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El campionat 
del món  

com a punt 
d’inflexió

Il·lusiona jugar de nou a 
la màxima categoria

Tant l’equip masculí com 
el femení al cim

Els dos equips han 
competit amb els millors
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La ciutat de Girona va fer 
història el diumenge 19 de 
juny del 2022 en col·locar a l’elit 
del futbol i del bàsquet masculí 
dos equips de la ciutat en una 
franja de poc més de quatre 
hores. Una gesta mai realitzada 
abans a cap ciutat de l’Estat. Al 
marge d’aquests dos equips, el 
bàsquet femení ja fa anys que és 
a dalt de tot i altres disciplines 
com l’hoquei, tant masculí com 
femení, i el patinatge artístic 
estan assaborint, fa temps, la 
mel dels èxits esportius al més 
alt nivell. Aquestes planes, a 
tall d’homenatge, volen deixar 
constància dels orígens i la 
trajectòria d’aquests sis clubs 
esportius

Sant narcÍS
2022
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Un equip de futbol el 1920. 
Fons Jaume Curbet CRDI.

| GIRONA FC
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Dels primers 
anys a Vista 

Alegre

ELS INICIS

GIRONA FC |
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| GIRONA FC

La Devesa, la 
mare de tot

El 1902 va aparèixer el 
primer club de futbol, 
batejat com Strong 
Esport, que va obrir 
la porta a posteriors 
fundacions com 
l’Agrupación de la 
Juventud, el Girona 
Sport (seminaristes), 
l’Atlètic (classe obrera), 
el Club Patronat 
(socialcatòlic), el 
Gerunda, l’Olímpic 
Catalònia, l’Estudiantil 
o l’Industrial. FOTO FONS 
JAUME CURBET. CDRI
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El Girona FC que compleix 
noranta-dos anys ha fet un 
viatge que l’ha portat de 
les categories inferiors a la 
primera divisió estatal, tota 
una proesa, aquesta és la 
seva història

L ’esport va entrar a Girona 
per la Devesa. El 1902 va 
aparèixer el primer club de 
futbol, batejat com Strong 

Esport, que va obrir la porta a pos-
teriors fundacions com l’Agrupación 
de la Juventud, el Girona Sport (se-
minaristes), l’Atlètic (classe obrera), 
el Club Patronat (socialcatòlic), el 
Gerunda, l’Olímpic Catalònia, l’Es-
tudiantil o l’Industrial. El futbol 
anava a l’alça i el camp de Mart va 
ser l’escenari dels partits fins als 
anys vint. El 1921 va néixer el Club 
Deportiu Gironí –després es va ano-
menar Futbol Club Ateneu SD– i el 
13 de febrer es va fundar la Unió 
Deportiva Girona (UDG), filla de la 
fusió entre membres del Centre Gi-
ronenc, hereus de l’Strong i altres 

esportistes, que va ser inscrita a la 
Federació Catalana l’1 de març. La 
irrupció del nou equip va ser un èxit 
esclatant. Els primers mesos s’hi van 
apuntar més de quatre-cents socis. 
Jugar a la Devesa, on no els podien 
encabir, era una complicació, la qual 
cosa va obligar   responsables com 
Ballestero, Calvet, Reig, Argemí i els 
germans Ferrer a buscar un nou te-
rreny de joc i portar l’equip a Vista 
Alegre. La junta de la UDG, presi-
dida per Leon Audouard, va acordar 
un emprèstit de 50.000 pessetes per 
construir un estadi amb 110 llotges 
i 1.500 seients de grada. El van in-
augurar el dia de Sant Pere del 1922 
i va funcionar fins al 1970, quan el 
club es va traslladar a Montilivi. 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| GIRONA FC

Foto d’un partit per 
recaptar fons pels 

voluntaris de la Guerra 
d’Àfrica. FONS JAUME 

CURBET CRDI.
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L’efemèride va tenir un convidat 
d’honor, el Barça, que va arribar amb 
figures com Joan Gamper, Josep Sa-
mitier i Ricardo Zamora. Vista Alegre 
va suposar el cant del cigne de la 
UDG. L’entitat, atrapada per un deute 
de 200.000 pessetes (218.000 euros), 
no va tenir cap altra sortida que tan-
car caixa. Un fet traumàtic que no va 
matar l’entusiasme pel futbol. Des-
prés d’algunes reunions al pis de so-
bre el cafè Norat de la Rambla (avui  
L’Arcada), el  23 de juliol del 1930 
es va fundar el Girona Futbol Club. 
Ho va publicar L’Autonomista: “Ahir 
a la nit tingué lloc la reunió extraor-

dinària de la Unió Deportiva Girona... 
Regnà un ambient de franc entusias-
me i la convicció general que... po-
drem veure un ressorgiment del fut-
bol gironí. Acordada la proposta de 
dissolució de la UDG, es donà lectura 
als estatuts de la nova societat Girona 
F.C. i foren elegits com a directius els 
següents senyors: Quintana de León, 
Benito, Chopitea, Ribas, Pla, Figue-
ras, Medrano, Güell, Portas i Oliva. 
El Sr. Quintana digué que donat el 
nivell vergonyós a què havia descen-
dit l’esport a casa nostra, ells havien 
acceptat la tasca de treballar per en-
lairar-lo i rejovenir-lo.”

| GIRONA FC

El primer estadi,  
la primera pedra

VIsta Alegre va 
suposar un gran 
pas endavant per 
la Unió Deportiva 
que allà va trobar 
un camp on no tan 
sols va poder créixer 
siinò que també  
va consolidar  una 
manera d’entendre 
el  futbol. FONS JAUME 
CURBET CRDI
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Els seus colors, el blau marí i el 
groc, els de l’antic Strong, van 
acompanyar el naixement de la 
Unió Deportiva Girona (UDG), 

un club que va ser clau per a la con-
solidació del futbol a la ciutat. Davant 
l’èxit del nou esport i la gran concen-
tració de persones que es produïa a la 
Devesa hi havia cinc espais diferents i 
era molt difícil controlar-hi els espec-
tadors-, la nova formació va entendre 
que si volia créixer i atendre els socis, 
no tenia cap altra sortida que buscar 
un terreny propi. Això el va portar a 
iniciar un llarg procés que no es va 
concretar fins al dia de Sant Pere del 
1922, en què es va obrir un nou camp 

que amb el temps es coneixeria com 
Vista Alegre. Atenent les pressions de 
la premsa local, que reclamava instal·la-
cions esportives, al mes d’abril es van 
presentar els plànols del que seria un 
gran complex en què, a part d’un camp 
de joc de mides màximes, hi hauria 
una pista de patins, un frontó, dues 
pistes de tennis, un circuit de bicicle-
tes i un altre d’atletisme. Un mes més 
tard, la junta de la UDG encapçalada 
per León Audouard va acordar un em-
prèstit de 50.000 pessetes, amb què es 
va construir un estadi amb 110 llotges, 
1.500 seients  de grada i cadires a les 
línies de gol. 

Vista Alegre i el 
naixement del Girona

Vista Alegre va ser el primer camp del Girona, no era 
propietari del terreny però allà es van viure tardes de glòria

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| GIRONA FC
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Tot i que el projecte va quedar petit 
i no complia les expectatives inicials, 
Girona es va dotar d’un camp amb 
personalitat, voltat per pollancres, 
que va ser inaugurat el Barça. El club 
de la capital catalana va arribar amb 
tots els seus directius i figures, des de 
Joan Gamper fins a Ricardo Zamora. 
Va ser el cant del cigne de la UDG. 
El  1930, atrapat per un deute de 
200.000 pessetes (218.000) euros, el 
club va desaparèixer i el constructor 
es va quedar sense cobrar el deute. 
La crisi no va matar l’entusiasme pel 
futbol a casa nostra, i així, després 
d’algunes reunions entre entusiastes 
al pis de sobre del cafè Norat de la 
Rambla (avui conegut com L’Arca-
da), que exercia de punt de trobada 
de la millor societat gironina, el 23 
de juliol d’aquell any es va fundar 
el Girona Futbol Club. Ho va publi-

car L’Autonomista un dia més tard: 
«Ahir a la nit tingué lloc la reunió 
extraordinària de la Unió Deportiva 
Girona. Hi assistí un nombrós con-
tingent d’aficionats i regnà en tota 
ella un ambient de franc entusiasme 
que aliançà la convicció general que 
d’aquí a poc podrem veure un ress-
orgiment complet del futbol gironí. 
Acordada la proposta de dissolució de 
la UD Girona, es donà lectura als es-
tatuts de la nova societat Girona FC i 
foren elegits per aclamació com a di-
rectius els següents senyors: Quintana 
de León, Benito, Chopitea, Ribas, J.M. 
Pla, Figueras, Medrano, Güell, Portas 
i Oliva. El Sr. Quintana, en nom de 
la directiva, digué que donat el nivell 
vergonyós a què havia descendit l’es-
port a casa nostra, ells havien accep-
tat gustosos la tasca de treballar per 
enlairar-lo i rejovenir-lo.»

| GIRONA FC

Imatges d’una època

A  dalt  una imatge dels anys vint; a baix el  
moment que el president Narcís Codina li 
va lliurar una medalla a Isidre Sala, més de 
cinquanta anys les separen. FOTO: FONS  JAUME 
CURBET/ NARCÍS SANS CRDI
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| GIRONA FC

Al cor de la ciutat

La consolidació de 
l’equip. Vista Alegre 
va ser la primera 
casa d’un equip amb 
ganes de créixer i 
fer història i allà hi 
va jugar en Kubala 
FOTOS: FONS JAUME 
CURBET I BOG CRDI
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El propietari de Vista Alegre, 
Josep Almeda, va pressionar el 
Girona per recuperar els te-
rrenys. El president Narcís Co-

dina, amb el suport de Benjamí Colo-
mer, Quim Ribas, Josep Garrido, Joan 
Vidal, Josep Ribera i Jaume Grabuleda, 

va trobar un terreny a Montilivi on po-
der aixecar el nou estadi. L’arquitecte 
Josep Ros Casadevall va projectar un 
camp per a disset mil  espectadors. 
Les obres van durar més de dos anys i 
van costar 28 milions de pessetes. 

Montilivi, la travessa 
del desert

Montilivi es va inaugurar el 14 d’agost del 1970, amb 25.000 
espectadors a les grades que van veure guanyar el Barça

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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El camp es va inaugurar el 14 d’agost 
del 1970, amb 25.000 espectadors a les 
grades que van veure guanyar el Barça. 
El primer gol a Montilivi el va marcar 
Bustillo, i Vivolas va fer el primer del 
Girona. Els dies 15 i 16 el Borussia 
Neurnkirchen (Alemanya), el València, 
l’Espanyol i San Lorenzo de Almagro 
(Argentina), que el va guanyar, van 
disputar el primer trofeu Costa Brava. 
L’èxit va ser una flor d’estiu. Tothom 
es va adonar que Montilivi era mas-
sa gran per a un equip atrapat per 
un deute que va arribar als 15 milions 
de pessetes, fins que el 1984 la jun-
ta presidida per Jordi Geli es va veure 
obligada a cedir el camp a l’Ajunta-

ment. Quatre anys abans, l’agost del 
1980 s’havien celebrat els 50 anys amb 
un gran cartell. La Real Sociedad va 
guanyar el Costa Brava i el Madrid i el 
Barça van ajudar a fer caixa. Va ser un 
oasi enmig del desert: el 1982 el club 
va caure a la regional preferent.

Entre el 1982 i el 2008, el Girona 
va travessar el Sàhara. La municipa-
lització de l’estadi no va solucionar 
els problemes i tot es va acabar de 
complicar el març del 1996 en en-
fonsar-se la grada de preferent, un 
forat que no es va reparar fins al 
2010. Alfons Muñoz va tornar l’equip 
a tercera.

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| GIRONA FC

El bisbe Narcís Jubany i el 
President Narcís Codina 
en l’acte de benedicció 
del nou estadi. CRDI

Per pujar a primera 

El Cardenal Jubany va inaugurar l’estadi, el 
Girona i el Barça, on jugaven en Reixach, en 
Gallego, l’Eladio o en Marcial, el van venir a  
inaugurar. FOTO: NARCÍS SANS CRDI
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 La categoria es va mantenir entre 
el 1983 i el 1987, quan va ser bene-
ficiat per la reestructuració de segona 
B, ja que van pujar els set primers. 
La temporada 1991/92 Xavi Agustí el 
va portar a la fase d’ascens a sego-
na, contra el Salamanca, el Vila-real 
i el Linense. Feia cinc mesos que els 
jugadors no cobraven ni sous ni pri-
mes. Va pujar l’equip de la Plana, 
però malgrat tot el Girona va fer un 
gran paper. Es va tornar a obrir la 
boca de l’infern i la caiguda no es va 
aturar fins al 1997, amb Pere Saguer 

a la presidència i el club militant a la 
primera catalana. La sobtada mort del 
mandatari no va trencar els objectius 
marcats. Sota la direcció de Pere Gra-
tacós, la temporada 1999/2000 l’equip 
va tornar a tercera i es van sanejar les 
finances. Dos anys més tard va ascen-
dir a la segona B, però la 2004/05 va 
tornar a tercera. Va estar-s’hi dotze 
mesos; el curs 2005/06, amb Josep 
Gusó de president, va tornar a segona 
B, i la 2007/08, després de jugar con-
tra el Barakaldo i el Ceuta, va arribar 
a la divisió de plata.

| GIRONA FC

El  primer trofeu 
Costa Brava

El dia després de la 
inauguració es va 
celebrar el primer 
trofeu Costa  Brava;  
un dels convidats 
va ser l’Espanyol; 
va guanyar el San 
Lorenzo de Almagro. 
A baix, els afeccionats  
donant  suport a 
l’equip abans d’una 
de les promocions.
FOTO: FONS NARCIS SANS. 
CRDI
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| GIRONA FC

Les rifes , els 
veterans i  els 
homenatges

La situació econòmica 
de l’equip va  ser tan 
complicada que a mitja  
part es feien rifes per  
salvar-la. A baix  la  dona 
d’Isidre Sala fa el servei 
d’honor el dia del seu 
homenatge; al costat, 
un equip de veterans 
en un homenatge. 
FOTO: NARCIS SANS /
SALVADOR  CRESCENTI/ 
CRDI 
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El Girona va tenir divendres 
de passió i diumenges de 
glòria, vuit anys   angoixants 
en què tant va estar a punt 

de perdre la categoria com de pujar 
a l’elit estatal. El 2008 va enfilar el 
camí del calvari quan comandat per 
Raül Agné, que era l’artífex de l’as-

cens de segona B a segona, a cinc 
jornades del final, es va trobar amb 
l’aigua al coll i només va assegurar 
la permanència canviant de  mister 
–l’escollit va ser Jesús Salamero– i 
quan faltaven tres partits per acabar 
la temporada. 

El patiment i la glòria
A punt de tenir un cobriment de cor en el minut 94 de l’últim 

matx contra el Múrcia, en Kiko, estava a punt de picar un penal

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

GIRONA FC |
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El suspens i l’angoixa es van mante-
nir nou mesos més tard, quan l’aposta 
per Cristóbal Parralo va fracassar i el 
nou entrenador, Narcís Julià, i tots els 
aficionats van estar a punt de tenir un 
cobriment de cor en el minut 94 de 
l’últim matx de la temporada, contra 
el Múrcia, amb els ulls posats en Kiko, 
que estava a punt de picar un penal 
que finalment va transformar i això 
va assegurar la salvació. Des del 2010, 
quan Ramon Vilaró, Joaquim Boadas,  
Josep Delgado i d’altres van passar a 
controlar el 72% de les accions, fins al 
2020, amb l’entrada de Marcelo Clau-
re, el club va entrar en un concurs 
de creditors i va fer diversos canvis 

en la massa accionarial que l’han por-
tat a una sòlida posició econòmica. 
Malgrat que la temporada 2011/12 va 
començar amb bon peu i es va vendre 
per 700.000 euros Ranko Despotović a 
l’Urawa Red Diamonds, la permanèn-
cia no es va aconseguir fins a dues 
jornades del final. Més pendent de la 
salvació  que dels resultats, la directi-
va va encarregar l’equip al segon en-
trenador, Joan Francesc Ferrer Sicilia, 
àlies Rubi, i quina va ser la sorpresa 
quan, després de quedar quart, el 12 
de juny del 2013 va jugar contra l’Al-
corcón la primera semifinal de la pro-
moció a primera. 

Les victòries acompanyen

Malgrat el fracàs repetit dels play-off, 
finalment les victòries van acompanyar 
un equip que sempre va confiar que 
havia enfocat tota la seva trajectòria 
a jugar a Primera Divisió estatal. Les 
dues fotografies mostren l’alegria 
dels jugadors desprès dues jugades 
acabades amb èxit. FOTO: ARXIU EL PUNT 
AVUI

| GIRONA FC

PASSA A LA PÀGINA 28 
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| GIRONA FC

Drama íntim, 
alegria 
immediata

A l’estadi  es van 
viures  penes  i  
alegries, però es va 
veure  convulsionat 
per un drama  íntim  
i va retre homenatge 
a Nil Marín, el porter 
del filial que va 
morir en accident 
de trànsit. Carles 
Puigdemont amb 
Delfí Geli. FOTO: JOAN 
SABATER
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Era el segon cop en la història del 
club; la va perdre contra l’Almeria. I el 
viacrucis per pujar es va repetir tant el 
juny del 2015, quan l’entrenador era 
Pablo Machín i, després d’aconseguir 
el rècord de punts (82), l’empat amb el 
Lugo (1-1) a Montilivi el va privar de 
l’ascens directe i va perdre la promoció 
contra el Saragossa, com el juny del 
2016, quan va ser víctima de l’Osasuna. 
La tragèdia es va acabar el 4 de juny 
del 2017, quan després d’un empat a 

0 amb el Saragossa –eren segons de la 
classificació i superaven de cinc punts 
el Getafe, el tercer– el somni es va 
complir. Faltaven pocs dies per celebrar 
els 87 anys i, per primera vegada en 
la seva història, el Girona Futbol Club 
va pujar a la divisió d’honor. Enrere 
quedaven els anys a preferent, els deu-
tes, l’angoixa dels jugadors esperant la 
paga o les grades desertes de Montilivi. 
S’havia complert el somni i calia gaudir 
del present.

| GIRONA FC

Primera  pujada a primera

Després d’alguns paly off perduts, finalment   el 
Girona va pujar a primera divisió; la ciutat va 
esclatar en una festa blanc i vermella. 
FOTO: MANAL LLADÓ/LLUIS SERRAT
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«Recordeu la data 4 del 6 de 
2017». Era el titular de L’Espor-
tiu el dia després que l’equip 
de futbol entrés en el club dels 

escollits, la primera divisió. Mai un 0 
a 0 havia donat tants beneficis. Amb 
el xiulet final, Montilivi va esclatar i 
els aficionats van envair el terreny de 

joc per intentar abraçar els protagonis-
tes de la gesta blanc-i-vermella. Va ser 
una jornada històrica –ho escrivim amb 
totes les lletres conscients del mal ús 
semàntic que es fa d’aquesta paraula–, 
a la ciutat es respirava l’èxit i l’inici 
d’una nova era. 

