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120 milions d’euros. Jo era aquí
quan en un moment donat tot
funcionava i estàvem a la cresta de
l’onada. El dia del Granada (1 de
març de 2011, 2-0, 9.300 espectadors a l’estadi) va ser el màxim exponent del treball que estem fent.
P Hi ha novetats sobre la seva situació legal?
R
M’estimo més no parlar-ne,
però n’hi ha de positives. Fins que
no estigui al sac i ben lligat.
P La pilota continua sense entrar
i el Girona segueix enfonsat a la
cua de Segona A. Un hipotètic
descens posa en perill la viabilitat dels clubs integrats dins del
Tots Som Girona?
R El Tots Som Girona té projecció
més enllà del Girona FC i malgrat
els resultats del futbol. Són dos coses que van paral·leles i ara el projecte comença a tenir força per ell
mateix. Demà (avui per al lector)
presentarem la nova directora
executiva del Tots Som Girona.
Serà com una manera simbòlica de
tallar el cordó umbilical del projecte amb el Girona FC. Continuarem donant-li suport, la temporada que ve hi destinarem una
part del pressupost, però també volem vincular-hi les institucions.
Esperem que els resultats ens comencin a acompanyar.
P Espera que en el context actual les institucions posin diners al
Tots Som Girona?
R Les institucions hi estan posant
diners. No els demanem cap esforç
extraordinari, sinó que es belluguin
en els mateixos paràmetres d’aquest any. Intentarem que la marca Girona es vegi encara més per
promocionar el nostre territori
tant esportivament com en la vessant turística. En la primera temporada el projecte només era un
patrocini i ara ja té entitat jurídica
pròpia, l’Associació Tots Som Girona.
P Què ha d’acabar sent, una Fundació?
R Això és relatiu. Si la gent així ho
decideix, serà una fundació, però
pots fer exactament el mateix amb
una associació. Potser una fundació té més reconeixament social.
P A principi d’any vostè va parlar
amb la plantilla del Sant Josep i el
seu tècnic per dir-los que havien
arreglat les coses amb la directiva i que el tema econòmic estava
en vies de solució. La realitat,
però, és que només van pagar
un mes i tampoc s’ha complert la
promesa que entrarien a la seva
junta. Per què?
R Jo vaig acceptar anar a parlar
amb la plantilla després de diverses reunions amb la junta. En
aquell moment els vaig dir que els
donaríem un cop de mà i ho vam
fer pagant una nòmina a la plantilla. Al febrer, un mes després d’aquella meva primera visita, vaig
trucar a en Francesc Ferroni per
dir-li que ens havíem de veure per
endreçar-ho una mica tot plegat. Ell
tenia un viatge de feina, cosa que
entenc perquè jo n’he tingut molts,
i encara no ens hem vist. També
vaig parlar amb la Dolors (Carreras, de l’àrea econòmica del club de

«Volem comprar
l’estadi de Montilivi
per demostrar
que tenim un
projecte de futur»
J.R./M.V. | GIRONA

El Girona FC ja ha plantejat almenys un parell de vegades a l’Ajuntament la possibilitat de comprar l’estadi de Montilivi, una instal·lació on l’actual Consell ha invertit molts diners en obres de millora (videomarcador, nova llotja,
noves oﬁcines...). De moment no
sembla una operació ni fàcil ni
pròxima, però Delgado defensa la
idea i es mostra convençut que hi
ha terreny per negociar-la.
P La mateixa regidora d’Esports,
Isabel Muradàs, explica que vostès han plantejat a l’Ajuntament
la possibilitat de comprar l’estadi de Montilivi. Per què? Encara
veu factible aconseguir-ho?
R La proposta era i segueix sent
comprar l’estadi, això és cert. El
que volem és demostrar que tenim un projecte de futur encara
que el Girona, ara mateix, tingui la
diﬁcultat esportiva que té a la
classiﬁcació. Si tot va bé, en breu
tindrem alguna resposta sobre
com podem consolidar el projecte en aquest espai.
P Això vol dir fer més obres?
R Exacte. Si nosaltres mantenim
la categoria farem alguna cosa
important per millorar els espais
de Montilivi. Per exemple hi queda el projecte de l’espai d’aigües,
que és fer el vestidor nou, amb tota
la part de recuperació, i els serveis
mèdics ocupant la zona de les antigues oﬁcines. Tota aquella part
s’ha d’arreglar. Hem de canviar
també tota la gespa, perquè el
terra és molt argilós i no drena
prou bé. Aquestes són dues coses

