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L’avantmatx

GIRONA
4t classificat
(2a div. A, 2012/13)

HORA

CAMP

ÀRBITRE

21.00 h

Montilivi
9.282 espectadors

Santos Pargaña
(col·legi andalús)

(Esport 3)

FELIPE

• 26-03-1987
• 2a temporada
• 33 partits (lliga 2012/13)

VIGUERA

10

GOLS
el curs passat

ÚLTIMS RESULTATS

ION VÉLEZ

JOFRE
TIMOR

21

FELIPE

BORDAS O
CHANDO

DAVID
GARCÍA

RICHY O
ELOI MATAMALA

MIGUE
RICHY O
MAS BECERRA

RAMALHO O
JUANLU

GOLS
el curs anterior

RESTA
REST
TA DE CONVOCATS:
TA
TS: Iván
á Crespo (p.),
(p
( ) Ortiz,
Ortiz
i Mora,
Mora Einar,
Einar
Emilio, Juanma o Guzmán, Laborda i Quiroga.
BAIXES: Manu García (sanció) i Nano (lesió).
TÈCNIC: Natxo González.

ÚLTIMS RESULTATS

SERÀ CLAU
2-0
0-2
1-4
1-1
0-2

Portar la iniciativa. El Girona
haurà de marcar el ritme del
partit contra un rival que sortirà
amb una proposta de joc defensiu.
Caldrà estar molt atent a la
pèrdua de pilotes i a les contres.

Andreu i del Reus Natxo
González. Aquest fet dóna
alguna pista sobre quin rival haurà de superar el Girona: “Els equips de González es caracteritzen pel
—————————————————————————————————

Rodríguez espera
tenir la pilota
davant un equip
rocós i defensiu
—————————————————————————————————

fet de tenir molta solidesa
defensiva i molta entrega.” Ricardo Rodríguez
creu que el rival li deixarà
tenir la pilota, però que

Va ser l’estrella de l’equip
el curs passat i els seus 21
gols l’avalen com el
go
principal perill en atac de
pr
de Vitòria. Torna a
ll’equip
l’
e
lla
a 2a A per demostrar la
seva qualitat golejadora.
se

SERRANO

G ZMÁN O
GU
JUANMA

RESTA DE CO
CONVOCATS:
ONVOCATS: Palatsí (p.),
(p ) Ju
Juncà
Juncà, Chuss
Herrero, Adrià, Eloi o Mas, Pere Pons, Chando o Bordas,
i Juanlu o Ramalho.
BAIXES: Jandro, Moisés i Iván López (lesionats).
TÈCNIC: Ricardo Rodríguez.

Rival incòmode i eufòric
El Girona serà el primer
contrincant de l’Alavés en
la nova etapa dels vitorians en la categoria de
plata del futbol estatal.
L’equip blanc-i-blau ha
aconseguit tornar al futbol professional amb un
vell conegut del futbol català, l’extècnic del Sant

DAVANTER

ÓSCAR
RUBIO

BEOBIDE

JAUME

En la part ofensiva,
s’espera que el ràpid
jugador gironí agafi molta
més responsabilitat. Sense
un punta definit i en
forma, els homes de banda
tindran un paper clau.

fet bons partits durant la
pretemporada i estem
preparats per guanyar.
Hem competit amb ganes,
veig l’equip connectat i sóc
optimista”, va declarar en
la prèvia del partit.

VIGUERA

MORA

LUCIANO

UNAI
MEDINA

• 08-04-1982
• 2a temporada
• 37 partits (lliga 2012/13)

Espanyol B - Girona
Girona - Espanyol
Palamós - Girona
Girona - Nàstic
Peralada - Girona

1r classificat
(2a div. B grup 2, 2012/13)

GOITIA

DAVANTER

▼
▼
▲
=
▲

ALAVÉS

caldrà estar molt atent a
les pèrdues en zona compromesa: “A les bandes tenen jugadors molt ràpids i
desequilibradors”, va destacar. Més enllà del conegut Ion Vélez, la defensa
gironina també haurà de
posar molta atenció a aturar homes com Serrano
–recuperat per l’Alavés
després de mig any d’inactivitat– i, sobretot, Borja
Viguera. L’exdavanter del
Nàstic de Tarragona va ser
un dels protagonistes de
l’ascens del conjunt de Vitòria a través de la seva
aportació golejadora. En la

Tots dos equips han demostrat en
els duels de pretemporada que els
costa molt marcar gols. En el
primer partit oficial del curs pot
ser decisiu avançar-se en el
marcador per guanyar.