El City i la curta 
primavera  

L’agost del 2017 el club canviava d’amos, el City Football 
Group i el Girona Football Group, liderat per Pere Guardiola, 

es quedaven a parts iguals el 44,3% de les accions.

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

Salutació entre Pep Guardiola i 
Pablo Machín abans de la disputa 
del Trofeu Costa Brava. EFE. ROBIN  
TOWNSEND
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Si el juny del 2015 es va saber que 
l’empresa TVSE Futbol havia agafat 
el control del 80% de les accions del 
Girona FC, el 27 d’agost del 2017 
es va anunciar que el club canvia-
va d’amos i que el City Football 
Group i el Girona Football Group, 
aquest últim liderat per Pere Guar-
diola, germà de Pep Guardiola, es 
quedaven a parts iguals el 44,3% de 
les accions. L’ampliació de capital 
es va concretar en una nova grada 
al gol nord, una altra a preferent i 
el centre La Vinya amb dos camps 
d’entrenament  al PGA de Caldes de 

Malavella. La primera temporada a 
l’elit no tan sols va cobrir les ex-
pectatives –el 29 d’octubre del 2017 
va registrar una victòria memorable 
en derrotar el Real Madrid, vigent 
campió d’Europa–, sinó que va donar 
xifres sorprenents: es van aconseguir 
40 punts en 27 jornades, la qual cosa 
va fer que l’equip fos avaluat com el 
millor debutant en la història de la 
primera divisió, i, com recollien les 
estadístiques de les cinc grans lligues 
europees, va ser el líder marcant gols 
a pilota parada. 

PASSA A LA PÀGINA 34 

| GIRONA FC

Els Guardiola, en  Machín i  l’Eusebio

L’Entrenador en Machín va marxar al Sevilla,  i la 
directiva que encapçalava en Pere Guardiola, va 
encarregar a Eusebio Sacristán l’equip. 
FOTO:  JOAN SABATER/LLUÍS SERRAT
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| GIRONA FC

Contra el Madrid, el 
Barça i a segona

Tot i que va fer 
una primera volta 
espectacular, i molt bon 
paper contra el Madrid i 
el Barça, al final, després 
d’una segona volta en 
què no va aixecar el vol, 
quan va jugar contra 
el Levante, després de 
jugar a primera dues 
temporades, va tornar a 
caure a segona. 
FOTO: LLUÍS SERRAT
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L’esplendor es va apagar quan An-
tonio Machín va fitxar pel Sevilla i 
el nou responsable, Eusebio Sacristán, 
mític jugador del Barça del Dream 
Team, tot i que per primer cop en la 
història va portar l’equip a quarts de 
final de la Copa eliminant l’Atlético 
de Madrid i va fer una primera volta 
de la lliga sense complicacions, a la 
segona va fer fallida –entremig es va 
conèixer el cas Oikos, de compra de 
partits–, el Girona només va sumar 
37 punts i no va mantenir la catego-
ria. Eusebio va dimitir i Juan Carlos 
Unzué va ser l’escollit per recuperar 

la primera. Va ser l’inici d’una via 
dolorosa que es va traduir en un ball 
d’entrenadors –n’hi va haver quatre 
en una temporada: a part d’Unzué, 
Joan Carles Moreno, Josep Lluís Martí 
i Francisco Rodríguez–. Pintaven bas-
tos. Potser per això l’agost del 2020 
Marcelo Claure, empresari bolivià 
propietari del Bolívar, va comprar el 
35% de les accions de Girona Football 
Club a Pere Guardiola, amb la qual 
cosa es va convertir en un pes pesant 
d’un consell d’administració en què, 
amb el 47% de les accions, continua-
va manant el City Football Group.

| GIRONA FC

El camí tornava a 
començar

Juan Carlos  Unzué 
va ser l’escollit 
per tornar l’equip 
a primera, però 
aquella  va ser una 
temporada nefasta, 
els  entrenadors 
es van succeïr  
un darrera l’altre 
intentant  entrar en 
el play off. 
FOTO : QUIM PUIG
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El 10 de juny del 2022, el Girona 
tornava a estar a 180 minuts 
de la glòria. El tècnic, Míchel 
Sánchez, feia pocs anys que 

s’havia retirat del futbol actiu però en 
la seva curta trajectòria a les banquetes 
ja havia fet pujar a primera divisió el 
Rayo Vallecano, la campanya 2017/18, i 

l’Osca, la 2019/20. L’equip de Montilivi, 
que en la jornada 12 estava en zona de 
descens, i s’havia qüestionat la feina 
d’un entrenador que finalment l’havia 
fet pujar fins a la sisena posició, l’últi-
ma que donava accés a la promoció, es 
jugava l’èxit a vida i mort. 

“Hem pujat per 
pesats.”

La gran remuntada del 19 de juny, després de la victòria 1 a 3 al 
Heliodoro Rodríguez, el Girona va tornar a la divisió d’honor

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 



# 36

Dos partits transcendentals en què 
tenia en contra el factor camp i a fa-
vor el suport de tota la ciutat. Abans 
va haver de viure complicacions 
vàries, ja havia perdut  dos play-offs 
consecutius i en l’ambient es respira-
va temor i un cert sentiment de resig-
nació, ja que es temia que no passés 
com els anys anteriors, quan la  tem-
porada s’acabava, amb una desil·lusió 
majúscula de la qual era molt com-
plicat aixecar-se. Una escena que es 
va repetir el  2020 i el 2021, quan 
es van perdre les fases finals contra 

l’Elx i el Rayo Vallecano. La truita 
es va començar a girar el 2 de juny 
del 2022, contra l’Eibar, quan es va 
començar la gran remuntada que el 
19 de juny, després de la victòria 1 
a 3 al Heliodoro Rodríguez, camp on 
juga el Tenerife, el Girona va tornar a 
la divisió d’honor. S’havien caçat els 
fantasmes i esvaït les incerteses. Con 
va escriure Joel Sebastian a la crònica 
de L’Esportiu: «Ho deia Samu Saiz a 
crits en ple vol de tornada de Teneri-
fe a Girona: “Hem pujat per pesats.” 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| GIRONA FC

La ciutat de l’Alegria

Es  va perdre  amb  l’Elx al darrer minut però  aquell  
no va ser el final i amb perseverància, dos anys 
després es va guanyar a l’Eibar i s’obrí el cami cap  a 
primera. La ciutat de l’alegria era una realitat.  
FOTO: QUIM PUIG/LLUÍS ROMERO
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I de raó no li’n falta, al madri-
leny, després que els gironins tor-
nessin a primera en la seva tercera 
final del play-off seguida, la cinque-
na en total.»  El 20 de juny, després 
d’una nit llarga i festiva celebrant 
els ascensos a primera divisió del 
Girona FC i a l’ACB del Bàsquet Gi-
rona, la ciutat es va vestir de blanc i 
vermell i, entre somriures i càntics, 
va rebre els nous herois amb una 
rua, i amb els carrers i la plaça del 
Vi plens a vessar d’aficionats amb 
el somriure d’orella a orella. Sobra-
ven els motius per a l’esperança. 
La injecció econòmica derivada de 

l’ascens a primera han ajudat a des-
bloquejar diverses actuacions que el 
descens i la pandèmia havien conge-
lat. S’ha de reformar Montilivi, que 
per ara s’ha de conformar amb les 
graderies retràctils, i sobretot es po-
drà tirar endavant un vell objectiu 
històric que va començar a prendre 
forma quan es va firmar l’acord amb 
CVC a través de LaLiga: la cons-
trucció de la ciutat esportiva en uns 
terrenys situats a Vilabrareix, que 
no tan sols ajudarà a consolidar el 
primer equip en el present, sinó que 
donarà noves possibilitats als equips 
en formació.

| GIRONA FC

De la derrota a 
l’olimp

Després de la 
dolorosa  derrota 
contra el  Rayo 
Vallecano, un any 
més tard el Girona 
va  assolir l’olimp i 
la  ciutat va tornar 
a viure un dia 
inoblidable amb els 
ciutadans vitorejant 
els seus herois. 
FOTO: MANEL LLADÓ /
QUIM  PUIG
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Presidents i personatges del Girona
PRESIDENT INICI DEL MANDAT FINAL DEL MANDAT NOTES

Ibert de Quintana i de León  25 de juliol de 1930 932 Primer president

Lluís Ribas Crehuet 1932 939 -

Ramon Sanllehí Masdevall 1939 1940 -

Vicente Albeverio Caracciola 1940 1944 -

Joan Capdevila Corominas 1944 1945 -

Albert de Quintana i Vergés 1945 1948 -

Vicente Albeverio Caracciola 1948 1949 President per segona i  darrera vegada

Joan Andreu Frigola 1949 1951 -

Robert Mas i Ruhí 1951 1952 -

Pablo García del Amo 1952 1956 -

Francisco J. Baldrich Gutiérrez 1956 1957 -

Jaume Juher Carreras 1957 1958 -

Josep Maria de Llobet Llavari 1958 5 de juliol de1959 -

Benjamí Colomer Pous 5 de juliol de 1959 28 de juny de 1963 El president amb més durada   
   (7 anys, 11 mesos i 23 dies)

Pere Saguer Burjó 28 de juny de 1967 1968 -

Narcís Codina Surós 1968 1973 -

Maurici Duran García 1973 1978 -

Josep Maria Fauró Quintana 1978 1979 -

Jordi Geli Palahí 1979 1984 -

Joan Mis Quintana 1984 1988 -

Pere Ribas Culubret 1988 1991 -

Miquel Mascort i Riera 1992 1993 -

Carles Teixidor Batlle 1993 1995 -

Antoni Madeo Abril 1995 1997 -

Pere Saguer Burjó 1997 1998 President per segona i última vegada

Josep Poch Alegret 1998 1999 

Antonio Escudero Martínez 1999 2001 

Jordi Roche Puigdevall 2001 2005 

Narcís Roche Palahí 2005 20 d’abril del 2005 

Josep Gusó i Garganta 20 d’abril del 2005 22 de juny del 2010 

Francesc Rebled Sarra 2 de juliol del 2010 21 de juliol del 2010 President amb menys dies en el càrrec (20 dies)

Ramon Vilaró Massaguer 21 de juliol del 2010 3 d’abril del 2012

Joaquim Boadas de Quintana 3 d’abril del 2012 23 de desembre del 2013 

Francesc Rebled Sarra 23 de desembre del 2013 27 de març del 2015 President per segona i última vegada

Patxi Otamendi 27 de març del 2015 8 de juliol del 2015

Delfí Geli 9 de juliol del 2015 --- President actual  
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Havent nascut el 29 de des-
embre del 1914 a Girona, 
als quinze anys ja jugava 
amb el club de la ciutat. La 

temporada 1934/35 va passar al pri-
mer equip i des d’allà va fer el salt 
al Barcelona, que va pagar 20.000 
pessetes al club i 10.000 al jugador, 
i li va assegurar un sou mensual de 
500 pessetes. Després de guanyar el 
Campionat de Catalunya, la Guerra 
Civil li va estroncar la progressió i el 
futur i es va veure obligat a exiliar-se 
a França, on el 1939 va guanyar la 
lliga amb el Sète FC. Va ser sancio-
nat per les autoritats franquistes i el 
1941 va tornar al Barça, club amb el 
qual va jugar 111 partits, va marcar 
setze gols i va guanyar una Copa 
d’Espanya. Quan va sortir del Barça, 
al llarg de sis temporades va defen-
sar els colors del Gimnàstic de Ta-
rragona. El 1950 es va retirar jugant 
al Sant Andreu i es va acabar conver-

tint en un dels entrenadors amb més 
prestigi del futbol espanyol. Va ser 
responsable de dotze equips, entre 
altres el Barça (1956-1958), amb el 
qual va guanyar una Copa del Gene-
ralísimo; l’Atlético de Madrid, amb 
el qual va aconseguir una lliga, i el 
València, que va fer campió de la 
copa de Fires. Quan es va retirar de 
les banquetes va exercir de secre-
tari tècnic del Barça i l’Espanyol i 
va col·laborar a la ràdio amb José 
María García, fins abans de morir, 
als 87 anys. El febrer del 2002, pocs 
dies després del traspàs de Balman-
ya, Gustau Biosca, que l’havia tingut 
com a entrenador, va recordar que 
havia dirigit l’Escola Territorial Cata-
lana d’Entrenadors de Futbol i el va 
definir com “un home extraordinari, 
simpàtic, de gran humilitat i molt 
sarcàstic. Mai estava de mal humor, 
era un entrenador que volia que els 
jugadors disfrutessin”.

DOMÈNEC 
BALMANYA 
Fill de Girona, on va 
debutar, va ser un dels 
jugadors i entrenadors més 
carismàtics tant del futbol 
català com de l’estatal

GIRONA FC |
100066-1263029L

.
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Fill d’una família de propietaris agraris amb fortes 
connexions amb la política, de Torroella de Mont-
grí i advocat, va ser deixeble de Pere Coromines 
i Montanyà, qui el va convèncer perquè s’afiliés 

a la Unió Federalista Nacionalista Republicana, i el 1912 
va donar suport puntual al reformista Melquíades Álvarez. 
Després es va integrar al Partit Republicà Català i entre 
el 1918 i el 1921 va ser diputat provincial. Amb la seva 
esposa, Josefina Cuenca Pérez, es va establir en un cèntric 
pis de Girona, on també tenia el despatx laboral. El 1931, 
un cop proclamada la Segona República, va ser nomenat 
governador civil de Girona. Va participar en la conferència 
d’esquerres i la fundació d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, partit amb el qual va ser escollit com a diputat a 
Corts de Madrid, on va demostrar dots de gran orador i va 
intervenir en l’elaboració de la nova Constitució.  Entestat 
a revitalitzar la cultura i la vida social ciutadana, el 25 de 
juliol del 1930, al pis de sobre del cafè Norat de la Ram-
bla, on es va celebrar l’acte fundacional, va ser escollit 
primer president del Girona FC, càrrec que va exercir fins 
a la seva mort, dos anys més tard.

Fill d’Albert de Quintana i Serra, alcalde de Girona 
per la Lliga Regionalista entre el 1917 i el 1920, 
i cosí d’Albert de Quintana i de León, advocat, 
va ser tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bar-

celona per la CEDA durant el Bienni Negre, l’etapa de 
la suspensió de l’autonomia (1934-1936). Arran del cop 
d’estat franquista es va presentar al Govern Militar de 
Girona per posar-se al costat dels insurrectes. El fracàs 
de la insurrecció el va portar a ser arrestat i condemnat 
pel Tribunal Popular. Empresonat en diferents centres de 
reclusió catalans i alliberat després de la victòria franquis-
ta, va ingressar a la Falange Española y de las JONS i va 
tornar a la ciutat, on en primera instància li van oferir 
l’alcaldia. Inicialment ho va refusar, però va exercir com 
a mà dreta de l’alcalde Joan Tarrús, fins que el 23 d’oc-
tubre del 1939 el va substituir. Va ocupar el càrrec fins al 
1946, quan, després d’un enfrontament amb el governador 
Mazo Mendo, va ser rellevat per Antoni Franquet. Entre el 
1945 i el 1948 va exercir de president del Girona quan el 
club s’estava refent de les ferides de la guerra i va pujar 
a segona divisió.

ALBERT DE 
QUINTANA DE 
LEÓN 

ALBERT DE 
QUINTANA I 
VERGÉS 

Hereu de la burgesia agrària de 
l’Empordà, va ser un dels grans polítics 
i agitadors socials republicans que va 
deixar una forta empremta a la ciutat

Segon alcalde franquista de Girona, va ser 
nomenat president de l’equip de futbol 
quan es van recuperar els campionats 
regulars

| GIRONA FC
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Vista Alegre, el vell estadi 
a tocar del carrer del Car-
me, havia quedat petit per 
a un equip que tot i els 

mals resultats tenia en l’inconscient 
col·lectiu recuperar la segona divisió 
i fer el salt a primera. En un context 
complex com el que es va trobar Pere 
Saguer quan es va fer càrrec de la 
presidència del Girona –feia cator-
ze anys que el club no pagava els 
arrendaments i estava a punt de ser 
desnonat–, es va entendre que no hi 
havia cap altra sortida que canviar de 
casa i impulsar una comissió encarre-
gada de trobar els terrenys on cons-
truir el camp nou. Saguer va declarar, 
en una entrevista feta per Ramon Ro-
vira publicada a El Punt el març del 
1980, que el projecte s’havia executat 
gràcies a alguns crèdits avalats pels 
mateixos directius i que va ser el seu 
successor, Narcís Codina, i la seva 
junta els que van acabar la construc-

ció. Fundador de l’assessoria Codi-
na i de la cadena hotelera Medplaya, 
Narcís Codina i Surós va presidir el 
Girona durant cinc temporades, de la 
1968/69 a la 1972/73. Juntament amb 
Benjamí Colomer, Joan Vidal, Josep 
Garrido, Joaquim Ribas, Josep Ribe-
ra i Jaume Grabuleda, els anomenats 
“set magnífics”, van pagar en bona 
part de la seva butxaca tant la com-
pra del terreny com la construcció de 
l’estadi de Montilivi, que des de la 
inauguració, el 14 d’agost del 1970, 
acull els partits del conjunt blanc i 
vermell. A més, va ser l’impulsor del 
trofeu Costa Brava, que va celebrar 
la primera edició dos dies després 
que obrís portes i avui és el segon 
més antic de Catalunya, al darrere 
del Gamper. Amb Narcís Codina de 
president, el Girona va disputar dues 
promocions a segona divisió –contra 
el Vila-real i el Còrdova– i les va 
perdre.

