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Els jugadors utilit
2008/09

PRIMER ONZE

Celta 0 - 1 Girona
RAFA PONZO
JOSE

SERRA

RANGEL

MIGUE

MATAMALA DORCA
ARNAL

JAUME
DURAN
GABI

JITO

ONZE TIPUS

RAFA PONZO (3.330 min)
SERRA RANGEL (1.770)
JOSE (3.199) o CAÑAS (2.247)
(2.963)
MATAMALA
DORCA
(3.105)
(3.047)
XUMETRA (1.980)
o CHECHU (1.698)
GABI
(1.793)

EL PRIMER ONZE DEL GIRONA 2013/14. A dalt: Isaac Becerra, Richy, Carles Mas, Juanlu, Matamala i Migue. A sota: Jofre, David Garcia, Gerard
Bordas, Timor i Felipe ■ MANEL LLADÓ

MIGUE · El defensa ha estat titular en el primer partit de lliga de cada temporada
del Girona a la divisió de plata i també ha format part de l’onze ideal de l’equip cada
curs DECISIU · Un gol seu contra el Ceuta el 2008 va proporcionar l’ascens a 2a A
J. Danés / G. Freixa
GIRONA

Miguel Ángel González,
Migue, és el jugador amb
més temporades a la plantilla del Girona després
que aquest estiu hagi marxat Jose Martínez. El defensa, nascut fa 33 anys a
Terrassa, va ser clau l’estiu
del 2008 en l’ascens a segona A de l’equip de Montilivi marcant el gol que va
tombar el Ceuta i que va
significar el passaport per
als gironins a la Lliga de
Futbol Professional, d’on
no s’han mogut.
Tampoc no s’ha mogut
Migue. Ni del Girona. Ni de
la defensa. Ni tampoc dels
onzes. Passen els anys i
passen també els entrena-

dors (Ricardo Rodríguez
és el vuitè que ha tingut el
Girona en la divisió de plata), però Migue sempre hi
és. El defensa és l’únic denominador comú dels sis
primers onzes del Girona
en cadascuna de les sis
temporades a segona A,
però també s’ha consolidat, any rere any, en la formació titular. De fet, en
tres de les cinc campanyes
anteriors ha superat amb
escreix els 3.000 minuts, i
en les dues que no ho ha fet
s’hi ha acostat molt (2.853
minuts el curs 2009/10 i
2.918 el 2010/11).
Aquest curs no ha estat
tampoc una excepció i divendres va tenir l’enèsima
parella a l’eix: el jove Carles Mas, un dels pocs pro-

ductes que han sortit fins
ara del planter de Torres
de Palau. A banda de Mas,
la competència de Migue
serà Chus Herrero, Moisés
Hurtado i Richy, tot i que
Rodríguez el va col·locar
en la primera jornada al
mig centre. El terrassenc,
però, ja ha hagut de competir amb centrals qualificats com Serra, Rangel,
Cañas, Tortolero..., i sempre se n’ha sortit.
Treball i humilitat
Divendres passat, Migue
també es va estrenar com
a primer capità del Girona
en la temporada 2013/14.
Amb la marxa d’homes
com Jose i Dani Mallo, el
seu pes dins el vestidor
s’ha incrementat. Sobre el
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fet que sigui un habitual en
un moment tan important
i delicat com l’estrena de
l’equip en la lliga, el terrassenc ho valora amb la humilitat que el caracteritza:
“Agraeixo molt la confiança que m’han donat els entrenadors en les primeres
jornades de la competició.
Jo faig com sempre i treballo des del primer dia fins a
l’últim per guanyar-me un
lloc i jugar tant com pugui”, destaca.
En les sis estrenes en
què ha participat, Migue
ha variat la seva posició al
camp en funció de les circumstàncies de l’equip.
Raúl Agné el va col·locar al
lateral esquerre en les
campanyes 2008/09 i
2011/12. En aquesta posi-

MIGUE
(3.097)

FELIPE (1.315*)
o RAUL MARTÍN (1.38
PACO ESTEBAN (1.366)
o ARNAL (1.282)

(*) Va arribar al mercat d’hivern