temporada anterior va
aconseguir 21 dianes, 13
de les quals en la lliga regular i la resta, entre la copa
del Rei i la fase d’ascens.
Aquesta aportació li ha
permès ampliar el seu contracte amb l’Alavés una
temporada més.
En espera de l’arribada
d’un reforç en atac, la responsabilitat golejadora de
l’equip estarà en mans de
Chando, si Rodríguez es
decanta per l’únic 9 pur, o
dels jugadors de segona línia com Jofre, Felipe o
Bordas si vol més mobilitat. Tot i el poc bagatge go-

=
▲
=
▼
▲

Real Unión - Alavés
Logroñés - Alavés
Tudelano - Alavés
Alavés - Sel. AFE
Haro - Alavés

lejador, el tècnic del Girona no es mostra preocupat: “Chando ha fet un
gran esforç en la pretemporada i farà gols segur. A
més, tenim moltes alter—————————————————————————————————

“Lluitarem per
tornar a fer bon
futbol”, destaca
el tècnic gironí
—————————————————————————————————

natives per poder jugar al
davant”, va explicar en la
prèvia del partit.
En espera dels dorsals

0-0
1-2
1-1
1-2
0-3

El Girona encara no ha fet
oficial amb quins dorsals
jugaran els jugadors de la
primera plantilla aquesta
temporada. Tot hi haver
estrenat ja els uniformes
aquesta pretemporada, el
club gironí encara no ha
facilitat la relació definitiva de cara a la competició
oficial. El que és clar és que
aquest vespre s’haurà de
fer públic amb quin número competirà cada jugador
el que resta de temporada.
Ara mateix, dorsals com el
6, que va deixar Tébar, o el
2, de Jose, encara no tenen un destinatari fix. ■

Les baixes condicionen el sistema i també el primer onze de Ricardo Rodríguez
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El trofeu Costa Brava contra
l’Espanyol va ser una mica el
partit de referència de la
pretemporada. L’únic amistós que el Girona ha jugat
contra un rival de superior
categoria i que perfectament Ricardo Rodríguez podia fer servir com una mena
d’assaig general. Aquell dia,
el tècnic va jugar amb un 43-3, que és una de les alternatives que podria plantejar
avui contra l’Alavés, un
equip que destaca per la seva solidesa defensiva. Si així
fos, Rodríguez tindria la pos-

sibilitat de repetir els tres
homes de dalt (Jofre, Gerard
Bordas i Felipe) i també el
trio de migcampistes (Matamala, Richy i Timor), però en
defensa arribarien els problemes, sobretot si, com
sembla, Chus Herrero no es
recupera a temps (de fet, no
ha entrenat al mateix nivell
que els companys pràcticament cap dia de la setmana). I si Chus no hi és i Richy
jugués incrustat al mig del
camp, l’única alternativa a
l’eix és Carles Mas (Moisés
Hurtado està lesionat). En

l’aspecte defensiu cal afegirhi l’interrogant en el lateral
dret: sense Ivan López (lesionat), el gran candidat és
l’última adquisició, Jonás
Ramalho, però s’haurà de
veure si Ricardo Rodríguez
el considera ja com a titular
o si, aprofitant el 4-3-3, situa
Juanlu en el lateral dret.
És clar que el tècnic podria fer un equip totalment
diferent. Si triés el 4-2-3-1,
l’opció de Chando com a referència a dalt guanyaria alguns enters, tot i que Gerard
Bordas també hi encaixaria.
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En les tres posicions de mitja punta, Rodríguez té on
triar i remenar (Jofre, Felipe,
Juanlu, Eloi, el mateix Bordas i Adrià Carmona, tot i
que aquest és dubte molt
seriós), i en el doble pivot la
parella amb més números
seria la formada per Matamala i Timor. Aleshores, Richy podria integrar l’eix de la
defensa i Ramalho apuntaria al lateral dret. Tot plegat,
però, està prou enrevessat. I
Ricardo Rodríguez no va voler donar tampoc ni una sola
pista. “No facilitarem la fei-

na al rival”, va dir. “Jo tampoc sé per on sortirà l’Alavés. Ells també han fet moltes proves durant la pretemporada.” El tècnic va comentar que la pràctica habitual
dels partits que el Girona jugui a Montilivi serà convocar
tots els jugadors disponibles
i fer la tria dels divuit que
s’inscriuran en l’acta just
abans del partit. Ahir només
va donar com a baixes segures Jandro, Moisés Hurtado i
Ivan López. De la resta de jugadors, va deixar totes les
possibilitats obertes.

