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FUTBOLTERCERADIVISIÓ

Retallades per sobreviure
El Balaguer, que necessita 84.500 euros per cobrir el pressupost, rebaixa el sou un 30 per cent
a jugadors i empleats || Els socis aproven amb un sol vot en contra una derrama de 20 euros

JOAN BOVÉ/J.C. MONGE
❘ BALAGUER ❘ Els socis del CF Ba-
laguer van donar ahir un suport
pràcticament unànime a les me-
sures que els va proposar la jun-
ta directiva, que presideix Jo-
sep Burgués, per superar la greu
situació econòmica en què està
immersa l’entitat.Només un dels
aproximadament cinquanta so-
cis que van assistir a l’assemblea
extraordinària que es va cele-
brar a l’ajuntament va votar en
contra de les propostes dels di-
rigents. El club farà una derra-
ma de 20 euros per cada soci i
retallarà un 30 per cent el sou
a jugadors, tècnics i empleats,
ja que, segons va explicar Bur-
gués en l’assemblea, a l’entitat
li falten 84.500 euros per cobrir
el pressupost de 210.000 pre-
vist per a aquesta temporada.
A més, el Balaguer arrossega un
deute de 110.000 euros de tem-
porades anteriors.

El president del club va deta-
llar que ja s’han pagat 60.000
euros als jugadors, als quals es
deuen les mensualitats del de-
sembre, el gener i el febrer.A
més, 25.000 euros s’han desti-
nat al futbol base, 14.400 a ar-
bitratges, 6.500 a desplaçaments
i 11.000 a la mutualitat dels ju-
gadors de la base. “Ens falten
84.500 euros”, va admetre Bur-
gués. Una vegada aplicada la re-
tallada del 30 per cent, s’han
d’abonar 55.000 euros als juga-
dors, 12.000 per a desplaça-
ments i arbitratges i 17.500 per
al futbol base.

Segons la proposta dels mem-
bres de la junta, es comprome-

ten a trobar un patrocinador que
aporti 20.000 euros, i amb la
derrama dels socis i la venda
d’uns adhesius de suport al club
que esperen distribuir entre el
comerç local obtindrien 10.000
euros més. La resta, 54.400 eu-
ros, serien aportacions institu-
cionals. “Hem contactat amb el
consistori i estan disposats a aju-
dar-nos si tenim prou suport dels
socis.”Aquests van demostrar
ahir que recolzen totalment el
club.

La junta va explicar que quan

Vista general de la sala d’actes de l’ajuntament de Balaguer, ahir durant l’assemblea extraordinària del club de futbol.
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Futbol. El Barça recorre l’expulsió de Piqué
i demana explicacions al Comitè d’Àrbitres.
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Piragüisme. El lleidatà Guillermo-Díez
Canedo, ajudant del seleccionador del Brasil.
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FC BARCELONA.CAT

DEUTE ACUMULAT

L’entitat arrossega un
deute acumulat de
110.000 euros de les
últimes temporades

Josep Burgués, de cara, prepara l’assemblea amb els seus companys. Els jugadors del Balaguer esperant l’inici de l’assemblea.
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es va fer càrrec del club, al juny
del 2010, el club tenia un deu-
te de 240.000 euros i ja n’ha pa-
gat 130.000. Els 110.000 euros
restants esperen saldar-los en sis
anys amb bona part de les sub-
vencions que el Balaguer ha de
rebre en aquest període de
temps. Burgués i els seus com-
panys de junta van explicar que
havien deixat d’ingressar diners
que estaven compromesos. “A
més, aquesta temporada comp-
tem amb un 22 per cent menys
de socis”, va assenyalar.Ara en

tenen 363.Així mateix, per jus-
tificar el desfasament pressu-
postari, van explicar als socis
que la firma comercial La Brui-
xa d’Or havia compromès
20.000 euros que no s’han abo-
nat, que un altre patrocinador
que havia d’aportar 15.000 eu-
ros a l’entitat també es va fer
enrere i que d’altres han acabat
pagant menys del que s’havia
acordat. Els socis van proposar
mesures per recaptar diners,
com un sorteig similar al que el
Tàrrega ha acordat recentment.

■ El Balaguer va impugnar
ahir el partit de diumenge
passat davant del Cornellà
per una possible alineació in-
deguda. Segons van compro-
var els responsables del club,
l’equip barceloní va alinear
un jugador que el dia anteri-
or ja havia disputat un partit
amb el juvenil, demanera que

l’entitat lleidatana entén que
entre els dos partits no van
passar les hores de descans
que estableix el reglament. El
club va enviar ahir mateix to-
ta la documentació al Comi-
tè de Competició de l’Espa-
nyola. El Balaguer va perdre
el partit per 4-0 i l’equip lo-
cal va ser molt superior.

Impugnenelpartit deCornellà
perpossiblealineació indeguda
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