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REFORÇOS · Els últims fitxatges no
arriben, però el Girona encara té fins al
2 de setembre per apuntalar l’atac
31-8-2009 · Va ser la data del
tancament de mercat d’estiu més
esperpèntic, amb el fitxatge de Calle

Temporada 2008/09
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Marc Bernaus, durant el primer entrenament. A la dreta, Chechu parlant amb Raül Agné, el dia del retorn ■ X.M.

Arriba Marc Bernaus (Poli Ejido) i retorna Chechu (Nàstic)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Novell en la Lliga de Futbol
Professional, el Girona va
anar de pesca l’últim dia
d’agost del 2008, però ningú no va picar. Va intentar
fins a última hora les incorporacions de Taborda (De-

portivo) i Toché (Numància), però aquests van volar
cap a altres destinacions. El
9 d’agost, el Girona havia incorporat Raúl Martín (Elx) i
el dia 20 va fitxar Jaume Duran (Palamós), que deu dies

després debutaria com a titular a Balaídos i seria l’autor del gol del triomf (0-1).
Els últims moviments
d’aquell agost van ser la readmissió de Santi Asensio
(s’havia quedat sense fitxa),

el fitxatge el dia 28 de Marc
Bernaus (Polideportivo Ejido) i el retorn el dia 30 de
Chechu, que feia poques
setmanes havia deixat el Girona per signar un contracte
de dos anys amb el Nàstic.

Esgotarà el Girona fins al 2
de setembre, l’últim dia de
termini per fitxar? La intenció és no fer-ho, però és
possible que es vegi abocat
a un últim dia de termini
que sol ser moltes vegades
com una partida de pòquer
i en la qual no sempre tens
la millor jugada. El Girona
ja n’ha viscut alguna
d’aquestes, com aquell 31
d’agost del 2009 amb el cas
Calle, en què el club de
Montilivi es va enganxar
els dits, i de quina manera.
És cert, també, que altres
anys ha pescat molt bé just
abans que la LFP abaixés
la persiana. L’exemple

més clar és el de Coro, per
bé que el principal escull
perquè el banyolí arribés a
Montilivi no era l’interès
de cap altre equip (el davanter i el Girona ja s’havien posat d’acord), sinó
que l’Espanyol liquidés
econòmicament el jugador.
En ‘stand by’
El Girona continua buscant un parell de davanters, que és el que ha demanat el tècnic, Ricardo Rodríguez. La falta de gol és
una evidència, i encara
que Chando es desperti, la
plantilla continuarà coixa
a dalt. També descompensada a les bandes (quatre
esquerrans per un sol dre-

Temporada 2009/10

Temporada 2010/11

Jorquera, Calle, Almirón i Sarmiento, els últims fitxatges abans de la lliga 2009/10 ■ E.P. / M.LL.

Fran Noguerol, el dia de la seva presentació. A la dreta, Dani Bautista.

Jorquera, abans de l’esperpent del 31 d’agost amb el cas Calle

Degoteig d’altes durant tot el mes, am

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ja amb un any al futbol professional, el Girona es pensava que se les sabia totes.
Josep Gusó s’havia fixat en
el detall el curs anterior del
Xerez, que havia pujat a primera després de fer una bo-

El Girona acabava de canviar de propietari i amb el
mes juliol avançat tot just
es va presentar el projecte
esportiu, liderat per Raül
Agné a la banqueta i Xavi
Julià als despatxos. Tot i

na collita de jugadors l’últim
dia de mercat. El Girona va
fer un fitxatge d’impacte el
dia 25 d’agost (Albert Jorquera, del Barça) i va esperar a l’últim dia per fer saltar
la banca adquirint grans ju-

gadors a baix preu. Aquell 31
d’agost es va fitxar Almirón
(Alavés) i el Racing li va cedir
Brian Sarmiento (Xerez),
però la traca va ser Antonio
Calle (Nàstic), el fitxatge
més car de la història del
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club de Montilivi. Es va fer
fora de temps –i això que el
termini s’acabava a les 12 de
la nit– i, després d’un ridícul
espantós, el Girona va haver
d’esperar quatre mesos a
fer debutar el davanter.

que es va anar de seguida per
feina, durant el mes d’agost
es van haver d’enllestir uns
quants temes pendents. El
Girona no va haver d’esperar
aquesta vegada fins al dia 31
d’agost –gat escaldat– i l’úl-