«S’ha de fer un canvi de
gespa perquè el terreny és
argilós i no drena bé i també
reformar els vestidors»
«Amb Raül Agné ja es va
tancar la rescissió però no
ho vam dir perquè volíem que
només es parlés de Josu Uribe»
importants per fer.
P I manté la idea de seguir parlant amb l’Ajuntament a veure si
al ﬁnal li volen vendre el camp?
R Sí, sí.
P També els falten camps d’entrenament.
R Estem treballant molt i segurament en un parell de setmanes
els podré dir més. Vam fer una
proposta d’ampliar el futbol 7 de
Torres de Palau i convertir-lo a futbol 11 i a la part de bosc darrere
dels vestidors fer-hi dos o tres
camps de futbol 7. Això necessita
una resposta de l’Ajuntament perquè no es pot fer tot ja que hi ha
una part de bosc, però en tot cas,
si s’accepta, estem disposats a
invertir-hi. No volem marxar d’aquí.
P Divendres el Girona FC SAE té
convocada una junta d’accionistes extraordinària on, entre
d’altres punts, s’ha d’obrir un
nou procés d’ampliació de capital. La propietat actual té previst
participar-hi?
R Jo sé que la propietat cobrirà el
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Això és perquè m’acusen
a Polònia d’haver estafat
120 milions. Jo era aquí quan
tot funcionava l’any passat»

Aquesta setmana tallarem
el cordó umbilical amb el
Girona FC i presentarem la seva
nova directora executiva»

Els que estaven
interessats en el club però
que no el volien si es baixa a
Segona B ja estan descartats»

Mai hi va haver cap
conflicte amb ells. Mirin
com l’any passat no van rebre
res i aquest, 12.000 euros»

bàsquet) per recordar-li que havia
parlat amb en Ferroni i que tenien
uns temes pendents per tractar a
les seves juntes dels dimecres. No
serà per insistència que jo no vulgui complir. Però em calien uns paràmetres, com l’auditoria, per veure com estava el pati. No ho sé, he
fet un esforç important amb el
bàsquet masculí i tinc la impressió
a vegades que no acabo d’entendre

què passa.
P I hi veu solució?
R Si, és molt fàcil: 450.000 euros
(riu). Si vols acabar bé i endreçat és
aquesta quantitat. Hi ha un aval de
l’Ajuntament que és preferible que
no s’hagi d’executar. No vull que
això passi i la temporada passada
ja es va haver d’executar el de la Diputació en contra de la meva voluntat. La temporada 2009/10, si ho

recordeu, ja vaig ajudar perquè
no s’hagués d’executar l’aval també aquell any.
P Quants diners hi ha posat al
Sant Josep?
R (Pensa). No ho sé... però estic
absolutament convençut que ja
són més diners dels que el conveni deia, 600.000 euros, destinats només per al Sant Josep. Hem ﬁlat
molt prim, ja coneixeu la directo-

ra ﬁnancera de la casa, i els 600.000
euros compromesos per tres anys
s’hi han posat en menys de dos.
P Encara manté el compromís
d’entrar al club amb gent de la
seva conﬁança a la directiva? Li
segueix interessant el bàsquet?
R Si, m’interessa el bàsquet i el
Sant Josep. Però no depèn de nosaltres que ens vulguin deixar entrar
o no. Jo porto des del 6 o el 7 de fe-

«

Diari de Girona, 2012-03-06, p. 34.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

«

«

«

