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LA PANTALLA ESPORTIVA
Canal+
Lliga Europa. Athletic-Sp. de Portugal
Lliga Europa. València-At. Madrid
Telecinco
Teledeporte
Lliga ACB. Barça Regal-Caja Laboral
Tennis. Open Banc Sabadell-Godó
Teledeporte

21.05
21.05
19.45
11.00

Blanes es prepara per a l’Europeu
Els campionats continentals de patinatge artístic
ompliran per primera vegada la Ciutat Esportiva
PÀGINES 36-37

El Girona té fins a vuit
jugadors amb perill de
suspensió per targetes

KOTE RODRIGO/EFE

 D’entre els futbolistes en «alerta groga» hi ha peces importants

per a Salamero com el golejador Corominas o el defensa Dani Tortolero
ANIOL RESCLOSA

Wert, Cardenal i Astiazarán, ahir a Madrid.

Els clubs podran
ser expulsats de la
competició si no
redueixen el deute
Ferran Corominas és un dels jugadors que hauran de descansar si veu una altra targeta groga.
GIRONA | CARLES ROSELL

El Girona està en «alerta groga».
Fins a 8 jugadors de la primera
plantilla són a només una targeta de
la suspensió. I això quan el més calent és a l’aigüera, ja que els de Salamero s’estan jugant la permanència en unes darreres jornades de
campionat que es preveuen d’infart.
Els defenses Dani Tortolero i Luso
Delgado; els migcampistes Joseba
Garmendia, Óscar Díaz, Juanlu
Hens i Marcos Tébar; així com els
davanters Benja Martínez i Ferran
Corominas, són a només una targeta
groga de quedar-se una jornada
fora de la convocatòria. Peces més
o menys importants per al tècnic,
però en deﬁnitiva peces que, en
qualsevol moment, poden donar un
cop de mà a un equip que se la juga.
Tanmatex, el panorama no
preocupa la plantilla. Dos dels jugadors amenaçats, Dani Tortolero i
Joseba Garmendia, valoraven ahir
aquesta situació, assegurant que
no s’hi ﬁxen massa. «No estem com
per posar-nos a especular. Estic
convençut que els onze que surten
a jugar no pensen en això», valorava el migcampista. Tortolero, per la
seva banda, va parlar del seu cas en
particular: «És estrany, perquè sóc
un jugador que sol veure moltes targetes. Però millor així. Intentaré
aguantar el màxim de temps. I quan
la vegi, hi ha recanvis de garanties». Qualsevol d’aquests 8 jugadors,
de ser amonestats dissabte vinent,
es perdrà el transcendental partit de
la setmana que ve al camp del Guadalajara.

EL PROJECTE TRONTOLLA

Isabel Llauger deixa
el Tots Som Girona
un mes i mig després
 El Girona FC va enviar ahir un comunicat de premsa en el qual anunciava que Isabel Llauger abandonava la direcció executiva del Tots Som
Girona per poder assumir «nous
compromisos professionals». D’aquesta manera, Llauger posa punt i
final a la seva etapa al capdavant de
l’organització només un mes i mig
després assumit el càrrec. Llavors,
en la seva presentació, acte celebrat
a Navata, Llauger va assegurar que
s’involucrava en el projecte amb la
idea de consolidar-lo com un «símbol identitari» i a la vegada «singular» de cada club o sector. El Tots
Som Girona ha unit aquesta temporada l’Uni i el Sant Josep de bàsquet,
el Girona d’hoquei i el Mifas de bàsquet adaptat sota el seu patrocini.

LES CLAUS

LLIGA ADELANTE
Peragón carrega amb duresa
contra la gestió del Gimnàstic
El davanter del Nàstic Roberto
1 Peragón va carregar contra la
gestió del club, ja que la directiva no
ha donat cap explicació de l'impagament de les nòmines als jugadors
des del gener. «La realitat és que estic en un club que no paga i ningú
dóna explicacions de com i quan se
solucionarà el problema», va argumentar l’exfutbolista del Girona. «Si
estic sense cobrar vull saber quines
són les solucions i en aquest moment no tinc cap explicació. A dia
d'avui, el Nàstic no m'ha demostrat
per què he vingut aquí», va sentenciar.
GIRONA FC
La plantilla dina plegada
a Can Maikel per fer pinya
Just després de l’entrenament
2 celebrat a Montilivi, la plantilla
i el cos tècnic van dirigir-se al restaurant Els fogons de Can Maikel, on
van realitzar un dinar de germanor.

LA XIFRA
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JUGADORS

Els futbolistes en alerta groga
Tortolero, Garmendia, Óscar Díaz,
Marcos Tébar, Benja, Juanlu Hens,
Corominas i Luso Delgado són només a una targeta de la suspensió.
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El Govern respon a l’advertència de la Comissió Europea,
que considera que els clubs espanyols, que deuen 752
milions a Hisenda, reben un tracte de favor: «el deute del
futbol el pagarà el futbol», va dir el ministre Wert ahir

GIRONA FC
L’equip goleja el Farners (6-0)
en un partidet d’entrenament
L’entrenament d’ahir del pri3 mer equip va consistir en un
partidet amistós contra el Farners
(Primera Catalana). El Girona va derrotar el seu rival (6-0) gràcies als gols
de Saizar (3), Luso, Juanlu i Benja.

Anàlisi
GIRONA | DdG

ls clubs de futbol professional (Lliga BBVA
i Adelante) podran
ser expulsats de la
competició si d’ara endavant incompleixen el protocol per reduir i controlar el deute signat ahir
dimecres pel ministre d’Educació,
Cultura i Esport, José Ignacio
Wert; el president del Consell Superior d’Esports (CSD), Miguel
Cardenal; i el seu homòleg a la Lliga de Futbol Professional (LFP),
José Luis Astiazarán.
Aquesta ha estat la contundent resposta del Govern espanyol al deute de 752 milions d’euros que els clubs arrosseguen
amb Hisenda, un panorama criticat amb duresa per la resta d’entitats del continent, com també
per la Comissió Europea, que
considera que els equips espanyols competeixen amb desigualtat de condicions respecte als altres i, a sobre, dominen en la majoria de competicions.
«El deute del futbol l’ha de pagar el mateix futbol. En cap cas estem parlant de perdonar un sol
euro i rebaixar aquest deute. El
que estem fent és establir un mecanisme per mirar de donar-li
encara molta més força a la ga-

E

rantia d’aquest pagament i, a més,
d’establir terminis reals», va declarar Wert sobre aquesta mesura.
El ministre va destacar també
que el nou protocol s’ha concretat després d’arribar a una entesa
amb el CSD i la LFP, alhora que va
insistir que no es tracta «en cap
cas d’una excepcionalitat, ni tampoc de crear una zona de legalitat especial, sinó de garantir el
compliment de la legalitat tributària de forma estricta, com passa en qualsevol altre sector».
El president del CSD, Miguel
Cardenal, va xifrar el deute del futbol professional espanyol al voltant dels 700 milions d’euros i
també va assegurar que el protocol, que inclou sancions per incompliment com l’expulsió de la
competició, «es complirà passi
el que passi».
Per la seva part, el president de
la Lliga de Futbol Professional,
José Luis Astiazarán, va assegurar
que el futbol professional espanyol «també vol ser exemplar en
la gestió», i que «aquest protocol
és incondicional i no té res a veure amb altres reivindicacions del
nostre futbol». Per al mandatari,
es tracta d’un compromís del tot
«seriós» i també «solvent» del
futbol professional no només
amb «el ministeri» i el «Consell
Superior d’Esports», sinó que
també amb «el propi país».

