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MARC MARTÍ

Els membres del Tots som
Girona rebran una entrada
per al partit contra l’Almeria

Breus
LLIGA BBVA

Pochettino avisa que
la segona volta de la
Lliga serà «més dura»

 El club confia a omplir Montilivi i ja va anunciar fa pocs dies que tots

els abonats gaudiran de dues invitacions per al duel de diumenge
ANIOL RESCLOSA

GIRONA | DdG

L'entrenador de l’Espanyol,
Mauricio Pochettino, va mantenir
ahir un discurs prudent malgrat la
cinquena posició que ocupa el
club en la taula i va assegurar que,
després d'una primera volta destacable, «estic conforme amb l'equip, però sabem que arriba el més
dur». El tècnic va destacar la maduresa del bloc en aquests moments: «No veig relaxació en l'equip per fer saltar les alarmes.
Veig que estem treballant bé, amb
moltíssima intensitat. Hem de serrar les dents més que mai i exigir
més perquè mantenir-se en aquesta situació no és fàcil». A més, va
assegurar que l’equip «no té sostre»
i que amb els ﬁtxatges d’hivern «hi
ha més alternatives».

GIRONA FC

Jose, amb molèsties
al genoll esquerre, és
dubte per diumenge
GIRONA | DdG

El defensa del Girona Jose Martínez podria quedar-se per segona
vegada consecutiva fora de la llista de convocats. Si la jornada anterior no va jugar contra l’Elx en estar sancionat, aquest diumenge
podria tornar a saltar de l’onze (i
ﬁns i tot no ser a la banqueta) per
unes molèsties que van impedir
que ahir s’entrenés amb normalitat. El de Taialà pateix una síndrome de banda iliotibial al genoll esquerre que el fa ser dubte per al
duel contra l’Almeria. Si no arriba
a temps, Luso Delgado seria el
seu substitut natural.

LLIGA ADELANTE

L’Almeria vol pescar a Montilivi
per alimentar l’objectiu de l’ascens
ALMERIA | DdG

Un aficionat fa onejar una bandera del Girona en un partit d’aquesta temporada a Montilivi.
GIRONA | DdG

Aconseguir el que no s’ha aconseguit ﬁns ara. I fer-ho quan l’equip més ho necessita. Això és el
que s’ha proposat el Consell d’Administració del Girona FC per
aquest diumenge: omplir l’estadi
de Montilivi. I ho vol fer com sigui.
És per això mateix que, a banda de
la ja tradicional iniciativa de regalar dues invitacions a cada abonat blanc-i-vermell, el club engegava ahir una nova campanya
que també integra tots els membres del Tots som Girona.
Veient l’equip enfonsat en la
classiﬁcació, veient que els d’Uribe necessiten com mai el suport
del seu públic, el club ha volgut esperonar a tots i cadascun dels
seguidors, aﬁcionats i simpatitzants de l’entitat de Montilivi. No
només els anima a treure el cap

per l’estadi aquest diumenge
aproﬁtant la visita de l’Almeria, un
dels «grans» de la categoria, sinó
que també vol posar els mínim
nombre d’obstacles possibles perquè tothom pugui veure el partit
des de la graderia. No només els
abonats, com sol passar cada
quinze dies, podran entrar de
franc a Montilivi i, a més, rebran
les habituals dues invitacions per
cap. Aquesta setmana, i a diferència de les anteriors jornades
que el Girona ha actuat com a local, el club ha decidit potenciar el
que ha batejat com la Jornada Tots
Som Girona.
Aquesta iniciativa s’ha marcat
l’objectiu d’omplir de caliu l’estadi per donar suport als seus i,
per fer-ho, regalarà una entrada a
tots els abonats dels clubs que formen part del projecte Tots som Gi-

rona (CB Sant Josep, Uni Girona,
Club Hoquei Girona, MIFAS Esplais, UE Llagostera, AE Cornellà,
Palafrugell, Penya Bons Aires,
Doble Set, UE Fornells, Sarrià
CD, AE Vilobí, UE Coma Cros i Escola de Futbol Sant Feliu; els socis del Banyoles i el Porqueres,
malgrat estar vinculats al projecte TSG, no rebran l’entrada gratuïta ja que l’acord encara no s’ha
signat). Els aﬁcionats en qüestió
hauran d’adreçar-se a les taquilles
de Montilivi amb el carnet del respectiu club per recollir així la
seva entrada. I no només ells, ja
que també tothom que disposi del
carnet del Tots som Girona també podrà accedir a l’estadi per veure el transcendental duel que els
homes de Josu Uribe disputaran
a partir de les 4 de la tarda davant
l’Almeria de Lucas Alcaraz.

