus
problemes econòmics), va més
enllà de l’aportació del Girona.
L’assemblea també va aprovar
els canvis que ha patit el Consell
d’Administració en el darrer any.
Hi destaca l’entrada de l’empresa
Etur Produccions Immobiliàries
S.L, societat de béns immobles
que serà representada per Maria
Melekhova. Etur ocupa així un rol
dins del Consell com el que manté Unió Esportiva Girona s.l, el
màxim accionista del club i que ara
està representat al Consell per Kat
Gorska.