NARCÍS 
CODINA I 
SURÓS 
Va acabar l’obra projectada 
per Pere Saguer i va 
construir l’estadi de 
Montilivi, un camp per 
a un equip que buscava 
l’estabilitat i volia pujar a 
primera

| GIRONA FC
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Nascut a Girona l’11 de ge-
ner del 1901, als deu anys 
va començar a jugar a fut-
bol al col·legi dels Maristes 

i posteriorment va militar al Patro-
nat, a la Unió Deportiva Girona i al 
Girona Futbol Club. Quan als disset 
anys va anar a estudiar a Barcelona, 
va jugar amb l’España, l’Internacio-
nal, el Martinenc i l’equip de la Fa-
cultat de Medicina. En una entrevista 
que va publicar Los Sitios el febrer 
del 1969, recordava la inauguració de 
Vista Alegre com un dia de molta 
pluja que no va espantar ni els es-
pectadors ni el Barça, que va guanyar 
5 a 2. Tot i que va acabar la seva 
carrera com a jugador als 27 anys, 
mai va deixar l’afecció pel futbol, i 
així va passar de jugador a àrbitre, 
i també va ser el primer entrenador 
del Girona, equip al qual va fer sub-
campió de Catalunya darrere de l’Es-

panyol i al davant del Barça. Conver-
tit en delegat provincial del Col·legi 
d’Àrbitres de Catalunya, l’any 1948 
va ser nomenat delegat provincial de 
la Federació Catalana de Futbol. Va 
restar en el càrrec fins al 1965. L’oc-
tubre del 1969 a Montilivi se li va 
retre un homenatge que li va tocar 
el cor. Com va dir en el seu torn de 
rèplica, “Si m’hagessin fet l’home-
natge quan era jove ho hauria entès, 
ara m’ha tocat el cor i m’ha emocio-
nat”. Pitu Viñas va ser un personatge 
popular que mai va deixar l’esport: 
l’any 1976, Los Sitios recollia que 
amb 75 anys era el participant de 
més edat de la molt popular i mul-
titudinària pujada a peu als Àngels, 
festa esportiva muntada pel GEiEG, 
en la qual hi va participar una edició 
rere l’altra cobrint els deu quilòme-
tres fins i tot alguns anys després 
d’haver complert els vuitanta.

JOSEP 
VIÑAS 
SARRÀ 
Ho va ser tot en el món del 
futbol, jugador, entrenador, 
àrbitre, i un referent per a les 
noves generacions, que han 
descobert en la seva figura 
un pioner
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ISIDRE SALA 

El central empordanès, un dels grans capitans de 
la història del Girona, va arribar a Vista Alegre 
després de jugar un any al juvenil del Figueres, un 
altre com a cedit al Banyoles i dos més al primer 

equip del Figueres. Sala va traçar una gran trajectòria al 
conjunt gironí a tercera divisió, va acumular 432 partits 
amb la blanc-i-vermella i no en va marxar tot i que no 
li van faltar propostes per fer el salt a una categoria su-
perior. Central de qualitat i personalitat, va debutar amb 
el primer equip el 1963 –havent jugat també al Figueres 
i al Banyoles– i hi va encadenar tretze temporades. Du-
rant l’etapa al Girona, fins i tot va participar en uns jocs 
olímpics, els de Mèxic del 1968, on va jugar de titular en 
tres dels quatre partits disputats. És l’únic futbolista del 
Girona que ho ha aconseguit. Sala va ser un dels futbo-
listes que va viure el trasllat de l’estadi de Vista Alegre a 
Montilivi. El 1976, quan es va retirar, va rebre la medalla 
de plata del mèrit esportiu de la Federació Catalana de 
Futbol i com a entrenador va passar per les banquetes 
d’equips com el Lloret i l’Olot. Fora de l’àmbit esportiu, 
va ser regidor de Vilamalla.

CaNom mític, tòtem de l’equip, Fèlix Farró als 17 anys va arribar provinent 
dels juvenils de la Unió Deportiva Girona i des de la seva fundació, el 
1930, va jugar amb el Girona FC –a l’equip on també militava Antoni Ri-
vas, el Madriles, un mig centre afusellat pel franquisme acusat de rebel·lió 

militar–, fins al 1946. Titular indiscutible i pilar de la defensa –va jugar més de 600 
partits–, mai va renunciar als colors de l’equip de la seva ciutat. Tot i que la tem-
porada 1935/36 li van oferir fitxar per l’Espanyol, es va mantenir fidel als gironins 
fins que va anar a jugar unes temporades al Palafrugell, l’Olot i el Bisbalenc. Com 
va escriure Jaume Curbet el dia després del seu traspàs: “Un ídol per als afeccionats 
de la seva època. Un símbol per als futbolistes que el precediren. Un esportista ín-
tegre en tota l’accepció de la paraula. Més de vint anys al servei del futbol actiu de 
la nostra ciutat, entre «UD Gerona» i Girona FC, en Farró va ser protagonista d’una 
de les èpoques més brillants del futbol gironí –la que va del 1930 fins ben entrats 
els anys 40–. En Fèlix Farró, soci del Girona F C des de sempre, també va tastar la 
gairebé tothora amarga comesa de directiu. El 1968, quan es va fundar l’Agrupació 
de Futbolistes Veterans de Girona, va ser escollit com a president. Evidentment els 
«veterans» no en podien haver escollit un de millor per tal de regir el seu destí. 
Han estat vint-i-set anys de treball i amistat els que avalen la nostra afirmació. 
Entre infinitat d’actes de tipus social i esportiu que l’Agrupació ha anat organitzant, 
o col·laborant-hi, o bé participant-hi directament, sorgeix com a fita inoblidable la 
construcció de l’Estadi de la Joventut de la Devesa, que ara es denomina, des de fa 
uns anys, «Estadi Fèlix Farró».”

FÈLIX FARRÓ I MARTÍ 

Va ser l’únic futbolista gironí que va 
participar en uns jocs olímpics, els de 
Mèxic del 1968, i el jugador que més cops 
va vestir la samarreta del Girona

Jugador mític que malgrat les ofertes arribades de la 
capital es va mantenir fidel al Girona; va ser el primer 
president de l’associació de veterans

GIRONA FC |
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Fill de Salt, exfutbolista que 
jugava de defensa carriler dret 
i, entre altres, va defensar els 
colors del Girona, el Barcelo-

na, l’Albacete i l’Atlético de Madrid, 
va debutar a primera divisió el 31 de 
gener del 1990, en el partit entre el 
Barça i el Real Oviedo. Traspassat a 
l’Albacete Balompié, equip que es 
va conèixer com el Queso Mecánico, 
també va ser titular en l’Atlético de 
Madrid, amb el qual va aconseguir el 
doblet, la temporada 1995/96. El 2001 
va disputar la final de la Lliga Eu-
ropea de la UEFA amb el Deportivo 
Alavés contra el Liverpool i va marcar 

en pròpia porta el gol que va donar 
la victòria a l’equip anglès. Retirat 
com a jugador professional, va exercir 
com a director de l’escola de futbol 
del GEiEG i d’entrenador al futbol de 
base del Girona FC. El 9 de juliol del 
2015, després del canvi de propietat, 
va acceptar el càrrec de president del 
Girona. En la presa de possessió va 
assegurar que volia convertir el Giro-
na FC, “a poc a poc, en un club cada 
dia més gran”. Paraules profètiques, 
ja que en els darrers anys el Girona 
ha viscut una edat d’or amb el primer 
ascens a primera divisió i, el 2022, 
retornant a l’elit del futbol.

DELFÍ GELI 
I ROURA 
Fill de Salt, jugador del 
Girona i d’altres equips 
importants de l’Estat 
i internacional amb 
Espanya, sota el seu 
mandat el club va viure 
l’edat d’or

| GIRONA FC
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| BÀSQUET GIRONA

Partit de bàsquet entre l’equip 
del Centre Parroquial Sant 
Josep i el Grifeu de Llançà, 

al pavelló d’esports de Sant 
Josep, Girona. Una jugada 

del partit. 1970. AJUNTAMENT 
DE GIRONA. CRDI (NARCÍS SANS 

PRATS)

El somni de 
Sitjà i Puig 

SANT JOSEP 
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Inaguració de la nova pista i equips 
de mitjans dels vuitanta

1/ Partit de bàsquet amb motiu de la 
inauguració de la pista poliesportiva del 
centre parroquial Sant Josep. Girona. 1970.
Ajuntament de Girona. 2/ Equip bàsquet 
Sant Josep Homs. 1984. Ajuntament de 
Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Autor 
desconegut) 3/ Equip bàsquet Sant Josep 
Homs. Girona. 1983. 4/ Bàsquet. Jugades. 
C.B. Sant Josep-Homs. Partit Sant Josep - 
Montgat. 1983. AJUNTAMENT DE GIRONA

BÀSQUET GIRONA |
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La llavor que van sembrar a 
la parròquia de Sant Josep, 

amb el pas dels anys, ha 
fructificat fins a convertir 

Girona en una ciutat de 
bàsquet

A principis dels anys seixan-ta Ramon Sitjà va propo-
sar a Francesc Puig, rec-
tor de Sant Josep, que la 

parròquia cedís uns terrenys annexos 
per practicar-hi el bàsquet. Després 
de superar les reticències del Bisbat, 
el rector va tirar endavant el projec-
te –finançat en part gràcies a una 
herència familiar– primer amb una 
pista de terra, després de rajola i més 

tard amb un pavelló cobert que es va 
construir gràcies a l’amistat personal 
de mossèn Francesc Puig amb el lla-
vors delegat nacional d’Esports, Joan 
Gich i Bech de Careda. El somni de 
Sitjà i Puig va quallar la temporada 
1981/82, després d’aconseguir l’ascens 
de la segona divisió a la primera na-
cional, cosa que els posava a tocar de 
la lliga estatal. 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

Equip bàsquet júnior 
Sant Josep’82-83. 
Girona. Ajuntament 
de Girona. CRDI (FONS 
DIARI DE GIRONA – AUTOR 
DESCONEGUT)

| BÀSQUET GIRONA



BÀSQUET GIRONA |
30

71
58

-1
26

05
75

Q
.



# 54

| BÀSQUET GIRONA

El primer pas del Sant Josep per la 
divisió de plata va ser vist i no vist. 
Un any després va tornar a baixar i 
va viure a l’infern fins que la tem-
porada 1985/86 el CB l’Hospitalet, 
que passava dificultats econòmiques, 
li va vendre la plaça a la primera B. 
Després d’aconseguir el patrocini de 
l’empresa de supermercats Valvi, la 
temporada 1987/88 el conjunt dirigit 
per l’entrenador Guifré Gol i presidit 
per Joaquim Vidal va arribar fins als 
play-offs d’ascens i, encara que en les 
eliminatòries prèvies i després d’una 
sèrie trepidant va perdre contra el Te-
nerife AB, que va fer valdre el factor 
pista, en el partit definitiu li va tocar 
enfrontar-se a un dels grans aspirants 
a l’ascens: el CD Cajamadrid. El 4 de 
maig del 1988 era la data assenyala-
da. El Valvi s’ho jugava tot a Madrid. 
Després d’un 0-15 a la segona part, 
el club parroquial va arribar amb un 
80-83 al final i va forçar el tercer par-
tit, que s’havia de disputar al pavelló 
de Palau. El diumenge 8 de maig, els 

diaris resumien la portada amb dues 
paraules, “De Primera”. Els gironins 
havien tornat a vèncer per 80-83 i 
els 4.500 espectadors que omplien a 
vessar el recinte palauenc van gaudir 
d’un gran dia d’eufòria i emocions. El 
Sant Josep, que en les darreres dèca-
des va formar tants jugadors i tants 
afeccionats al bàsquet, es va trobar, 
just en el moment adequat, l’interès 
de l’empresa privada, un patrocinador 
prou poderós per permetre d’assegu-
rar el fonament econòmic sobre el 
qual assentar les aspiracions espor-
tives. Tot aquest esforç hauria estat 
pràcticament en va si el públic gironí 
no hagués respost.

El Sant Josep-Valvi va baixar a la 
pista però va mantenir la categoria 
als despatxos i es va convertir en 
societat anònima esportiva batejada 
com a Club de Bàsquet Girona. Va 
comprar la plaça que va deixar vacant 
la fusió entre l’IFA Espanyol i el CB 
Granollers, que, a més, li va donar la 
possibilitat de jugar la copa Korac.

Imatges del 
Sant Josep a 

la dècada dels 
vuitanta

1/ Directiva, 
entrenadors i equip 
Sant Josep, Girona. 

1985. 2/ Public 
assistint a un partit 

a la pista del Sant 
Josep. 3/ Jugades, 
Sant Josep Homs. 

1985. AJUNTAMENT DE 
GIRONA. CRDI (FONS 

DIARI DE GIRONA – DANI 
DUCH)

1
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2
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ElsL’ascens del Valvi a la lliga 
estatal va venir acompanyat 
per l’arribada de grans juga-
dors. Entre altres, van desta-

car Darryl Bryan Middleton, un dels 
alers pivot fonamentals per al bàsquet 
gironí; Dusko Ivanovic, avui un dels 
entrenadors més reconeguts d’Europa; 
Reggie Slater, que va passar de jugar 
al Valvi a l’NBA; Pep Cargol, nascut 
a Sant Joan les Fonts, un aler alt i 
potent que va guanyar una Eurolliga 
amb el Real Madrid i després va ser 
traspassat al Valvi, on s’hi va quedar 
fins l’any 1998; Tim Kempton; Rafa 
Jofresa i el seu germà Tomàs, dos 
bases formats al Joventut de Bada-
lona que havien estat internacionals 
absoluts amb la selecció espanyola i 

havien guanyat una Eurolliga, i Larry 
Stewart, que anava a cavall entre les 
lligues europees i l’NBA i va ser una 
de les grans figures de la nova etapa 
encetada amb el Casademont. L’en-
trenador de l’ascens, Guifré Gol, va 
ser substituït per Joan Maria Gavaldà, 
que provenia del Manresa. Per a la 
temporada 1989/90 es va escollir el 
jove entrenador Alfred Julbe, que des-
prés de quatre temporades va deixar 
la banqueta a  Iñaki Iriarte, que tam-
poc va poder redreçar l’equip. El va 
substituir Quim Costa durant poc més 
d’una temporada, fins que se’n va fer 
càrrec Trifon Poch, que al cap de set 
campanyes va deixar el testimoni a 
Juan Llaneza.

Del Valvi al 
Casademont 

Valvi i Casademont van donar continuïtat a un equip 
situat a l’elit

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| BÀSQUET GIRONA

Assemblea del 
Club Bàsquet Sant 

Josep, de Girona 
1988. AJUNTAMENT 

DEGIRONA. CRDI 
(FONS EL PUNT – 

MANEL LLADÓ)
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Les primeres passes 
del Valvi

1/ Celebració de l’ascens de 
Valvi a l’ACB després del 
partit de bàsquet contra el 
Cajamadrid, al pavelló de 
Palau, Girona 1988. 2/ J. Vidal 
amb l’equip bàsquet Valvi, 
Girona 1986. 3/ Partit de 
bàsquet entre el Valvi Girona 
i el Tizona 1986. 4/ Joaquim 
Costa, jugador del Valvi 
Girona, durant un partit .1990. 
5/ Signatura del contracte 
d’Alfred Julbe, amb el Club 
Valvi Girona, 1989. 6/ Equip 
Valvi 1990.AJUNTAMENT DE 
GIRONA. CRDI

| BÀSQUET GIRONA
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El juliol del 1999 es va anunciar 
l’acord que el CB Girona havia signat 
amb Casademont, que es va convertir 
en el patrocinador principal del pri-
mer equip. Joaquim Vidal, president 
del Valvi, va afirmar que l’acord, que 
inicialment era per a dues temporades, 
assegurava el futur del CB Girona a 
l’ACB i, alhora, va reclamar més ajuts, 
perquè segons va avisar “un sol pa-
trocinador no garantia la competitivi-
tat del club”. Encara que es va fitxar 
un base de renom com Pablo Laso, a 
la lliga no va poder entrar als play-
offs –va quedar en desena posició–, 
mentre que a la copa Korac va guan-
yar el Rimini, l’Aeroporti di Roma i 
l’Imola, amb algunes remuntades que 

quedarien gravades en la història del 
club, i va arribar a les semifinals, on 
va ser eliminat pel Llimotges entre-
nat per Dusko Ivanovic. Cal destacar 
que Darryl Middleton va ser nominat 
per tercera vegada MVP de la lliga, 
la segona amb la samarreta de Giro-
na. L’arribada d’Ademola Okulaja va 
revitalitzar un equip que va estar a 
punt de jugar les eliminatòries finals 
de la lliga. La temporada 2004/05 Edu 
Torres va construir un bloc sòlid amb 
Kevin Thompson, Terrell Myers i juga-
dors contrastats com Victorià o Rec-
ker, però novament va estar marcada 
pels mals resultats, i el Casademont 
Girona es va salvar pels pèls de baixar, 
classificant-se en la 16a posició.

Cinc anys amb Casademont

1/ Aficionats del Girona durant un partit de bàsquet 
entre el Casademont Girona i l’ Unicaja, al Pavelló 
de Fontajau, Girona 2001. 2/ P artit de bàsquet 
entre el Casademont Girona i el Manresa. 3/ Roda 
de premsa d’Enric Ametller i Adriana Casademont 
que no continuarà com a patrocinador de Bàsquet, 
Girona 2005. AJUNTAMENT DE GIRONA. CRDI. LLUIS SERRAT

| BÀSQUET GIRONA
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La temporada 2005/06 es va 
produir un canvi que va mo-
dificar totalment la imatge 
del CB Girona, no només en 

qüestions de colors i nomenclatura 
(de Casademont a Akasvayu), sinó 
que l’entrada de diners convertia 
els gironins en aspirants a tot. Les 
incorporacions de Raül López, Fran 
Vázquez, Dueñas, Arriel McDonald, 
Salenga o Samo Udrih, van donar 
una nova dimensió al projecte i un 

canvi de mentalitat a un club acos-
tumat a objectius més modestos. Tot 
i assolir la 7a posició (millor en la 
història del club fins ara), la seva 
ràpida eliminació en play-off per 3-1 
contra el Tau Ceràmica va deixar la 
sensació que es podia haver arribat 
més lluny. Això, sumat a la pèrdua 
de Vázquez, Raül o Myers a final 
de temporada, van crear la percepció 
d’oportunitat perduda. 