Santamaría, Mallo i Tortolero ja estan recuperats
MARC MARTÍ

DdG | GIRONA

La primera plantilla del Girona
va realitzar ahir una doble sessió
d’entrenament, al complex esportiu Top Ten de Blanes i a Montilivi. Josu Uribe, a diferència del dia
anterior, va poder comptar ﬁnalment amb els porters Dani Mallo
i Roberto Santamaría, així com
també amb el defensa central Dani
Tortolero, després que tots tres
s’hagin recuperat plenament d’un
refredat que els va obligar a ser baixa en la doble jornada de feina del
dimarts anterior. D’altra banda,
el futbolista Gerard Muñoz, que

Un entrenament d’aquest curs.

milita a l’equip juvenil, va exercitar-se ahir al costat dels integrants
de la primera plantilla i sota les ordres d’Uribe.
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En relació amb un altre tema, i
com ja va passar ara fa tot just una
setmana, el Girona tornarà a aproﬁtar la les sessions de treball per
disputar un partit amistós que
servirà de preparació per al matx
del cap de setmana. Si fa set dies
l’equip va jugar contra el juvenil, en
un duel en el qual ja van disputar
els seus primers minuts els acabats
de ﬁtxar José Luis Acciari i Asier
Goiria, aquesta tarda (17:00) els homes que dirigeix Josu Uribe se les
hauran amb el ﬁlial RiudellotsGirona B, que milita a Segona Catalana i que entrena des de fa poques setmanes Ciro García.

L’Almeria continua preparant l’enfrontament que aquest diumenge
els enfrontarà al Girona a Montilivi. I ho fa amb els dubtes de l’exblanci-vermell Dani Bautista i de l’argentí Bernardello, tots dos amb molèsties físiques, però sabent que recuperarà Raﬁta, que ja va complir sanció el passat cap de setmana. La plantilla andalusa, a més, prepara el
duel amb l’única missió de «sumar els tres punts» a Girona per tal de
mantenir viu l’«objectiu de pujar a Primera Divisió», tal com explicava en roda de premsa el porter Esteban. A més, tombar els catalans donaria un cop de mà al mateix Almeria: «Si perden novament estaran obligats a guanyar el Valladolid després, un rival directe nostre».
LLIGA ADELANTE

LLIGA ADELANTE

Arzu: «Ja no podem
ensopegar més cops»

El Celta estudia renovar
el capità Borja Oubiña

TARRAGONA | EFE/DdG

VIGO | DdG

El central del Nàstic Arzu va
mostrar-se ahir contundent i conﬁat davant la situació per la qual
passa l'equip grana i va dir que el
normal és que aquest cap de setmana guanyin els tres punts contra el Numància. «Ara comença el
compte enrere. Ja no ens podem
permetre més ensopegades», va
dir abans d’afegir que «el fet més
normal és que dissabte guanyem
els tres punts. La nostra situació
ens hi obliga».

El Celta de Vigo estudia la possibilitat d’ampliar el contracte al capità de la primera plantilla Borja
Oubiña. El migcampista, totalment recuperat d’una greu lesió
que va apartar-lo dels terrenys de
joc durant més de dos anys, acaba
contracte el juny del 2013 i el Celta, que no té ganes de perdre’l de
vista, està disposat a ampliar el vincle que els uneix, de manera que
Oubina pugui retirar-se vestint la
samarreta del club de Balaídos.

El Celta perd el porter
Yoel durant sis setmanes
El porter del Celta Yoel, imbatut
durant les darreres jornades, es
perdrà prop de sis setmanes de
competició per a una lesió muscular a la cuixa dreta.

LLIGA ADELANTE

Hierro ratifica Pellegrini
al capdavant del Màlaga
El director general del Màlaga,
Fernando Hierro, va assegurar
ahir que «no hi ha ultimàtim per a
ningú», en referència al tècnic xilè
Manuel Pellegrini.

El Cartagena, sense
notícies d’Ivan Bolado
CARTAGENA | DdG

Els dirigents del Cartagena esperen que el davanter de la primera plantilla Ivan Bolado justiﬁqui l’endarreriment en la seva reincorporació als entrenaments un
cop acabada la participació de
Guinea Equatorial, la seva selecció,
a la Copa d’Àfrica. El jugador, que
ja va marxar sense avisar, havia de
tornar dimarts a la feina però ningú en té notícies.

