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Futbol. Pendent de la venda que hi hagi
entre avui i demà abans del partit, el Girona
s’assegura l’afluència més alta del curs

Prop de 4.500
entrades venudes
X.M.
GIRONA

El ritme de venda d’entrades per a l’atractiu partit
de demà entre el Girona i
l’Elx (a les 6) és força alt.
Segons va comunicar el
club, ahir al vespre s’havien comptat 4.485 entrades venudes, després que
durant tot el dia hi havia
hagut aficionats –sense
cues exagerades, però
sense parar– a les oficines.
Pendent del que es vengui
avui i demà abans del partit, el Girona registrarà
amb tota probabilitat
l’afluència més alta de la

temporada –5.201 espectadors contra el Racing– i
es pot arribar a acostar a
les millors de segona A. La
visita del líder permetrà al
club fer caixa, ja que és jornada econòmica, i els abonats paguen de 5 a 15 euros.
El de demà és, possiblement, el partit més atractiu des del de l’ascens.
“Tant de bo que hi hagi una
bona entrada i que l’afició
ens ajudi”, va comentar
Migue, autor del gol contra
el Ceuta. “Com més gent
vingui, millor”, hi va afegir
Chus Herrero, company
seu al darrere. ■

Més conflictes. L’equip de bàsquet amb
cadira de rodes reclamarà als jutjats més de
7.000 euros que li deu el club de Montilivi

El Mifas se sent
menyspreat pel Girona
X.M.
GIRONA

La llista de creditors del
Girona s’allarga. El CB Mifas Esplais, referent català
del bàsquet amb cadira de
rodes, se sent menyspreat
pel tracte rebut pel club de
Montilivi, que encara li
deu bona part de la quantitat acordada com a patrocini de la temporada passada, a través del Tots
Som Girona. Tot i que la
primera xifra de què van
parlar era de 18.000 euros, fa un any el Girona va

demanar reduir-la a
12.000 euros (més IVA) a
pagar en quatre terminis.
El Mifas ho va acceptar,
però fins ara només ha rebut dos pagaments. Falten
encara 7.080 euros, i com
que no hi ha manera de rebre’ls, el Mifas ja ha iniciat
els tràmits per reclamarho als jutjats. “La sensació
que tenim és d’un menyspreu absolut”, diu el gerent de Mifas, Alfons Moreno. Des de l’estiu el Girona no ha parat de “donar
allargues i excuses” i
d’ignorar-los. ■

BREUS
Ampliació de capital. El Girona farà el 27 de desembre una junta general extraordinària. A l’ordre del dia,
hi ha mesures per equilibrar el patrimoni net i una altra ampliació de capital, “per compensació d’un crèdit
a favor de la màxima accionista, que té dret d’adquisició preferent per import de 556.000 euros”, segons
va informar el club. També s’hi inclou l’entrada de
nous consellers. Per primera vegada, tothom qui tingui una acció podrà accedir a la junta general. ■ EL 9

“Seria un premi”. Chus Herrero creu que assolir el
lideratge premiaria el treball del Girona. “Estem
motivadíssims”, va dir l’aragonès. L’equip va fer ahir
un entrenament distès. Dani Mallo es va sotmetre a
una radiografia que va revelar que no hi ha lesió òssia
i, si no hi ha cap contratemps, jugarà. ■ EL 9

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE DEL 2012

Ferran Corominas DAVANTER DE L’ELX

“És un retorn somiat”

AL·LICIENTS · El banyolí visitarà el Girona motivat i encantat de veure tots dos
equips a dalt de tot VIGILATS · “Els últims rivals juguen amb més respecte”
Xevi Masachs

D
GIRONA / ELX

el vestidor del Girona,
no paren de sortir elogis cap a Ferran Corominas, una de les amenaces principals del líder. Autor de 18 gols el curs passat,
el banyolí torna a Montilivi encantat de veure tant l’Elx com el Girona
a dalt de tot. Fix per a Fran Escribá,
ha marcat fins ara quatre gols.
No es devia imaginar que hi hauria
el lideratge en joc.
No. Sorprèn que tots dos equips siguem a dalt de tot. Estic molt satisfet per com ens estan sortint les coses a Elx, i també per la situació que
viu el Girona. És agradable veure cada setmana que van guanyant partits; me n’alegro molt.
El banyolí, vigilat per Morán, durant l’Elx-Alcorcón ■ LA VERDAD