Akasvayu, de camí 
cap al precipici

Trucàvem a les portes del cel i en un no res ens vàrem 
trobar a l’infern

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| BÀSQUET GIRONA

L’entrenador serbi de 
l’Akasvayu Girona, Svetislav 
Pesic, posa amb la Copa FIBA 
de bàsquet, després de vèncer 
l’equip ucraïnès de l’Azovmash 
a la final disputada al Pavelló 
de Fontajau de Girona. 
EFE/ANDREU DALMAU
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El club va decidir posar la direcció 
sota el comandament de l’experimen-
tat tècnic Svetislav Pesic la temporada 
2006/07. Fruit d’això van desembarcar 
a Girona jugadors de primera línia com 
Marc Gasol, Fucka o Thornton. Els re-
sultats no es van fer esperar i l’equip 
va acabar en la 5a posició en lliga re-
gular, encara que, com un any enrere, 
van ser eliminats en quarts de final, 
aquest cop contra el FC Barcelona. A 
Europa, en canvi, l’Akasvayu Girona va 
realitzar una temporada memorable en 
participar a la FIBA Eurochallenge, en 
què va dominar en les dues fases pre-

liminars i va caure en els play-offs en 
un dels seus duels contra el Panionios 
BC. Els gironins van acollir al pave-
lló de Fontajau la final four d’aquesta 
competició, en què van proclamar-se 
campions guanyant l’Azovmash Mariú-
pol ucraïnès per 79-72. Alguns dels 
jugadors clau van començar a deixar 
Girona per problemes econòmics, igual 
que l’entrenador, Svetislav Pesic. Pedro 
Martínez va ser l’escollit per dirigir un 
projecte que perdia força econòmica 
però que encara tenia recursos per fer 
coses importants. 

| BÀSQUET GIRONA

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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Ctra. de Santa Coloma a Olot, km 1 - 17430 Santa Coloma de Farners 

gls@gasoilslaselva.com - https://gasoilslaselva.com/ -  Tel. 972 84 35 55
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Ascensió i caiguda

1/ Victòtia de l’Akasvayu Girona sobre el Real Madrid. 
2/ Presentació de Fran Vázquez, 2005. 3/  Roda de 
premsa del CB Girona a l’Hotel Melià de Girona 
sobre el futur del bàsquet Akasvayu: Jose Amat 
i Jordi Juanhuix, 2008.  4/ Presentació del nou 
patrocinador principal del CB Girona “AKASVAYU”.

BÀSQUET GIRONA |
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Amb Marc Gasol, els gironins van 
protagonitzar una bona temporada a 
la lliga i a Europa van participar a 
la ULEB Cup, en què van finalitzar 
com a líders la fase prèvia malgrat 
la igualtat del grup amb rivals com 
Galatasaray o Hemofarm. A la gran 
final esperava el DKV Joventut, que 
va ser massa rival per a un equip 
físicament molt desgastat. El 25 de 
juliol del 2008, el club va anunciar 
que no podia satisfer el deute de 
més de 6,5 milions d’euros i que re-

nunciava a continuar participant en 
la lliga ACB, després de 20 anys de 
permanència ininterrompuda. En no 
poder presentar un pla de viabilitat, 
els gestors de l’entitat van anunciar 
la dissolució imminent de la societat 
anònima esportiva per centrar-se ex-
clusivament en l’activitat del bàsquet 
de base. Després d’aquesta decisió, 
l’ACB va anunciar que en principi la 
plaça del Girona no seria coberta i 
que la lliga ACB 2008/09 es disputa-
ria amb 17 equips.

| BÀSQUET GIRONA

Trist final 
del projecte 
Akasvayu

1/ Comiat de Marc 
Gasol, juny 2008. 
2/ Manifestació 
per demanar la 
continuïtat del 
bàsquet ACB a 
Girona. Problemes 
econòmics de 
l’Akasvayu. Surten 
de Fontajau i fan 
cercavila, juny 2008. 
J. SABATER
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La Després de l’experiència 
amb l’Akasvayu, Girona es va 
quedar sense bàsquet masculí 
d’elit. Es va dissoldre la so-

cietat anònima esportiva i va renéixer 
el CB Sant Josep, que inicialment va 
començar a competir a la LEB Bron-
ze i el 2009 va obtenir plaça per 
a la LEB Or després de comprar la 
franquícia del Vic. La sentència es-
tava signada. En el seu primer any a 

la LEB Or, el club va aconseguir una 
plaça per lluitar per l’ascens a l’ACB 
després de finalitzar en la 9 posició 
a la taula classificatòria, l’última que 
donava accés als play-offs, havent 
registrat un rècord de 17 victòries 
i 17 derrotes durant la lliga regular. 
A la fi va ser eliminat en el cinquè 
partit de quarts de final pel Melilla 
Bàsquet. 

La Fallida 
La reaparició del Sant Josep no va aconseguir assegurar el 

futur del bàsquet

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| BÀSQUET GIRONA

Primer entrenament 
del Sant Josep Girona 
2010/11. EPA
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Segona vida i fallida del Sant Josep

1/ Presentació del Club Bàsquet Escola Girona al pavelló de Sant 
Josep. 2/ Partit del Sant josep Girona - CB Tarragona, 2013. 3/ Roda 
de premsa del CB Sant Josep de Girona a la sala de premsa del 
pavelló de Fontajau. Hi parlaran el president Francesc Ferroni i el 
tècnic, Zan Tabak.  JOAN SABATER

| BÀSQUET GIRONA
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Ben aviat, el fantasma de la desa-
parició va tornar a aparèixer a causa 
del deute amb la plantilla, que el club 
no semblava en condicions de poder 
satisfer. Finalment, amb l’ajuda de 
diversos patrocinadors privats, aquest 
deute es va poder saldar, per la qual 
cosa es va anunciar la so rtida de 
l’equip una temporada més a la LEB 
Or, amb un pressupost d’uns 800.000 
euros, aproximadament un 35% infe-
rior al de l’any anterior. Tot i tenir 
un pressupost reduït, l’equip gironí 
va fer una gran campanya i va acabar 
quedant 4t i disputant els play-offs. 

A la lliga regular va registrar 20 vic-
tòries i 14 derrotes, i als play-offs va 
aconseguir eliminar l’Isla de Tenerife 
Canarias i va caure contra el Ford 
Burgos en les semifinals. Malgrat tres 
magnífiques temporades en què es va 
moure amb garanties en la competi-
ció estatal, el 2012 els jugadors van 
decidir no entrenar-se perquè no els 
pagaven les nòmines i l’abril del 2013 
l’equip es va dissoldre per manca de 
patrocinadors. No tot estava perdut: 
quedava la solució EBG i també la 
solució Gasol.

BÀSQUET GIRONA |

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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El 2012, després de la desaparició 
del Sant Josep, més de dos-cents 
nens es van quedar al carrer i un 
grup de pares van decidir tirar en-
davant un projecte seriós i formal 
basat en els valors personals per 
damunt dels esportius. Va néixer el 
Club Escola Bàsquet Girona, que te-

nia com a seu esportiva el pavelló 
Ramon Sitjà i com a objectiu tre-
ballar exclusivament pel bàsquet de 
base i de formació, amb un total de 
18 equips més l’escoleta i amb més 
de 250 jugadors i jugadores de totes 
les edats, en què els més petits co-
mençaven a 4 anys.

| BÀSQUET GIRONA

Girona es queda 
sense bàsquet

1/ Sant Josep de 
Girona (Girona FC), 
campió de la lliga 
catalana LEB Or. 
2/ Roda de premsa 
per presentar l’acord 
de col·laboració entre 
el Girona FC i el CB 
Sant Josep. 3/ Partit 
al pavelló de Palau 
Sacosta de Girona 
amb exjugadors 
històrics del CB 
Girona i jugadors del 
Sant Josep. És un 
partit reivindicatiu 
per reclamar la 
continuïtat del 
bàsquet d’elit a 
Girona. LL. SERRAT

1
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| BÀSQUET GIRONA

L’Era Gasol 



.



# 76

Quan tot semblava perdut, 
va aparèixer un noi de Sant 
Boi amb un projecte per 
potenciar el bàsquet de 
base que amb els anys ha 
retornat Girona a l’ACB

El 2014 Marc Gasol va fun-
dar el Club Escola de Bàs-
quet Marc Gasol. El campió 
de l’NBA amb els Toronto 

Raptors volia tornar a la ciutat tot 
el que li va donar quan jugava a 
l’Akasvayu. En els seus primers anys, 
el club només va jugar en categories 
de promoció. El 2016 hi va afegir al 
nom original el de la ciutat de Giro-

na i, finalment, va deixar-lo com a 
Bàsquet Girona. El 2017 es va crear 
l’equip sènior, que va començar a 
competir en la quarta lliga espanyo-
la, la lliga EBA. Cinc temporades han 
estat suficients perquè el conjunt sè-
nior que el 16 de maig del 2014 va 
néixer com a Club Escola de Bàsquet 
Marc Gasol arribés a l’ACB.

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

Presentació del club 
escola Marc Gasol 
Girona. J. SABATER

| BÀSQUET GIRONA
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L’entitat anava afegint equips a 
la seva estructura i, després de dos 
canvis de nom i de logotip, el 2017 
es va crear un sènior que va jugar a 
l’EBA, sota la direcció de Quim Cos-
ta, i ho va fer com a local a la pista 
de Fontajau. “Al començament érem 
un centenar a la grada”, recordava 
el president del club, Marc Gasol, 

en les hores prèvies a l’ascens, que 
es va assolir amb el pavelló gironí 
ple de gom a gom. “Hem tingut la 
sort de jugar a casa, i el públic et 
dona aquests sis o vuit punts. Ens 
fa sentir molt feliços, la veritat, fer 
que la gent sigui feliç”, reivindicava 
el pivot.

Torna la il·lusió 
per un futur de 
primera

1/ Celebració de 
l’ascens a l’ACB,  
20/6/22. 2/Debut 
a l’ACB contra el 
Madrid, 28/9/2022. 
QUIM PUIG

| BÀSQUET GIRONA

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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Quim Costa i Àlex Formento –va 
ser secretari tècnic i s’asseia a la 
banqueta per rellevar l’entrenador de 
Sant Feliu de Guíxols– a la LEB Plata 
i Carles Marco i Jordi Sargatal –Arnau 
Sacot el substituïa de manera puntual 
pel positiu de covid-19– a la LEB Or, 
amb Jordi Plà i Comas com a director 
esportiu, són els noms que han guiat 
el dia a dia d’una nau que, liderada 
pel mètode que des del primer dia va 
voler aplicar l’alma mater de l’entitat, 
tenia sempre noms destacats en les 
plantilles. És el cas de Jordi Trias el 
primer curs a Plata i d’Albert Sàbat, 
que acabava de jugar a

l’ACB quatre anys, des del segon 
curs en la tercera categoria estatal. 
El base de Llagostera, de fet, seria 

l’artífex sense saber-ho de l’ascens 
a la LEB Or. La decisió de Marc Ga-
sol d’incorporar-se a l’equip quan 
s’encadenaven set derrotes (2-7) i 
el Girona marcava la permanència, 
és el punt d’inflexió que va acabar 
amb els vermells celebrant l’ascens a 
la plaça del Vi, després de derrotar 
l’Estudiantes, que partia com a fa-
vorit. Ara s’acaba d’iniciar una nova 
etapa, amb el veterà Aíto García Re-
neses a la direcció i la incorporació 
de jugadors contrastats com Quino 
Colom o Kameron Taylor i la con-
tinuïtat a la pista de Marc Gasol, 
que fa que per primera vegada una 
mateixa persona carregui la respon-
sabilitat de president i de jugador 
d’un club de bàsquet d’elit.

| BÀSQUET GIRONA

A l’elit sense
oblidar la base

1/ Presentació del projecte 
Basquet Girona Uni-Laia 
Palau. 7/06/2022. M. Lladó. 
2/ Aito Garcia Reneses 
l’encarregat de conduir el 
Bàsquet Girona per l’ACB.

1
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Domènech, 146)

Web: www.rm-assessors.cat
Telèfon: 972 208 258

A/e: info@rm-assessors.cat

“Creixent amb vosaltres, 
des de 1959”.

Us desitgem unes bones festes i fires de Sant Narcís

.
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Fontajau en 
construcció
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La construcció d’un pavelló 
a l’altura d’un equip en la 

màxima categoria era una 
llarga demanda que es va 

desencallar gràcies a la 
pluja

El partit de les goteres, el 17 
de març del 1991, contra el 
Joventut, i els crits de l’afició 

contra l’alcalde Joaquim Nadal, van 
ser el punt d’inflexió que va ajudar 
a desencallar la demanda d’un nou 
pavelló. Fontajau va ser construït en-
tre el 1991 i el 1993 i inaugurat el 
dia 4 de setembre del 1993. La seva 

capacitat és de 5.500 espectadors i 
va ser dissenyat per Bonell i Gil Ar-
quitectes. Està inclòs en l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Ca-
talunya. Amb el pas dels anys s’ha 
convertit en imprescindible per a la 
ciutat, tant pels equips de bàsquet 
que juguen a l’elit com pels nombro-
sos actes culturals que s’hi fan.

Inauguració del 
pavelló. 1993. 
AJUNTAMENT DE 
GIRONA. CRDI 



# 84

Pioner del bàsquet a Girona, 
jugador, entrenador, mestre 
de jugadors, entrenadors, 
àrbitres, federatius i pares, 

descobridor de talents i impulsor de 
tota mena d’iniciatives en l’àmbit tèc-
nic, federatiu i de club, va morir el 8 
d’octubre del 2017, als 93 anys. Havia 
estat el fundador del Sant Josep, la 
institució que va impulsar el bàsquet 
a la ciutat de Girona fins a arribar a 
l’elit. Havia nascut el 23 de desem-
bre del 1923, el mateix any que es 
va fundar la Federació Catalana de 
Bàsquet. Sempre va rebutjar l’etiqueta 
d’introductor del bàsquet a la demar-
cació, però en tot cas, remarcava, ho 
va ser del minibàsquet.

Amb 80 anys fets i amb calça cur-
ta, encara es passejava pel pavelló 
de Sant Josep –el seu club de sem-
pre– els dissabtes al matí, arbitrant 
partits de premini i aturant el joc 

quan ho creia oportú per instruir els 
nens sobre les regles del joc. L’any 
2008, el CB Girona el va nomenar 
president d’honor, uns mesos abans 
que abaixés la persiana, circumstàn-
cia que a Sitjà li va causar un disgust 
molt gran, només superat quan, anys 
després, també va tancar portes el 
Sant Josep. El seu llegat va quedar 
plasmat per escrit en el llibre Ramon 
Sitjà, història del bàsquet a Girona, 
editat a finals del 2015 entre Sitjà i 
el periodista Josep Guardiola. Mesos 
més tard, el 18 de juny del 2016, 
el pavelló de Sant Josep va adoptar 
el nom de Ramon Sitjà. El CB Sant 
Josep va ser la seva criatura, el club 
que va fundar, el 1962, amb l’ajuda 
del rector, Francesc Puig. Quan va 
morir el seu amic Mateu Pell, Sitjà 
també va recollir el seu llegat i va 
continuar la seva feina d’impuls de 
bàsquet.

RAMON 
SITJÀ I 
TURIAS 
El bàsquet a Girona no 
s’entendria sense la figura 
de Ramon Sitjà, fundador 
del Sant Josep i pioner d’un 
esport al qual va dedicar 65 
anys

| BÀSQUET GIRONA
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Quan tot semblava perdut 
després d’haver trucat a les 
portes del cel, l’aparició de 
Marc Gasol va revitalitzar 

el bàsquet gironí. El 2014 el noi de 
Sant Boi va crear el Club Escola de 
Bàsquet Marc Gasol com una manera 
de retornar a la ciutat i la seva gent 
tot el que li havien donat en el seu 
pas per l’Akasvayu, entre el 2006 i el 
2008. “He fet realitat el meu somni –
assegurava–, sempre he volgut retor-
nar als gironins tot el que van fer per 
mi.” I concretava que la seva prioritat 
era el bàsquet formatiu.

Després de dos anys de creixe-
ment, el projecte va adoptar, l’estiu 
del 2016, el nom de la ciutat (Escola 
Bàsquet Girona Marc Gasol) i ara, des 
de la temporada 2017/18, únicament 
s’ha mantingut el nom de la ciutat. El 
Bàsquet Girona, que dirigeix el ma-
teix Gasol, és un projecte basat en el 
compromís, l’esforç i una metodolo-

gia que tingui en compte les particu-
laritats de cada jugador i així poder 
fer un treball individualitzat.

El 2017 es va crear l’equip sènior 
i el 25 de novembre del 2021 es va 
confirmar que Marc Gasol, campió 
de l’NBA amb els Toronto Raptors, 
bicampió mundial i president fun-
dador de l’equip, s’incorporava a la 
plantilla amb el dorsal 33. Amb 36 
anys, va deixar de banda la brillan-
tor de l’NBA i la selecció i va de-
cidir tornar als orígens, a trepitjar 
pavellons sense seients vip ni estre-
lles de cinema. El seu paper tant a 
la lliga com a la final a quatre va 
ser determinant per aconseguir l’as-
cens a l’ACB. Tot i l’èxit de l’equip 
sènior, no ha deixat de recordar que 
la prioritat del club que presideix 
és el bàsquet formatiu. Sempre ha 
tingut clar que volia acabar la seva 
carrera esportiva a la ciutat dels 
quatre rius.

MARC 
GASOL 
Volia acabar la seva carrera 
esportiva a Girona, però 
abans va engegar un 
projecte que assegurava el 
futur del bàsquet gironí

| BÀSQUET GIRONA
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Ha fet gairebé tots els pa-
pers de l’auca, però el món 
de l’esport ha estat un dels 
que més èxits i satisfaccions 

li han donat. Es va iniciar en el bàs-
quet quan l’empresa d’alimentació 
creada amb un soci, Valvi, va decidir 
patrocinar el Sant Josep la tempora-
da 1985/86, cosa que els va permetre 
obtenir la plaça de primera B que 
deixava l’Hospitalet. El Valvi Girona 
va aconseguir pujar a l’ACB el 1988 
i es va mantenir amb més o menys 
dificultats a l’elit fins a finals de se-
gle, quan l’empresa Casademont el va 
substituir. No va estar gaire temps 
fora de les pistes, ja que amb el fra-
càs de Don Piso, Joaquim Vidal va 
agafar la responsabilitat de patrocinar 
el bàsquet femení a través de la mar-
ca Spar, que continua donant suport 
econòmic a un club que s’ha convertit 
en una de les referències del bàsquet 
espanyol.

Joaquim Vidal és un dels grans 
mecenes gironins. Militant de CDC, 
en el món de la política ha estat bat-
lle de Sant Gregori, on va néixer el 
1947, i senador per la demarcació de 
Girona entre el 1996 i el 2000. Va 
crear l’empresa de supermercats Valvi 
i és soci fundador i propietari de Te-
levisió de Girona. El 2012 va adquirir 
el Grup Hermes i va esdevenir accio-
nista majoritari d’El Punt Avui fins al 
2019. L’any 2004 va crear la Fundació 
Valvi, amb seu a Girona, dedicada a 
l’edició de llibres, exposicions d’art i 
concerts. El 2011 va fundar Miservi 
de Supermercats SL juntament amb 
Miquel Alimentació Grup SL per tal 
d’explotar els supermercats Spar al 
Maresme i a les comarques gironines. 
El gener del 2013 va rebre el guardó 
de la Fundació Catalunya Estat com 
a reconeixement de la seva tasca re-
llevant en favor d’un estat català in-
dependent.

| BÀSQUET GIRONA

JOAQUIM 
VIDAL I 
PERPINYÀ 
Si cal destacar un 
empresari que hagi arriscat 
pel bàsquet a Girona, 
aquest és Joaquim Vidal, 
primer donant suport al 
masculí i després al femení, 
on encara continua
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Va jugar a Girona dues tempora-
des, entre el 2000 i el 2004. Va 
ser un element clau en la revita-

lització d’un equip en hores baixes, fins 
a l’extrem que la temporada 2003/04 
van estar a punt de jugar les elimina-
tòries finals de la lliga. Aquell any el 
van nomenar el jugador més especta-
cular de la lliga. Trifon Poch, que va 
ser el tècnic que el va portar a l’ACB, 
a Girona, es va mostrar molt impactat 
quan va conèixer la notícia de la seva 
mort, el mes de maig passat. Va néixer 
a la ciutat de Lagos, a Nigèria, el 1975. 
Quan ell tenia dos anys, la seva família 
es va traslladar a Alemanya, concreta-
ment a Berlín, ciutat on va morir, el dia 
16 de maig del 2022. Havia debutat amb 
l’Alba de Berlín i es va convertir en el 
jugador més important del seu país.

Va néixer l’1 de setembre del 
1957 a Bijelo Polje (Montene-
gro). Va destacar com a juga-

dor de la Jugoplastika de Split que va 
conquerir dues copes d’Europa a finals 
dels anys vuitanta, amb un equip farcit 
de talents. Va arribar al Valvi l’estiu 
del 1990 i ràpidament es va convertir 
en el jugador de referència i màxim 
anotador. Curiosament, es pot donar 
gràcies, encara que involuntàries, a 
Dusko Ivanovic que Marc Gasol arribés 
a l’Akasvayu, ja que quan era al Barça 
el mitjà dels Gasol no entrava en els 
plans d’Ivanovic, que era l’entrenador, 
ni amb calçador, fet que el va portar a 
desplaçar-se cent quilòmetres al nord. 
Dusko Ivanovic es va mantenir com a 
jugador del Valvi durant tres tempora-
des, fins a la 1992/93.

Darryl Middleton va néixer el 
21 de juliol del 1966 a Queens 
(Nova York). Si algú mereix 

l’etiqueta de llegenda del bàsquet es-
panyol, aquest és ell. Ha desenvolupat 
una bona part de la seva carrera es-
portiva a la ciutat de Girona, amb la 
qual continua molt vinculat. Va arribar 
al Valvi el 1991 per una temporada i 
va tornar-hi el 1996 fins al canvi de 
segle, quan el club ja portava el nom 
de Casademont. Després d’un temps 
fora va tornar amb l’Akasvayu i va 
continuar després de la fallida amb el 
Sant Josep fins al 2012. Ha estat un 
enamorat del club, capaç de continuar 
en els moments més difícils. Va guan-
yar tres vegades l’MVP de la lliga i va 
ser el jugador més veterà disputant un 
partit de la màxima competició.

ADEMOLA 
OKULAJA 

DUSKO 
IVANOVIC 

DARRYL 
MIDDLETON 

Un jugador alemany, ex de 
l’Alba  de Berlín per revitalitzar 
un equip que passava per hores 
baixes

Havia destacat amb la 
Jugoplastica, un dels millors 
esquips de tots el temps. 
Després de Girona va fer una 
gran carrera com entrenador

Un dels jugadors de referència 
del bàsquet gironí, una persona 
molt vinculada a la ciutat que no 
va dubtar  a seguir quan l’equip 
va baixar

BÀSQUET GIRONA |
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Va arribar a Girona l’any 1989 
com a segon entrenador d’Al-
fred Julbe i va repetir l’expe-

riència el 1995, en aquest cas com a 
segon entrenador de Quim Costa, a qui 
va substituir poc després, el març del 
1996. Ha estat l’entrenador que més 
temps ha aguantat a la banqueta del CB 
Girona. Set temporades completes com 
a primer entrenador, fins que el febrer 
del 2003, al començament de l’octava, 
va ser substituït pel seu segon, Juan 
Llaneza. Nascut a Còrdova el juliol del 
1963, va sobreviure al traspàs del Valvi 
a Casademont i, de tota la seva trajec-
tòria a Girona, el millor resultat va ser 
la vuitena posició en la lliga 1998/99. 
A la copa Korac va arribar a semifinals, 
on va ser eliminat pel Llemotges, en-
trenat per Dusko Ivanovic.

Per a la temporada 1989/90, els 
directius del Valvi van apostar 
per un jove entrenador, Alfred 

Julbe, de 28 anys, que es va mantenir 
a la banqueta durant quatre tempora-
des. Nascut a Barcelona el 6 de juliol 
del 1960, és dels pocs entrenadors que 
pot presumir d’haver dirigit equips de 
l’ACB i de la Lliga Femenina. Actual-
ment és l’entrenador de l’Uni Giro-
na, tot i que ja ha confirmat que no 
continuarà la temporada vinent. Julbe, 
juntament amb Joaquim Vidal, van ser 
decisius per convèncer l’Ajuntament 
gironí de la necessitat d’un nou pa-
velló per a un equip de l’elit. Amb 
el pavelló en marxa, Julbe tan sols hi 
va dirigir quatre partits, i va deixar la 
banqueta gironina de manera sobtada 
amb la temporada començada.

Nascut a Badalona el 2 de juliol 
del 1944, es va incorporar al 
bàsquet amb els infantils del 

Club Joventut Badalona, on va jugar 
durant setze anys, fins al 1973. La 
temporada següent es va incorporar 
al Círcol Catòlic de Badalona, on va 
ser jugador i ajudant de l’entrenador 
Aíto García Reneses. Després de reti-
rar-se com a jugador, es va dedicar a 
entrenar. El 1985, després de passar 
per diversos clubs, va arribar al CB 
Sant Josep Girona, on va entrenar 
dues temporades i amb el qual va 
obtenir l’ascens a la lliga ACB. L’as-
cens va fer saber a la gent de Girona 
i voltants que hi havia un equip de 
bàsquet de primera divisió i que allò 
era un espectacle que valia la pena 
veure.

TRIFON POCH 
LÓPEZ

ALFRED JULBE 
BOSCH

GUIFRÉ GOL I 
TERRADELLAS 

L’entrenador cordovès, va ser 
el que va aguantar més anys 
seguits a la banqueta del CB 
Girona, passant del Valvi al 
Casademont

Va ser una aposta del Valvi 
per un entrenador jove a qui 
li esperava una gran carrera. 
Actualment està entrenant l’Uni 
Girona

Format a l’escola de bàsquet de 
Badalona, va dirigir l’equip sènior 
del CB Girona fins accedir a 
l’ascens a l’ACB
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Arxiu Municipal de Girona. Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). 11/1930. Pàgina 1

| BÀSQUET FEMENÍ

Entre la 
república i el 
mantell de 

Pilar Primo de 
Rivera



Un esport per a tothom

La fotografia on es veuen unes noies jugant és de l’any 50 i 
són alumnes de l’escola Vedruna; després de la guerra civil, 
el basquet femení el va impulsar la sección femenina,  de 
Maria Cobarsi. A dalt a l’esquerra, les Flechas Azules en un 
campament a Aiguablava. FOTO: FERRAN FORNS / NARCÍS SANS

BÀSQUET FEMENÍ |
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El butlletí del GEiEG del gener del 1931 recull que 
a les fires del 1930 el F.C. Barcelona va fer, per 
primera vegada a la història, una exhibició de 

bàsquet femení a Girona.

El butlletí del GEiEG del gener 
del 1931 recull que en les Fires 
del 1930 el FC Barcelona va fer, 
per primera vegada en la his-

tòria, una exhibició de bàsquet femení 
a Girona. Tres anys més tard, el 21 
de desembre del 1934, l’article signat 
per Joan Antoni a L’Autonomista re-
collia la notícia del partit, jugat a Salt, 
en què dos equips, el blau i el blanc, 
un comandat per Jovita Planas i l’altre, 
per Almeda, s’hi van fer tant que van 
assolir el resultat de quatre a dos, la 
qual cosa no va desanimar el cronista, 
que acabava el relat dient: «Endavant, 
dones, nenes del bàsquet, sense defa-
llir, entrenin-se i depurin l’estil de joc.»  
La guerra civil ho va matar tot, però si 
ens hem de refiar de l’anunci que l’1 
de setembre del 1939 va fer El Pirineo, 

l’òrgan oficial del feixisme a Girona: 
«Deseándose formar la sección de ba-
loncesto femenino en la Agrupación 
Deportiva Gerundense, se invita a todas 
las muchachas que deseen formar parte 
de la misma que se presenten domin-
go, día 3 del corriente, a las 11 de la 
mañana, en la pista de la Piscina, al 
delegado de la sección del baloncesto», 
podem dir que la Sección Femenina te-
nia interès a potenciar aquest esport, i 
així, i segons publicava El Pirineo, es 
va aprofitar el «Dia  de la Juventud», el 
30 de maig del 1942, per informar que 
«tomarán parte en los diferentes actos 
todas las niñas de nuestra ciudad»... 
«se jugará un partido de baloncesto por 
los equipos de P. Azules de Blanes y 
Gerona». 

| BÀSQUET FEMENÍ

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

La secció femenina  va  
organitzar  las Flechas 
Azules com un grup 
en el que imposar  el 
nacionalcatolicisme 
i l’esport era una de 
les disciplines que hi 
havia. FOTO:CRDI
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Vuit anys més tard, el 1950, s’in-
formava dels avenços de l’equip de la 
Sección Femenina publicant que ha-
via guanyat el Barcelona, el Tarragona 
i l’Osca, i com a campiona del seu 
grup viatjava a Pamplona per lluitar 
pel campionat estatal. L’equip, coman-
dat per Servitja i integrat per Sureda, 
Flores, Miera, Aviles i Lloverás, era de 
primera fila, i més si ens creiem les 
paraules de Jaume Sureda Prat publi-
cades vint dies després a Los Sitios: 
«Durante la pasada semana se ha ve-
nido jugando el campeonato de ba-
loncesto de la Sección Femenina. Las 
Flechas Azules se han mostrado como 
hábiles maestras. Pronto vencerán a 

los hombres...» Malgrat que el mas-
clisme controlava les institucions, les 
responsables de la institució falangista, 
que a casa nostra era regida per Maria 
Corbasí, van saber trobar les escletxes 
perquè l’esport femení jugués un pa-
per rellevant en diversos col·lectius, 
ja que part dels equips nascuts sota 
el mantell de Pilar Primo de Rivera, 
col·legis i agrupacions esportives i cí-
viques com podien ser les dominiques 
o el GEiEG, van posar els fonaments 
per a l’aparició del CREFF  (Centre 
Recreatiu d’Educació Física Femenina), 
que va ser el primer equip gironí que 
va disputar la màxima competició fe-
menina.

| BÀSQUET FEMENÍ

Uns incis complicats

Les Carmelites  de la 
Caritat més conegudes  
com Vedrunes va  
impulsar el bàsquet 
entre les seves alumnes. 
A la imatge  un equip de 
l’any 1950.  FOTO: SALVADOR  
CRESCENTI
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Si el juny del 1954 es va ce-
lebrar a la pista de la Devesa 
la final de la Copa  Prima-
vera, que va guanyar el Bla-

nes després de derrotar el Bordils i el 
Girona, a principis dels seixanta les 
alumnes de la Normal, que continua-
ven tutelades per la Sección Femeni-
na, van formar un equip batejat com 
a Magisterio de Gerona, que va guan-
yar diversos campionats provincials i 
assolir una notorietat, fins al punt 
que el juliol del 1964 el van convidar 
a fer una gira per Mallorca. La llista 
seleccionada –Dolors Verdaguer, Ma-
ria, Rosari, Carme i Núria Vilagran, 

Àngels Costa, Maria Teresa Martí i 
Rosa Maria Xiberta, totes de Girona 
excepte les dues últimes, que una era 
d’Amer i l’altra de Sant Joan de les 
Abadesses– van triomfar guanyant les 
seccions femenines de Palma i de Po-
rreres i les Perles de Manacor. Tres 
anys després, el 1967, el Magisterio ja 
havia superat els cent partits oficials i 
estava a punt de denominar-se CRE-
FF (acrònim de Centros Reunidos de 
Educación Física Femenina), un club 
que va continuar presidint Maria Co-
barsí i va obrir una època fonamental 
per a l’esport gironí. 

Una gran família
El CREFF, acrònim de Centros Reunidos de Educación 

Física Femenina, presidit Maria Cobarsí, va obrir una 
època fonamental per  a l’esport gironí

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

| BÀSQUET FEMENÍ
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La selecció cubana i  
el CREFF

El CREFF, va fer entrar el 
bàsquet femení  en una  
altra dimensió.  L’esport 
es va popularitzar i 
van  sorgir  els  primers 
noms coneguts com 
les germanes Vilagran. 
A  més va venir a jugar 
la selecció cubana,   i 
es va organitzar un 
campionat pre-europeu 
que va omplir el pavelló 
de la Devesa. El CREFF 
va arribar a la primera 
divisió i el seu  impacte va 
fer que fos rebut per les 
autoritats a l’Ajuntament: 
FOTO: FONS  NARCÍS SANS. 
CRDI
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La temporada següent va guan-
yar la Fase Sector a la Corunya i 
va iniciar un camí triomfal que el 
va portar a disputar els campionats 
de primera categoria catalana i de 
primera divisió estatal quan es va 
crear aquesta. Consolidat a l’elit, la 
temporada 1972/73 va aconseguir el 
quart lloc en la lliga de primera di-
visió i no va perdre la categoria fins 
que el curs 1975/76 va desaparèixer. 
Entrevistades pel diari L’Esportiu 
l’any 2017, quan a Fontajau es va 
disputar la copa de la Reina i els 
van retre un homenatge, dues pione-
res, Lolita Iglesias i Carme Vilagran, 
aquesta última una de les germanes 
que van fer gran el bàsquet a casa 
nostra, asseguraven: “No teníem els 

recursos que tenen ara, ens havíem 
de comprar les botes i algunes co-
ses més. Sempre érem les últimes a 
disposar del pavelló. Però de l’equip 
en varen fer una gran família, i crec 
que aquesta va ser la clau de l’èxit.” 
“Nosaltres –assegurava Vilagran– 
no cobràvem res; de fet, en tota la 
meva carrera esportiva només vaig 
guanyar 20 dòlars quan vaig anar a 
Alemanya amb la selecció.” La fei-
na d’aquelles pioneres va arrelar a 
la ciutat. El GEiEG, que va prendre 
el relleu al CREFF, va dominar les 
categories, i una de les seves juga-
dores, Isabel Oliveres, va arribar a 
ser la sisena màxima anotadora de 
la primera divisió estatal. L’aventura 
continuava.

Després de  la 
desaparició del CRFF, 
el GEiEG va resorgir i 
va mantenir la flama 
del bàsquet femení a 
Girona. FONS EL PUNT. 
CRDI
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El 27 de maig del 1990 el 
GEiEG, després de guanyar el 
Caja Postal Canoe de Madrid 
per 72-54, va ser proclamat 

campió estatal de bàsquet femení 
juvenil. El que ningú s’esperava era 
que tres equips de la primera divisió 
estatal renunciarien a la plaça, i el 
butlletí del Grup del juliol del 1990 
informava: “Després de veritables pe-
ripècies per part dels responsables i 
de moltes converses de despatx, el 
GEiEG aconseguia una de les tres 
places lliures que deixaven els tres 

equips retirats de la competició a la 
màxima categoria. La Primera Divisió 
Femenina serà el retorn del bàsquet 
d’elit femení a les comarques gironi-
nes, a més de ser també la fita més 
alta que mai ha aconseguit el bàs-
quet grupista.” La intenció, lloable, va 
fracassar i, així, la revista del tercer 
trimestre del 1991 recollia: “L’equip 
sènior del GEiEG ha acabat la seva 
primera temporada a la màxima cate-
goria del bàsquet femení amb només 
dues victòries, a pista contrària [...]. 

Temps de fusions
La federació gironina de bàsquet superava les 10.000 

llicències, de les quals un 45% eren femenines, i amb 4.103 
llicències en tenia gairebé les mateixes que Madrid (4.377)

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 



105 #

11
65

74
-1

26
34

10
L

.

16
75

14
-1

26
33

40
L

.



# 106

| BÀSQUET FEMENÍ

Entente cordiale

Després de molts anys d’impulsar el bàsquet a Girona i mantenir una 
rivalitat sana a les pistes, el CESET i el Vedruna van unir forces per crear 
un equip guanyador. FOTO: SALVADOR CRESCENTI/ARXIU EL PUNT AVUI
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El dia 31 de maig el GEiEG va 
perdre matemàticament la catego-
ria en caure derrotat per 60 a 78 
enfront del Donostia.” Era el final 
d’un trajecte que, momentàniament, 
va deixar les comarques gironines 
sense representant del bàsquet fe-
mení a primera, una fita que no 
es va aconseguir revertir fins divuit 
anys més tard amb la fundació de 
l’Uni Girona. Entremig, però, hem 
de viatjar fins al 1993, quan es va 
fer públic que la federació gironina 
de bàsquet superava les 10.000 lli-
cències, de les quals un 45% eren 
femenines, i es donava la circum-

stància que amb 4.103 llicències en 
tenia gairebé les mateixes que Ma-
drid (4.377). La dada explica per què 
aquest esport no va perdre força a 
casa nostra, i l’exemple el tenim en 
l’escola Vedruna (germanes carmeli-
tes), que van impulsar un equip que 
va arribar a la primera B estatal, 
o el Club Bàsquet Santa Eugènia, 
que va néixer el 1983 impulsat pel 
vocal d’esports de l’associació de 
veïns, Salvador Benítez. Inicialment 
els partits es jugaven a la plaça de 
la Garrotxa, la qual cosa provocava 
enfrontaments entre joves i veïns. 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

La força dels 
veïns

El bàsquet va ajudar 
a convertir un antic 
poble com Santa 
Eugènia, en un barri 
amb consciència. A la 
imatge, una protesta 
demanant espais 
gratuïts i dignes a 
l’abast de tothom.  A  
dalt un partit entre 
el Vedruna  i el Santa  
Eugènia. FOTO: ARXIU EL 
PUNTAVUI
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Van haver de passar dos anys per-
què l’Ajuntament asfaltés una pista a 
l’aire lliure al pati del col·legi Groc. 
Després, la persistència i la bona fei-
na d’entrenadors i pares van fer que 
el club esdevingués un dels puntals 
de l’esport ciutadà. El 1991 ja dispo-
sava de tretze equips i un cop es va 
aixecar el pavelló, amb tres pistes, va 

ser premiat com un exemple de ges-
tió comunal. Els dos equips s’havien 
mantingut en una sana competència 
fins que, un cop superats els trà-
mits burocràtics i trobat un nom que 
els representés a tots dos, va néixer 
l’Uni Girona, la qual cosa va fer que 
el basquet femení de la ciutat fes un 
pas definitiu.