L’Elx sempre ha estat primer. Com
s’ho explica?
És molt difícil aconseguir-ho. Vam
fer una arrencada molt forta, ens
vam instal·lar a dalt i hem estat capaços de mantenir-nos-hi. La segona A ja sabem que és molt igualada i
exigent, amb la qual cosa és molt
complicat encadenar tantes jornades líder.
Han perdut una mica l’energia del
principi?
Guanyar tots els partits és impossible; això ho hem tingut sempre clar.
Enfoquem cada partit amb la intenció d’aconseguir els tres punts. Al
principi ens va sortir molt bé, però
el més normal és, de tant en tant,
perdre’n algun.
Els rivals han anat prenent més
precaucions, quan s’hi enfronten?
Això també s’ha notat. Crec que en
els quatre últims partits els rivals
han jugat amb més respecte, amb
més precaucions, i prioritzant que
no tinguéssim tants espais en la
part ofensiva. Per això ens ha costat
una mica més marcar gols. Els rivals creuen que un empat contra el
líder ja és un bon resultat i es tanquen una mica més del que és habitual en defensa.
Deuen haver trobat a faltar Xumetra, que va començar amb força.
Per a nosaltres és un jugador molt
important, i el seu començament de
lliga va ser boníssim, en la línia de
tot l’equip.
Després dels 18 gols amb el Girona,
va arribar a Elx amb l’etiqueta de
golejador. Està responent a les expectatives?
Estic molt content. Tinc minuts,
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No ens passa pel cap
anar-hi a empatar per
mantenir el lideratge.
El que compta són els
punts i volem guanyar
sembla que confien força en mi i les
coses ens estan sortint bé. L’equip
és a la zona alta i jo intento contribuir-hi tant com puc.
Amb Powel recuperat, acabaran jugant amb dos puntes?
Powel ja fa setmanes que està bé i
contra l’Alcorcón va marcar el gol
del triomf. Anem afegint jugadors, i
és important que tots sumem. A
partir d’aquí, és el mister qui decideix qui juga i com ho fem. He jugat
partits com a referència i alguns
també de mitja punta.
Tornar a Montilivi és especial?
Sí. En tenia ganes. Serà un partit
bonic, amb el gran al·licient que tots
dos som a dalt. El Girona encadena
una ratxa espectacular i ja sabem
que a Rubi li agrada molt jugar la pilota. M’espero un gran partit.
Difícilment hauria pogut somiar un
retorn més atractiu.
És veritat. És un retorn somiat, perfecte. Nosaltres primers i ells segons. Tant de bo que acabi així la lliga! Serà un partit emocionant, perquè a Girona hi he fet amics.
Els excompanys i tècnics sempre

han dit meravelles de vostè.
En sóc conscient, i m’agrada molt.
Jo també estic molt i molt content
de l’etapa que vaig viure a Girona.
I l’afició, com espera que el rebi?
M’agradaria que em rebessin de la
millor manera. Crec que va ser una
bona temporada tant per a mi com
per al Girona, tot i que és evident
que sempre hi ha opinions per a tots
els gustos i segur que hi haurà gent
a qui agradarà menys.
Seria un cop perdre el lideratge?
Nosaltres volem guanyar sempre i
anirem a Girona amb la mentalitat
de guanyar. No ens passa pel cap
anar-hi a empatar per poder mantenir el lideratge. Volem guanyar. I si es
perd, la setmana següent intentarem
refer-nos. El lideratge, tot i que agrada, és un fet puntual, momentani.
Són els punts els que compten.
Veu el Girona lluitant durant molt
temps a dalt?
Sí. Quan era a Girona estava convençut que es faria una molt bona
temporada. Amb la manera de treballar de Rubi i amb la qualitat de la
plantilla, sabia que era un equip capacitat de lluitar pel play-off. Pujar
directe és complicat, perquè s’ha de
mantenir un ritme molt alt durant
tot l’any, però per què no?
Atribueix gran part del mèrit a Rubi, vostè que el coneix bé?
El mèrit és tant dels jugadors, els
que són al camp, com del cos tècnic.
De fet, l’any passat ja veia molt més
nivell i potencial per no patir tant.
Aquesta temporada per sort s’ha començat molt bé, i això ajuda a treure el millor de cada jugador. ■