Creant afició

Un cop superats els tràmits burocràtics i trobat un nom que 
els representés a tots dos, va néixer l’Uni Girona. FOTO: ARXIU EL 
PUNTAVUI
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El 9 de novembre del 2009, 
Eduard Herrero, professor de 
filosofia jubilat, antic regidor 
pel CDS i impulsor del Club 

Bàsquet Santa Eugènia, feia un ba-
lanç dels cinc anys que havien passat 
des del naixement de l’Uni Girona 
assegurant: “L’Uni Girona és indis-

cutiblement un gran projecte. Avui 
en dia, fer una aposta per l’esport 
femení requereix un esforç afegit, ja 
que la repercussió mediàtica i social 
com a espectacle queda molt limita-
da i, consegüentment, la capacitat de 
subsistència econòmica, afeblida.

Van arribar a primera
El Vedruna i el Santa Eugénia van unir esforços per crear l’Uni 

Girona, un dels clubs que ha donat més alegries a la ciutat

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

ELs joves son 
els futur equip 
cadet. ARXIU EL 

PUNT AVUI
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És un gran projecte perquè la pe-
drera està ben treballada i aquesta 
garanteix la continuïtat esportiva. És, 
igualment, un gran projecte perquè 
el seu naixement és des de la base, 
des d’uns clubs senzills i humils, 
ara bé molt consolidats, com són el 
CB Vedruna i el Club Esportiu Santa 
Eugènia de Ter (Ceset), tots dos de 
Girona, de casa nostra. Aquests dos 
clubs necessitaven un suport econò-
mic i aquest va venir de la mà de 
Don Piso, i molt més concretament 
del Sr. Llorenç Biargé. Aquests tres 
pilars són els fonaments de l’Uni 
Girona. Cadascú va posar sobre la 
taula el que podia: el CB Vedruna va 

posar la categoria Copa Catalunya; 
el CE Santa Eugènia de Ter va posar 
tots els equips femenins del club i 
totes les categories de primera línia: 
júnior preferent A de Catalunya, ca-
det preferent A de Catalunya, in-
fantil nivell A –equip que va arribar 
als campionats d’Espanya–, prein-
fantil campió de Catalunya. El Ceset 
també va aportar a l’UniGirona els 
seus millors tècnics, d’entre ells el 
director tècnic i l’entrenadora del 
primer equip actuals, i va iniciar el 
procés per aconseguir el projecte de 
tecnificació del qual gaudeix l’Uni 
Girona.

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

Anna Caula, l’Uni 
el GEIEG

Amb el naixement 
de l’UNi  Girona 
es va generar una 
gran rivalitat amb el 
GEiEG, una rivalitat 
molt sana que va 
donar  fruits per la 
ciutat. FOTO: JOAN 
SABATER
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 El Santa Eugènia de Ter va que-
dar buit d’equips femenins en be-
nefici d’un gran projecte com és 
l’Uni Girona.” Un relat ajustat sobre 
el naixement d’un club en què des-
prés d’un primer any de tempteig, 
resolt sense problemes, en el segon 
van arribar fitxatges de nivell i la 
primera fase d’ascens. Malgrat que 
el seu patrocinador era Don Piso, la 
crisi immobiliària no va poder atu-
rar un club que va configurar una 
plantilla amb joc interior: Oliveira, 

Traore,  Skrabalova, un perímetre 
amb experiència, Lara i tres jugado-
res internacionals en totes les cate-
gories, Xargay, Carbó i Sinyol, encara 
en plena progressió i lluny del seu 
sostre. Totes sota les ordres d’Anna 
Caula, una entrenadora de dilatada 
trajectòria en tots els nivells. Va 
ser una aposta guanyadora. Després 
d’una temporada a la Copa Catalun-
ya i tres a Lliga Femenina 2, va as-
solir l’ascens a la màxima categoria 
estatal, la Lliga Femenina.

| BÀSQUET FEMENÍ

La Unió fa la força

Anna Caula una 
entrenadora feta a 
casa va ser la persona 
que va consolidar un 
equip que faria una 
carrera imparable 
cap a la primera 
divisió.  A  més, 
L’Uni i el GEIEG van 
decidir  treballar  
conjuntament pel 
futur del bàsquet  a 
Girona. FOTO: MANEL 
LLADÓ /JOAN SABATER
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El 9 de novembre del 2009, 
EEl 2009, l’Spar Citylift Gi-
rona, que és el sobrenom 
de l’Uni Girona, va   quedar 

classificat primer en la Lliga Feme-
nina 2 i va fer el salt a la prime-
ra divisió. Aquell va ser un moment 
transcendental per a una ciutat que 

des de feia divuit anys no tenia cap 
representació a la màxima categoria 
estatal. L’aposta no va ser una flor 
d’estiu. Des de la primera tempora-
da, que va quedar cinquè en la clas-
sificació, l’equip es va convertir en la 
revelació del campionat. 

I l’èxit les acompanya
Des de la primera temporada que va quedar cinquè en la 
lliga, l’equip es va convertir en la revelació del campionat

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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La seva ha estat una marxa ascen-
dent que es va acabar de confirmar 
el curs 2011/12, quan va quedar ter-
cer en la lliga, es va classificar per 
a l’Eurolliga i va ser semifinalista de 
la copa de la Reina. Els resultats van 
acompanyar i la campanya 2014/15 
va fer història i va acabar per pri-
mer cop campió de la lliga espanyo-
la, un títol que li va donar l’ocasió 
de debutar a l’Euroleague Women, 
la màxima competició europea. El 
web del club ho va recollir expli-
cant la proesa: “I amb el sènior… 
El que hem viscut és increïble. Vam 
començar tornant a viatjar a la copa 

de la Reina, on ens vam tornar a 
quedar a semifinals 2016, ja tens 
un altre desig. Però el millor estava 
per arribar. Amb un Fontajau ple a 
vessar amb més de 5.500 persones 
i un munt més a fora del pavelló, 
el club aixecava la copa de campio-
nes de Lliga Femenina derrotant el 
Perfumerías Avenida al segon par-
tit del play-off i després d’haver-les 
guanyat també a Salamanca. Final 
que es va repetir mesos després per 
disputar la supercopa d’Espanya, 
al mateix pavelló, i amb el mateix 
campió. 

PASSA A LA PÀGINA 122 

| BÀSQUET FEMENÍ
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Espectacle de qualitat

El creixement de l’UNI  ha portat grans partits a Fontajau, 
els seus enfrontaments amb l’Avenida de Salamanca es van 
convertir en un clàssic que ha fet vibrar a tothom. 
FOTO: ARXIU EL PUNT 
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Encara havíem de tornar a veure 
Fontajau fregant el ple en un par-
tit de somni que ens va enfrontar 
ni més ni menys que a la selecció 
dels Estats Units.” Els duels amb el 
Perfumerías Avenida de Salamanca 
van esdevenir èpics. Entre el 2014 i 
el 2019 es van enfrontar cinc vega-
des seguides en el play-off final de 
la lliga, amb tres victòries per a les 
castellanes i dues per a les gironi-
nes; en l’última, el 2018/19, l’Uni va 
aconseguir la segona lliga.  

L’any 2020 i en previsió d’una pos-
sible crisi de creixement, la directiva 
va  acomiadar Èric Surís i va donar al 

responsabilitat a Alfred Julbe, profes-
sional amb gran prestigi però sense 
experiència liderant equips femenins 
que ha continuat amb la progressió 
d’un equip que el 2021 va conquerir 
la copa de la Reina guanyant els tres 
partits disputats: contra el Movistar 
Estudiantes, contra el Perfumerías 
Avenida i la final contra el València 
Basket. I la il·lusió no s’ha trencat. 
El 6 de juny d’aquest any, Laia Pa-
lau, la gran capitana, i Marc Gasol, 
el president del Bàsquet Girona, van 
presentar un projecte conjunt de 
base formatiu femení. El futur està 
assegurat.

| BÀSQUET FEMENÍ

Campiones de 
Copa

Després de la marxa 
d’Eric Surís i l’arribada 
d’Alfred Julbe,  l’UNI 
va aconseguir el títol 
que li faltava, la Copa 
de la Reina. FOTO: 
ARXIU EL PUNTAVUI.
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El 5 de maig del 2016, La Xar-
xa informava que, després de 
l’acomiadament de Miguel 
Ángel Ortega i el càrrec pro-

visional de Xavi Fernández, l’Uni Gi-
rona buscava entrenador i el més ben 
situat era Èric Surís, que fins aleshores 
era el responsable del Club Bàsquet 
Salt, on acumulava vuit temporades 
i en feia dues que havia aconseguit 
l’ascens de l’equip a la Lliga EBA, i 
coordinador de la secció de bàsquet 
del GEiEG. Nascut a Girona el 1982, 
amb àmplia experiència i un currí-
culum que palesa que havia passat 
per totes les categories de formació, 
la seva feina va resultar afectada per 
la irrupció de la covid-19, període en 
què, tot i les restriccions per la pan-
dèmia i la por general dins la societat 
per agafar el virus, la massa social 
de l’Uni va augmentar fins a superar 
els 2.600 abonats. Des de la direcció 
esportiva també es va treballar per 

portar jugadores de qualsevol equip 
d’Europa, com Laia Palau, Chelsea 
Gray, Sonja Vasic o Frida Eldebrink.

La gestió de Surís es pot qualifi-
car d’èxit, ja que a part d’aconseguir 
un rècord de 17 victòries consecutives 
en lliga regular, en les seves dues 
primeres temporades va obtenir dos 
subcampionats en la copa de la Reina 
i dos a la LF Endesa. La temporada 
2018/19 va alçar el títol de la lliga 
espanyola i la lliga catalana, a més 
d’arribar a la final de la copa de la 
Reina i a les semifinals de l’Eurocup 
Women. Si bé l’abril del 2021 es va 
anunciar que Èric Surís tenia una ofer-
ta del Nadejda d’Orenburg, ciutat rus-
sa situada a tocar de la frontera amb 
el Kazakhstan, pocs mesos més tard 
el club, classificat per a l’Eurocup, va 
fer un comunicat oficial assenyalant 
que per motius familiars l’entrenador 
gironí no podia començar la seva pri-
mera aventura internacional.

ÈRIC
SURÍS 
Amb àmplia experiència 
i passant per totes les 
categories de formació, va 
portar l’Uni a guanyar la 
lliga estatal
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ANNA 
CAULA I 
PARETAS 
Primera entrenadora de 
l’equip sènior de l’Uni 
Girona, el va pujar a la 
primera divisió i la seva 
feina va deixar empremta 
per a les generacions 
posteriors

Filla de Girona, abans de ser 
escollida primera entrenadora 
de l’Uni Girona, Anna Cau-
la havia entrenat en clubs 

com el GEiEG, Banyoles, Maristes o 
el Club Esportiu Santa Eugènia de 
Ter (Ceset). A més, al llarg de tres 
anys s’havia encarregat de les Selec-
cions Catalanes amb el palmarès de 
dos títols de campiona d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques. El 2008, 
abans de ser escollida per entrenar 
el primer equip, havia estat respon-
sable de l’infantil preferent de l’Uni, 
amb el qual havia assolit el tercer 
lloc al Campionat de Catalunya i un 
4t lloc al Campionat d’Espanya ce-
lebrat a Pamplona, la qual cosa va 
fer que la FEB la nomenés la millor 
entrenadora de la competició, i a 
més va col·laborar en el Programa de 
detección de talentos de la Federació 
Espanyola. En les sis temporades en 

què va ser entrenadora, el seu equip 
va aconseguir un ascens a la Lliga 
Femenina, dos segons llocs en la 
màxima competició estatal, dues par-
ticipacions en la copa de la Reina, 
dues participacions en els play-offs i 
una final de la supercopa. També va 
dirigir la selecció espanyola sub 20F 
des del 2012 al 2014, i va aconse-
guir dos ors i una plata als europeus. 
El 2015 va ser escollida diputada al 
Parlament de Catalunya com a nú-
mero dos de la llista de Junts pel Sí. 
El 2017 va repetir com a candidata 
d’Esquerra Republicana i posterior-
ment va ser nomenada  portaveu del 
grup parlamentari republicà. El març 
del 2021 va ser escollida vicepresi-
denta primera del Parlament. El 2 de 
juny del mateix any es va anunciar 
que deixava el càrrec per ser la se-
cretària general de l’Esport, adscrita 
a la conselleria de Presidència.
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MARTA 
XARGAY 
Va jugar al Vedruna i al 
Santa Eugènia i també 
a Salamanca, als EUA, a 
Txèquia i a Rússia, i sent 
internacional va guanyar 
medalles a Europa, a 
l’olimpíada i al món   

Nascuda a Girona, quan va 
complir cinc anys va co-
mençar la pràctica esportiva 
al seu col·legi, el CI Ve-

druna, on va jugar fins als dotze, i 
posteriorment va passar pel CI Santa 
Eugènia de Ter i va fer el salt a les 
categories inferiors de l’Uni Girona, 
on, sent juvenil, va rendir a un bon 
nivell en l’equip de Lliga Femenina 
2. El 2009, després de guanyar el tí-
tol de MVP del mundial sub 19, es 
va traslladar a Salamanca, on va fi-
txar pel Club Bàsquet Avenida, on va 
guanyar diferents títols, com ara dues 
lliges, tres copes de la Reina, una 
Eurolliga i una supercopa d’Europa. 
El 2015 va fitxar pel ZVVZ USK Pra-
ha, de Txèquia, on va coincidir amb 
Laia Palau, i alhora, aquell estiu, fent 
equip amb la seva antiga companya 
de Salamanca Shay Murphy, va jugar 
amb el Phoenix Mercury, campió de 

la WNBA. Després de tres tempora-
des a la República Txeca, l’any 2018 
va marxar al Dynamo Kursk, on va 
competir en la lliga russa i l’Eurolli-
ga i es va trobar el seu entrenador, 
Lucas Mondelo, i Ana Cruz, tots dos 
companys en la selecció espanyola.  
Acabat aquest contracte va tornar a la 
ciutat on havia nascut i es va integrar 
a les files de l’Uni Girona, on a finals 
del maig del 2020 va rescindir el con-
tracte assegurant que volia retirar-se 
temporalment del bàsquet professio-
nal. El juliol del 2021 va anunciar que 
la decisió era definitiva. Internacional 
en totes les categories de la selecció 
espanyola, ha guanyat tres campio-
nats d’Europa (2013, 2017, 2019) i 
una medalla de bronze el 2015, una 
medalla d’argent als Jocs Olímpics de 
Rio de Janeiro 2016, una altra d’ar-
gent al campionat del món del 2014 i 
una de bronze el 2018.
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Nascuda a Barcelona, va co-
mençar a fer esport en 
l’equip infantil del Club 
Joventut les Corts la tem-

porada 1991/92. Més tard va passar 
pel Sagrada Família-Claror Univer-
sitari, va militar en l’Universitari de 
Barcelona i el 2004 va fitxar pel CJM 
Bourges Basket, de la lliga francesa, 
on va jugar dues temporades fins que 
el 2006 es va incorporar al Ros Ca-
sessis València, on va romandre sis 
temporades. El 2012 va començar el 
seu periple internacional fitxant pel 
CCC Polkowice de Polònia, i un any 
més tard va recalar a l’USK Praga de 
Txèquia, on es va trobar amb Marta 
Xargay i va ser campiona de l’Euro-
league Women 2015. El 2018 es va 
anunciar el seu fitxatge per l’Uni Gi-
rona Club de Bàsquet. Internacional 
absoluta amb la selecció espanyola 
entre el 2002 i el 2021, va disputar 
dos jocs olímpics (una plata), quatre 

mundials (una plata i un bronze) i set 
europeus (dos ors, una plata i quatre 
bronzes), la qual cosa va fer que fos 
la internacional amb més medalles de 
l’Estat. Després de jugar 315 partits i 
guanyar 12 medalles en competicions 
de primer ordre, el 8 de novembre del 
2021 va anunciar la retirada definitiva 
de la selecció espanyola. Un mes i 
mig més tard, el 28 de desembre del 
2021, el govern de l’Estat li va con-
cedir la Gran Creu de la Reial Orde 
del Mèrit Esportiu. El 18 de maig del 
2022, al pavelló de Fontajau, acom-
panyada pel president del Bàsquet Gi-
rona, Marc Gasol, va anunciar la seva 
retirada com a jugadora professional 
i, alhora, el president de l’Uni Giro-
na, Cayetano Pérez, va anunciar en 
el mateix acte que l’equip retiraria la 
samarreta amb el dorsal 3 de Palau 
i la penjaria al sostre del Pavelló de 
Fontajau. Avui exerceix de directora 
esportiva de l’Uni.

LAIA 
PALAU 
És la jugadora de bàsquet 
que ha trencat tots els 
rècords, ha guanyat 33 
títols i s’ha penjat 12 
medalles amb la selecció
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ANNA 
CARBÓ 
Va arribar amb dinou anys 
a l’Uni Girona, hi va jugar 
vuit anys i es va convertir 
en un referent a dintre i 
fora de la pista

El 3 de desembre del 2017, 
el pavelló de Fontajau es va 
vestir de gala per homenatjar 
Anna Carbó i Noemí Jorda-

na, els números set i nou de l’Uni 
Girona. Van penjar la seva samarre-
ta al sostre juntament amb les de 
Toni Espinosa i Darryl Middleton. La 
primera havia arribat de Mataró i la 
segona de Torelló i totes dues es van 
implicar tant en la consolidació del 
nou equip de Girona que la ciutat els 
ho va agrair amb una frase impresa a 
la samarreta: “Per sempre”. Si a això 
hi afegim que Anna Carbó va veure 
truncada la carrera esportiva quan li 
va petar un genoll, podrem confec-
cionar una certa epopeia amb la vida 
d’aquesta jugadora, formada a la UE 
Mataró, que va debutar com a profes-
sional amb l’Estudiantes de Madrid, 
després va fitxar pel CB Ciudad de 
Burgos i el 2008 ho va fer per l’Spar 
Citylift Girona, o sigui l’Uni, quan es-
tava a punt d’iniciar la batalla que el 

portaria a primera divisió. En un es-
port on són molt habituals els canvis 
a les plantilles, Anna Carbó i Noemí 
Jordana es van quedar a casa nostra 
i amb l’equip van guanyar la lliga la 
diada de Sant Jordi del 2015, a la 
qual Carbó hi ha d’afegir una super-
copa d’Espanya i tres lliges catalanes. 
Va ser internacional en les categories 
inferiors amb la selecció estatal, amb 
la qual va aconseguir dues medalles 
d’or al campionat d’Europa cadet 
del 2004 i al júnior del 2006. El 15 
d’abril del 2016, Carbó, que ja era 
un referent a dins i fora de la pista i 
tenia 27 anys, va anunciar que, des-
prés de jugar vuit temporades i 202 
partits oficials amb l’Uni Girona, es 
veia obligada a deixar l’esport pro-
fessional. “Quan vaig arribar era una 
noia de 19 anys –va dir– amb ganes 
de jugar a bàsquet i menjar-me el 
món, ara me’n vaig com a capitana i 
com una gironina més.” I Girona no 
l’ha oblidat.
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Retrat de grup d’un equip 
d’hoquei patins. D’esquerra a 
dreta: Montaña, Rustullet, Coll, 
Pere Colls, Serra i Sastre. 1945. 
CRDI.
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Hoquei.
Els orígens 
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Ni la guerra va aconseguir 
trencar la il·lusió per un esport 
que havia aparegut poc temps 
abans i que va arrelar amb 
força a Catalunya

El Els orígens d’aquest esport es 
remunten a l’edat mitjana, a 
una activitat que es practicava 

a França, anomenada crosse, i que 
era bastant similar al que més tard es 
va batejar com a hoquei. Els creadors 
de l’hoquei modern, però, van ser els 
anglesos. Van començar a practicar-lo 
a principis del segle XX, al comtat de 
Kent (Anglaterra). Es jugava en una 
pista de ciment i amb patins de ro-

des. El 1905 es va fundar a Anglate-
rra l’Amateur Hockey Association, per 
establir algunes normes i un regla-
ment. Més tard, el 1913, es va crear 
la National Hockey Association i, el 
1924, la Federation International du 
Patinage à Roulotte (FIPR) per repre-
sentants de França, Alemanya, Gran 
Bretanya i Suïssa. Això va servir per 
acabar el reglament, estructurar-lo i 
unificar criteris.

Partit d’hoquei a la 
pista de Vista Alegre. 

Retrat dels jugadors. A 
dalt, l’equip del GEiEG. 

S’identifica a: Planas, 
Fàbrega, Vallmajor 
II, Bassó, Vallmajor 
I, Galceran. A baix, 

l’equip del Girona CH. 
S’identifica: el segon 

per l’esquerra, Joan 
Ferran; el tercer per 

l’esquerra, Àngel Vilar, 
porter; el primer per 

la dreta August Serra 
i al seu costat Isidre 

Escriche. Girona. 1952. 
CRDI. MARTI MASSAFONT 

COSTALS

| HOQUEI MASCULÍ



11
40

19
-1

26
31

99
Q

.

81
32

92
-1

26
27

45
L

.



# 134

.

| HOQUEI MASCULÍ

El 1926 es va fer el primer cam-
pionat de seleccions d’Europa, que va 
ajudar a difondre l’hoquei. Es va es-
tendre molt ràpidament, sobretot per 
països llatins, d’Amèrica i colònies 
portugueses d’Àfrica.  També va arri-
bar a Galícia, cap al 1941, perquè un 
sastre català s’hi va traslladar i hi va 
crear afició.

Els primers encontres de què se’n 
tenen notícies a Catalunya daten dels 

anys 1914 i 1916 a Barcelona, però no 
és fins al 1928 que es crea la Federa-
ció Catalana d’Hoquei (més tard Fede-
ració Catalana de Patinatge). L’hoquei 
sobre rodes es va conèixer a Girona 
els anys 1935-1936 i es jugava amb 
un disc de fusta. Els pioners varen ser 
els tres germans Serra –Joan, August, 
que ho va saber aprofitar i va arribar a 
campió del món, i Víctor–, Josep Riera, 
Tianet Canals, Narcís Comadira, Joan 

1
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Pera i Moragriega, i jugaven a la te-
rrassa de la Piscina de Girona. Quan 
s’hi va construir la pista de ball, es 
feia servir per patinar i jugar a hoquei. 
Acabada la Guerra Civil, l’any 1939, els 
Serra, amb Sastre, els germans Colls, 
Ros, Montaña, van formar l’Agrupación 
Deportiva Gerundense, que sols va du-
rar fins l’aiguat de l’any 1940, que va 
deixar inservible la pista de la Piscina, 
i quan es va constituir l’entitat espor-

tiva Girona Club d’Hoquei, el 12 d’oc-
tubre del 1940, es va pensar en canviar 
d’emplaçament. El gener del 1941 es va 
inaugurar la pista de Vista Alegre, amb 
un partit contra el Cerdanyola, que era 
l’equip més potent aquells anys. Va 
acabar amb un empat. L’equip gironí el 
formaven: Caula, Janny, Serra, Sastre, 
Colls i Fau. Josep Maria Sastre va ser 
l’autèntic forjador del Girona CH i peça 
clau en la construcció de la nova pista.

La postguerra va veure florir una gran generació de jugadors

1/ Retrat de grup de l’equip d’hoquei sobre patins masculí de la ADG (Agrupación 
Deportiva Gerundense). S’identifica a A. Serra. 1939. 2/ Retrat de grup de l’equip 
d’hoquei patins del Girona Club Hoquei, a la piscina de la Devesa, a Girona. 
S’identifica, Montaña, el primer a l’esquerra; Rustullet, el segon a l’esquerra; Pere 
Colls, el tercer a la dreta, i Serra, el segon a la dreta. 1943.  3/ Partit d’hoquei patins 
entre el Girona Club Hoquei i el Reial Club Deportiu Espanyol a la zona esportiva de 
la Devesa a Girona. Detall de la sortida dels jugadors del Girona. 1944 CDRI

2 3
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En els primers anys de post-
guerra, el Girona CH va que-
dar campió de Catalunya i, 
l’any 1943, problemes extra-

esportius van fer tancar tres mesos 
la pista i només es va arribar a la 
final de la copa President, que no 
es va guanyar. La temporada 1944/45 
va quedar sotscampió de Catalunya 
i d’Espanya, final aquesta que es va 
disputar a Reus, i, a més de perdre, 
hi va tenir un greu accident el pre-
sident de l’entitat, Emili Banda, que 
aleshores era director de Ràdio Giro-
na. Retransmetia per primera vegada 
un partit d’hoquei amb patins i va 
caure des d’on l’estava radiant. Giro-
na, que ha estat pionera de diversos 

esdeveniments, també ho va ser de 
tot l’Estat espanyol en formar part 
del primer partit d’aquest esport que 
es retransmetia per ràdio. Els juga-
dors, per ordre alfabètic, eren Josep 
Campistol, Pere i Joan Colls, Joan Fe-
rran, Jesús Llenas, Manuel Martínez, 
Martí Montaña, Joan Rustullet, Josep 
M. Sastre, August Serra i Xavier Se-
rrat. La temporada 1945/46, a més 
dels jugadors citats, hi va haver Ra-
mon Bassó, Lluís Coll, Joaquim Caba-
llé, Emili Puig i Joaquim Trias, i va 
ser la primera temporada que es va 
jugar amb bola. Es va incorporar al 
club Escriche i van ser baixa Bassó i 
Coll, que van passar al GEiEG. 

La primera edat 
d’or i l’hora baixa

Durant la postguerra l’hoquei gironí va tenir uns anys de 
glòria competint amb els equips de més enllà de la Tordera

PASSA A LA PÀGINA 140 

Retrat de grup dels 
jugadors del Girona 
Club d’Hoquei a la 
pista de Vista Alegre. 
Girona. 1949. CRDI.
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Partit de hoquei 
a la pista de Vista 
Alegre. Girona. 1954.
AJUNTAMENT DE 
GIRONA. CRDI
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Un equip japonès 
entrenant a Girona

1/ Entrenament d’un equip 
d’hoquei sobre patins japonès 
amb l’entrenador, August 
Serra Mústich, al pavelló del 
Centre Parroquial Sant Josep. 
Girona. Retrat de grup de 
l’equip amb l’entrenador. 
1974.  2/  Partit d’hoquei 
entre l’equip del Girona 
Club d’Hoquei i el Club Patí 
Reus, al pavelló d’esports de 
la Devesa. Girona. Retrat de 
grup dels jugadors de l’equip 
local. Ajuntament de Girona. 
AJUNTAMENT DE GIRONA. CRDI 
(NARCÍS SANS PRATS)

1

2
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La temporada 1947/48 es van in-
corporar nous jugadors: Danés, els 
germans Jubert, Xavi Muñoz, Triola i 
Ybero, i es va arribar a parlar molt de 
la fusió dels dos clubs de Girona per 
contrarestar la supremacia que te-
nien els de Barcelona. Després d’unes 
quantes entrevistes, malauradament, 
no hi va haver acord. Amb els millors 
anys d’August Serra, que va ser tres 
vegades campió del món, a part de 
capitanejar l’equip nacional, la tem-
porada 1952/53 es va aconseguir el 
sotscampionat de la Lliga Catalana i 
la següent, la 1953/54, es va assolir 
de nou, per fi, l’anhelat campionat de 

la Lliga de Catalunya, en lluita amb 
els grans equips: el Barça, l’Espanyol 
i el Reus. L’equip el formaven Vilar, 
Ferran, Serra, Ferrer i Escriche, junta-
ment amb els Junqué, Triola, Carreras 
i Casellas.

L’any 1960, en retirar-se els antics 
campions, es va baixar a la 2a divisió, 
i l’esport va passar a ser testimonial, 
amb una petita revifada la temporada 
1965/66, coincidint amb la celebra-
ció de les noces de plata. Van ser 
uns anys especialment dolents per a 
aquest esport. L’hoquei no va anar 
bé, fins a la fusió, el curs 1987/88, 
amb l’entitat Club Patí Devesa.

Quan es va 
retirar la 
generació de 
postguerra va 
venir la devallada

1/ Partit d’hoquei 
sobre patins de 
l’equip del Girona 
Club d’Hoquei, al 
pavelló d’Esports de 
la Devesa. Girona. 
Una jugada del 
partit. 1967. 2/ Partit 
d’hoquei a la pista 
de Vista Alegre. 
Retrat dels equips. 
AJUNTAMENT DE GIRONA. 
CRDI (NARCÍS SANS 
PRATS)

1

2
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La celebració del 75è aniver-
sari de la creació del club, 
l’any 2016, va coincidir amb 
l’ascens a l’OK Lliga, per pri-

mer cop en la seva història. El club, 
fundat el 1940, s’enorgulleix de 
ser el degà d’aquest esport, encara 
que alguns s’entossudeixin a discu-
tir-li-ho –Antoni Quintana assegu-

ra que disposa de documents que 
ho acrediten–, i va encetar el segle 
XXI amb un nou impuls liderat per 
la junta d’Antoni Quintana, que va 
aconseguir retornar l’hoquei gironí 
a la primera nacional. La tasca la 
va continuar la junta següent, en-
capçalada per Gerard Nadal. 

El segle XXI 
El segle actual ha viscut una revifalla de l’hoquei a la 

ciutat amb una llarga permanència a l’OK Lliga

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

Acte de reconeixement al Girona 
C.H.en motiu de l’ascens a l’OK 

LLIGA al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Girona. 2016. CRDI
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Hi va haver pujades i baixades fins 
que l’any 2016 va escriure una al-
tra pàgina gloriosa en la seva llarga 
història amb l’ascens a l’elit. Ramon 
Benito, l’entrenador d’aquell equip, 
ho valorava com un èxit rotund que 
havia costat molt pel fet que la pri-
mera estatal era un lliga molt iguala-
da i destacava que la clau de l’ascens 
era el bon bloc que s’havia creat. “Si 
s’ha aconseguit és gràcies al treba-
ll, la lluita i la dedicació de moltes 
persones”, assegurava. El final de la 

temporada va ser molt bo, però els 
inicis del curs no van ser així i al 
llarg de les jornades van haver de 
superar força adversitats. “Vam tenir 
un començament incert i molt dur”, 
continuava Benito, que recordava 
l’única victòria en els sis primers par-
tits. El patrocinava l’empresa Citylift, 
que poc després va deixar aquest as-
pecte econòmic a Garatge Plana, que 
ha donat nom a l’equip en els darrers 
quatre anys.

Set anys 
a l’OK lliga

1/ Celebració de 
l’ascens a l’OK lliga 
després de guanyar 
el Palafrugell. Maig 
2016. LLUÍS SERRAT. 2/ 
Imatge del partit de 
play off pel descens 
entre el Girona i el 
Palafrugell el 15 de 
maig del 2022. LLUÍS 
ROMERO

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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Al llarg d’aquests vuit anys a la 
màxima categoria, el millor resultat 
obtingut ha estat el cinquè lloc de 
l’any 2020. El bloc d’aquell equip que 
va aconseguir l’ascens, amb jugadors 
com Raúl Pelicano, el màxim gole-
jador l’any de l’ascens, o Jaume Lla-
verola, el porter menys golejat aquell 
mateix curs, i amb Ramon Benito a la 
banqueta, s’ha anat modificant amb 
l’objectiu manifestat per la junta de 
l’actual president, Marc Avellaneda, de 
prioritzar l’ascens de jugadors locals 

que puguin acabar competint a l’elit. 
Això comporta evidentment anys més 
bons i d’altres en què la crisi de resul-
tats fan perillar la permanència. Ra-
mon Benito continua a la banqueta de 
l’equip sènior. El club té, en aquests 
moments, 16 equips, amb uns 140 es-
portistes en total. La manca d’espai, 
ja que disposen d’una sola pista, els 
obliga a centrar-se més en els equips 
de més nivell i a deixar algunes tas-
ques de formació a altres clubs dels 
entorns de la capital.

Competint amb 
els millors

1/ Partit Girona 
Voltegrà del 3-3-2019. 
2/ Un Girona Barça 
del gener del 2020. 
MANEL LLADÓ. 
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Va ser, juntament amb els 
seus germans Joan i Víc-
tor, un dels impulsors de 
l’hoquei a les comarques 

gironines i un dels millors jugadors 
que ha donat aquest esport. Va néixer 
a Girona el 26 de febrer del 1920 
i va morir, a la mateixa ciutat, el 
22 d’abril del 2009, als 89 anys. Va 
ser un dels creadors del Girona Club 
d’Hoquei, fundat el 1940, i hi va jugar 
sempre (excepte dos anys, entre el 
1949 i el 1951, quan va provar sort al 
Barcelona).

Va tenir una llarga carrera espor-
tiva, en què va aconseguir ser un re-
ferent. El 1965, ja retirat, el Giro-
na CH li va proposar que tornés a 
la pista per ajudar el club a pujar 
de categoria. Tenia 45 anys i no va 
dubtar a despenjar l’estic. Va obtenir 
moltíssims triomfs, tant en campio-
nats provincials com de Catalunya i 
estatals (el seu palmarès és immillo-

rable). Entre aquests èxits cal desta-
car el campionat del món d’hoquei, 
títol que va guanyar amb la selecció 
espanyola tres vegades: el 1951 –el 
primer que s’aconseguia–, el 1954 i 
el 1955. A finals dels anys quaranta 
ja va ser internacional amb la selecció 
estatal, formació que sempre va capi-
tanejar, com totes les formacions de 
les quals va formar part, gràcies a la 
seva habilitat tàctica per organitzar el 
joc dels equips.

August Serra va estar tota la vida 
vinculat a l’hoquei i a finals dels 
anys vuitanta encara estava en ac-
tiu. La seva experiència el feia ser 
una persona molt requerida, fins al 
punt que va ser seleccionador nacio-
nal d’aquest esport en altres països, 
com per exemple el Japó. Però no es 
va limitar a la pràctica d’aquest es-
port sobre rodes, ja que també va ser 
un dels introductors de l’hoquei sobre 
gel a Catalunya.

AUGUST 
SERRA I 
MÚSTICH
Si hi ha algun jugador 
que cal destacar en la 
història de l’hoquei sobre 
patins gironí, aquest és 
sens dubte l’August Serra, 
referència de l’època 
daurada

TRANSPORTS DES DEL 1896
C/ Indústria, 36-38 - Mas Xirgu - Sta. Eugènia, 30 - 17005 Girona

Tel. 972 201 533 - Fax 972 400 580 
corcoy@corcoy.info - www.corcoy.info
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Va ser l’autèntic forjador 
del Girona CH i decisiu en 
la realització de la pista 
de Vista Alegre, el 1941, 

ja que la seva gestió davant les au-
toritats locals, amb qui mantenia 
bones relacions, va fer possible la 
seva ràpida construcció. Va néixer el 
1917 a Girona, però es va iniciar en 
l’hoquei a Barcelona, on s’havia tras-
lladat per qüestions laborals, l’any 
1935,  i on va jugar en equips com 
l’Eagle, el Luna i el Patria. Després 
de la Guerra Civil va tornar a Giro-
na i va participar en la fundació de 
l’Agrupación Deportiva Gerundense, 
que el 1940 es va convertir en el 
Girona Club d’Hoquei, amb el qual 
va guanyar dos campionats de Cata-
lunya (1941 i 1942).

Poc després, a causa del servei mi-
litar, es va traslladar a la Corunya, on 
va introduir l’afició per aquest esport 
que encara es jugava amb disc. Va 

impulsar el primer equip al Casino 
Sporting Club i també va apadrinar 
el segon conjunt, el Real Club De-
portivo. El primer partit a Galícia es 
va jugar el 2 de maig del 1942 en-
tre aquests dos equips. Més endavant, 
la feina el va portar a Cantàbria, on 
va fundar un altre equip, l’Sniace, 
de Torrelavega, que va dirigir durant 
molts anys. Estava casat amb Maria 
Teresa Ferrer Grau.

El 1952 va publicar Hockey sobre 
patines, un llibre en què es resumeix 
la història d’aquest esport des dels 
inicis del segle XX fins a la segona 
meitat de la dècada dels quaranta. El 
6 de gener del 2009 va morir, a To-
rrelavega, on havia passat gran part 
de la seva vida. Aficionat a la fo-
tografia i al cinema, va ser un dels 
impulsors del festival de curtmetrat-
ges de Torrelavega, i es va mantenir 
actiu fins a darrera hora, amb més de 
noranta anys.

JOSEP M. 
SASTRE 
SOMS

| HOQUEI MASCULÍ

Creador del Girona CH i 
artífex de la pista de Vista 
Alegre, va ser un gran 
difusor d’aquest esport a 
tot l’Estat
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Nascut a Lloret el 1986, va 
jugar en el conjunt gironí 
de la temporada 2014/15 a 

la 2018/19. Va ser un dels puntals 
que van fer ascendir l’equip des de 
la primera nacional catalana fins a 
l’OK Lliga en tres temporades. Raúl 
Pelicano va jugar les dues darreres 
temporades en el SHUM Maçanet de 
l’OK Lliga Plata. La temporada pas-
sada, amb 35 anys, es va incorporar 
de nou al Girona Garatge Plana per 
aportar experiència a un equip molt 
jove. Va ser ell qui va marcar els dos 
gols que mantenien el club a l’OK 
Lliga en el play-off contra el Pala-
frugell. El juliol d’aquest any, l’his-
tòric jugador del Girona va anunciar 
que deixava el club i es retirava de 
l’hoquei. “La història del Girona CH 
no s’entendria sense ell”, aclaria la 
nota del club.

Nascut a Igualada el 31 de juliol 
del 1975, està considerat com un 
dels millors porters de la història 

de l’hoquei. Va ser campió del món amb 
la selecció espanyola, però el 2004 va 
decidir abandonar-la per jugar amb la se-
lecció catalana, amb la qual ha guanyat 
una copa Amèrica i tres Golden Cup. El 
2014 va fitxar pel Girona CH, club amb 
el qual va complir 46 anys, en la seva 
octava temporada a l’entitat gironina, i el 
juny d’aquest any el club ja anunciava la 
seva renovació per una temporada més, 
poc abans de complir els 47. Llaverola 
és el jugador més veterà de l’OK Lliga. 
Fa 8 anys que és al Girona i manté la 
il·lusió i les ganes fins “que les lesions 
m’ho permetin”, avisava el porter, que, 
curiosament, va néixer un 31 de juliol 
igual que Pau Fernández, el jove de 19 
anys que defensarà la porteria al costat 
del més veterà.

CaVa néixer a Tordera el 29 
d’agost del 1974. Com a ju-
gador va debutar a l’elit amb 

el Tordera el 1993, després de pas-
sar pel Blanes. A partir del 1996 es 
va convertir en un referent del Vic, 
tot i que l’etapa més brillant com a 
jugador la va passar amb el FC Barce-
lona. La temporada 2009/10 va penjar 
els patins, després de 18 anys com a 
jugador, i va iniciar una nova etapa 
com a tècnic.

Després de passar per la banqueta 
del Blanes i el Tordera, l’any 2015 va 
fitxar pel Girona CH, amb el qual va 
aconseguir pujar a la màxima compe-
tició estatal. L’any passat club va deci-
dir renovar-lo com a director esportiu 
de totes les seccions, des de la base 
fins als equips sèniors masculí i feme-
ní, i continua com a tècnic del sènior 
masculí a l’OK Lliga.

RAÚL
PELICANO 

JAUME LLAVEROLA 
I VIDAL 

RAMON BENITO 
MARTÍNEZ  

En la temporada de l’ascens va 
ser el màxim golejador de la lliga 
i va ser decisiu per mantenir la 
categoria el curs passat

Un mite de l’hoquei sobre 
patins que, amb més de trenta 
temporades a l’elit, ha guanyat 
tots els títols possibles

Va ser l’home de l’ascens, el pilot 
que va capitanejar la nau des de 
la banqueta i ho continua fent 
set anys després
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Les 
‘distinguidas 

señoritas’ 

Retrat de grup de l’equip 
d’hoquei sobre patins femení 

la ADG (Agrupación Deportiva 
Gerundense). L’equip està 
format per Carme Molins, 
Mercè Huertos, C. Sastre, 

Josefina Figueras i M. Fabra.
CDRI. 
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L’hoquei femení ja es 
practicava a finals dels 
anys trenta i la dècada dels 
quaranta, però no va quallar 
en una època poc propícia 
per a les dones

El 1940 hi ha constància que 
Josep M. Sastre, un dels pio-
ners i principals impulsors de 

l’hoquei, que just després de la gue-
rra havia tornat a Girona, entrenava 
un equip d’hoquei femení. Un any 
abans, l’octubre del 1939, el diari 
Los Sitios de Gerona publicava: “Se 
reitera a todas las señoritas que for-
man parte de la Sección Femenina 
de Hockey sobre patines de la A. 
D. G. que mañana día 6, a las 8 en 
punto de la noche y en el local So-
cial, Avenida del Generalísimo núm. 
38, se celebrará una reunión a la 
que se ruega asistan todas sin excusa 

de ninguna índole. Asimismo podrán 
asistir aquellas señoritas amantes de 
dicho deporte que deseen practicarlo 
debidamente y con toda clase de ga-
rantías.” Amb el desastre de la Gue-
rra Civil encara present, resulta cu-
riós l’interès que despertava aquest 
esport entre les que el cronista del 
diari anomenava “distinguidas seño-
ritas” en les seves escasses cròniques. 
Alguns noms d’aquells primers equip 
eren Asunción Figueres –que més 
tard es va casar amb August Serra, 
l’altre gran pioner d’aquest esport–, 
Josefina Figueres –la seva germana–, 
Mercedes Sastre –germana d’August 

| HOQUEI FEMENÍ

Equip d’hoquei 
femení de mitjans 

dels anys noranta a 
la pista de la Devesa 

amb Tete Hugues 
com entrenador, un 

dels històrics del club.  
CRDI
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Sastre–, Carmen Molins. Com es pot 
comprovar, tot quedava en família. 
Van començar patinant a la pista i a 
poc a poc van anar agafant els estics 
i el disc de fusta amb què es jugava 
en aquella remota època. Van fer al-
gun partit als anys quaranta, gairebé 
sempre contra equips d’hoquei de la 
“Sección Femenina. El Deporte en la 
Falange”, però no va tenir continuï-
tat en un país i una època en què 
l’esport no era precisament territori 
femení.

Després de l’absorció del Club Patí 
Devesa per part del Girona CH, ma-
niobra que va donar un nou impuls 

al club i a l’esport, la junta, en la 
qual hi havia Joan Martínez, va de-
cidir potenciar un equip d’hoquei fe-
mení, en una època en què ja no 
era tan excepcional i alguns clubs, 
com el Llers o el Shum de Maçanet, 
disputaven el campionat a la màxima 
categoria. Algunes de les jugadores 
que van participar en aquesta nova 
etapa van ser Elena Martínez, Gem-
ma i Cristina Casanoves (dues ger-
manes bessones), Marcel·lina Puig, 
Georgina Campasol i Neus Ribot. La 
llavor ja estava sembrada i tan sols 
era qüestió de temps que arribés a 
florir i produir els millors fruits.

HOQUEI FEMENÍ |

Retrat de dos equips d’hoquei femení. 
A l’esquerra l’ADG (Agrupación 

Deportiva Gerundense) i a la dreta 
l’Skating HC de Barcelona. 1939. CRDI
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L’OK Lliga femenina es va 
crear el 2008 i el Girona CH 
hi va accedir el 2010, des-
prés de ser la gran sorpresa 

i aconseguir el títol de la lliga na-
cional, l’any precisament en què la 
junta del club, presidida per Josep 
Pla, s’havia plantejat fer desaparèixer 
la secció. L’equip, format per juga-
dores de Girona i Barcelona i alguna 
d’internacional, estava dirigit per Ser-
gi Alonso, que s’hi havia incorporat 
a l’inici de la temporada. La plantilla 
la formaven Cristina Elie, Carla Gri, 
Tàpia Pardo, Anna Hervas, Sofia Gon-

zález, Laura Viella, Anna Jou, Maria 
Arumí i Celsa López. En la seva pri-
mera participació en una competició 
internacional, l’any 2012, gràcies al 
subcampionat aconseguit a l’OK Lliga, 
l’hoquei femení va fer història que-
dant subcampiones europees. Després 
de derrotar en la semifinal el Lobin-
hos portuguès, no va poder amb el 
Biesca Gijón. Aquesta fita de l’esport 
català i del gironí en particular va ser 
reconeguda tant per l’Ajuntament de 
la ciutat com pel secretari general de 
l’Esport, Ivan Tibau.

Subcampiones 
europees 

Aquest segle ha conegut l’eclosió de l’hoquei femení a 
Girona, amb continuïtat i triomfs de relleu

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 

1

2

Recepció de l’alcaldessa  
Anna Pagans a l’equip femení 
del CH Girona per l’ascens a 
l’OK Lliga femenina. 2010. EPA
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Us desitgem unes bones 
Festes de Primavera
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La dècada prodigiosa

1/ Girona femení. 2012. Sergi Alonso, Ariadna Cabezas, Anna 
Hervàs, Laia Castro, Vabnessa Daribó, Carla Dorca, Rosa 
López, Alfons Mestres, Carla Gri, Virginia Díaz, Laura Viella, 
Laia Salicrú i Adriana Gutiérrez. 2/ Final a quatre de la Copa 
d’Europa femenina d’hoquei del 2013 entre el Voltregà i 
Girona. 3 / El secretari general de l’esport rep el Girona Club 
Hoquei, pel subcampionat d’Europa d’hoquei patins, i el 
Club Voleibol Barcelona-Barça. 2012.  JORDI RIBOT

3



# 154

Després de dotze anys a la 
màxima categoria l’hoquei 

femení ha tornat a la 
categoria de plata

L’èxit, però, no va quedar aquí i 
l’any següent, el 2013, van repetir 
la segona posició en el campionat 
d’Europa, aquesta vegada jugant a 
Girona en una final que els va en-
frontar al Voltregà i que van perdre 
per la mínima, 2-3, en un partit molt 
disputat.

El 2016 van quedar penúltimes 
a l’OK Lliga i van baixar a la lliga 
nacional catalana, en què van que-
dar en segona posició la temporada 
2017. Les noies de Judith Carreras es 
van quedar a un pas de l’objectiu de 
pujar ràpidament a la màxima cate-
goria en caure derrotades contra el 
Vila-sana, quan en l’últim partit de 
lliga s’enfrontaven primeres contra 
segones. El retorn que no va poder 
ser a la pista es va aconseguir als 

despatxos per una carambola. Arran 
de la renúncia de dos clubs, el Ri-
vas i el Jolaseta, el Girona Club Ho-
quei va poder tornar a ser equip de 
la primera divisió estatal gràcies al 
suport de l’empresa Citylift, que ja 
patrocinava l’equip masculí i que es 
feia càrrec d’assegurar el pressupost 
necessari per afrontar la categoria.

La política del club de promocio-
nar les jugadores locals ha tingut les 
seves conseqüències i aquells anys 
de glòries europees han quedat, de 
moment, de banda, esperant l’arri-
bada de les noves generacions. L’any 
passat hi va haver nombroses retira-
des de jugadores consagrades i el pes 
del club l’han portat jugadores locals 
de setze i disset anys, cosa que ha 
comportat la pèrdua de la categoria.

L’equip del Citylift 
Girona en l’Ok Lliga 
2017-18.
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Retrat de la patinadora Pili 
Fernández Ajuntament 
de Girona. CRDI (SALVADOR 
CRESCENTI MIRÓ)
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El despertar 
del patinatge 

artístic

PATINATGE |
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Quan l’hoquei anava de 
caiguda, va ser el patinatge 
artístic el que va portar el nom 
de la ciutat a tots els indrets 
de la Península gràcies a la 
constància de dues pioneres

A Girona, el patinatge artístic 
havia estat testimonial en la 
postguerra. De fet, es limi-

tava a exhibicions puntuals de pati-
nadores foranes a la mitja part dels 
partits d’hoquei. La primera referèn-
cia a patinadores del Girona CH és 
del 1958. Els anys seixanta van ser 
una època fosca per a l’hoquei. Si 
hi ha alguna cosa destacable, va ser 
l’aparició i posterior consolidació del 
patinatge artístic. Sota la direcció de 
l’entusiasta entrenador Delfí Bata-
llé, es va iniciar una trajectòria que, 
amb el pas dels anys, va convertir el 
CPA Girona, ja deslligat del Girona 
CH, en una de les referències mun-
dials. Entre les alumnes d’aquells 
inicis destacaven Anna M. Falgàs, 
Pili Fernández, Dolors Gamundi, M. 
Teresa Pagès, Nuri Pérez, M. Dolors 
Puig i les germanes Conxita i Ma-

ria Sanicolàs. El patinatge artístic va 
començar a consolidar-se en l’època 
que Pili Fernández, excel·lent i dinà-
mica professora, es va fer càrrec de 
la direcció, formant en el transcurs 
dels anys molt bones patinadores 
i excel·lents entrenadores. Aquesta 
pionera del patinatge s’havia format 
a les files del Coma Cros, a Salt, on 
va patinar des del 1957 fins al 1959, 
i va passar posteriorment al Girona. 
Durant molts anys, ja que l’hoquei 
no funcionava, qui portava el nom 
del Girona arreu d’Espanya, partici-
pant en campionats i competicions 
i deixant sempre molt alt el pave-
lló gironí, era el patinatge artístic. 
Una col·laboradora inestimable en 
aquesta tasca del patinatge va ser 
Maria Casellas, la primera dona que 
va formar part de la junta directiva 
d’un club esportiu gironí. 

Primera edició 
del Gran Festival 
de Divulgació de 

Patinatge Artístic 
organitzat pel Girona 

Club d’Hoquei, al 
pavelló d’esports de 

la Devesa. Girona. 
Sortida a la pista 

d’una delegada 
d’un dels equips 

participants i una 
preparadora d’un dels 

equips participants, 
Pili Fernández i 

Maria Casellas. 1968. 
Ajuntament de Girona. 

CRDI (NARCÍS SANS 
PRATS)
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Era l’any 1967 quan la junta direc-
tiva, presidida per Francesc Rojals, va 
crear la secció de patinatge artístic, 
amb Maria Casellas al capdavant com 
a vocal i delegada de l’equip. La de-
cisió de posar una dona dirigint la 
secció era d’una lògica aclaparadora 
fins i tot per al diari de la ciutat. En 
una entrevista, Rojals declarava que 
l’objectiu prioritari era fer escola a 
través de Pili Fernández com a en-
trenadora i deixava clares dues coses: 
la primera era que calia organitzar 
competicions i no només exhibicions, 
i la segona, que el patinatge era un 
esport tant de noies com de nois. 

El febrer del 68, ella i Pili Fernán-
dez van organitzar el primer festival 
de divulgació del patinatge artístic, 
amb la presència dels campions i 
subcampions d’Espanya i Catalunya 
i la participació d’una vuitantena de 
patinadores del club. Els anys 1969 i 
1970, quan Pili Fernández va haver 
de deixar temporalment el patinatge, 
la Maria no va dubtar a assumir el 
rol d’entrenadora fins al seu retorn. 
A principi dels setanta, amb la sec-
ció ja consolidada, van organitzar el 
I Festival Provincial de Patinatge Ar-
tístic i Dansa (1974) i les primeres 
competicions de debutants.

Espectacle de patinatge artístic, 
a la pista d’hoquei de Vista 

Alegre. Girona. Un moment de 
l’exhibició. 1960. AJUNTAMENT DE 
GIRONA. CRDI (NARCÍS SANS PRATS)
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L a A partir de finals dels se-
tanta, tant la Pili com la 
Maria van treballar de ma-
nera decidida, i en un con-

text esportiu clarament masculí, en 
la promoció, la defensa i l’orga-
nització del patinatge artístic a la 
ciutat i a les comarques de Girona. 
Feina de formigueta. A poc a poc 
i en totes les direccions. A partir 
del 2013 el CPA Girona es va cons-

tituir com a entitat pròpia. Va ser 
una lenta escalada que va arribar 
al cim l’any 2015, quan es va ini-
ciar la trajectòria internacional del 
CPA Girona i amb un tercer lloc en 
el campionat d’Espanya. Aquest re-
sultat els assegurava una plaça als 
europeus de Bremerhaven, on van 
accedir al mundial de Cali amb una 
meritòria quarta classificació. 

Aquell any van consolidar el CPA 

Els anys gloriosos 
El patinatge artístic gironí, pel que fa a grups de xou grans, està 

immers en aquests darrers anys en una època inoblidable
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Girona en l’esfera del patinatge artís-
tic mundial.

A partir d’aquell moment, van es-
tendre el seu llegat amb tres sub-
campionats mundials els tres anys 
següents. “Sempre hem anat als 
mundials sense expectatives, així 
que celebràvem els segons llocs tot i 
quedar-nos a les portes del campio-
nat”, confessava Mar Suy, capitana de 
l’equip. “Sabem l’esforç que comporta 

arribar-hi i sortim a gaudir-ho, per 
això sempre ens ha anat bé.” Però 
després de nou temporades juntes i 
de suficients segons llocs, l’any 2019 
no només van aconseguir ser cam-
piones provincials de Catalunya, d’Es-
panya i d’Europa, sinó que també 
van aixecar per primer cop un trofeu 
mundial als World Roller Games, ce-
lebrats a Barcelona. 

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT 
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L’entrenadora amb qui 
han tocat el cim

1/ World Roller Games. Patinatge Grup 
de Xou grans. CPA Girona campió.  
2/ Amb la copa de Catalunya 
aconseguida l’any 2019. AINA VALL. 3/ Núria 
Soler, l’entrenadora que condueix el 
CPA Girona en aquests anys gloriosos. 
Desembre del 2018.  LLUÍS SIMÓN
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Era la culminació d’una temporada 
perfecta. Les gironines van aconse-
guir una medalla d’or amb l’original 
coreografia Bacterium, en què es re-
presentava l’efecte de la càries en 
una dent. Un any abans, el 10 de 
març, en el Campionat d’Espanya de 
Grups Grans a Avilés (Astúries), el 
patinatge gironí va mantenir l’hege-
monia i per primer cop el CPA Gi-
rona, amb la coreografia Soc aquí, 
va aconseguir endur-se la medalla 
d’or davant les grans dominadores 
en l’àmbit estatal, europeu i mun-
dial dels últims anys, el CPA Olot. 
El 2020 va ser un any estrany, co-

mençant pel Glòria i continuant amb 
el coronavirus. Amb el confinament 
tot es va aturar. Aquest mes de no-
vembre, el CPA Girona competirà 
als World Roller Games 2022, que 
se celebraran a l’Argentina, amb la 
coreografia Sinapsis, amb què el mes 
de maig passat el club va quedar 
en la segona posició al Campionat 
d’Espanya de Grups de Xou Grans 
celebrat a Reus. Completament ama-
teurs i sense finançament, les pati-
nadores van iniciar fa uns mesos una 
campanya de recollida de fons per 
costejar el desplaçament de les 27 
competidores.

Èxtasi

1/ Recepció a 
l’Ajuntament 
de Girona pel 
campionat del món
2/ Granollers, 
campionat català de 
xous de patinatge. 
CPA Girona segon 
AINA VALL. 3/ Patinatge 
artístic. Campionat 
Europa grups. 2021. 
LLEIDA. RANIERO 
CORBELLETI/WSE CPA 
GIRONA.
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