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1. INTRODUCCIÓ I MARC DE TREBALL
El Girona Futbol Club, S. A. D. va aconseguir el juny del 2017 la fita més important de la
seva historia amb l’ascens a la primera divisió. Mai en la seva trajectòria, que va
començar el 25 de juliol del 1930 al cafè Norat de la Rambla, el club havia assolit la
màxima divisió estatal. Dues temporades abans, el club havia acaronat l’ascens però
s’havia quedat amb la mel als llavis. Des del 2008, el Girona Futbol Club s’havia
estabilitzat a la divisió de plata. Els resultats d’aquesta primera temporada i la fortalesa
institucional sembla que apunten a una consolidació a la divisió d’or del futbol estatal.
L’arribada del club a l’elit ha suposat un tomb esportiu i mediàtic sense precedents, però
també ha repercutit d’una manera molt important en la dinamització de l’economia de la
demarcació. És evident que l’ascens té una transcendència econòmica i comporta uns
guanys i un efecte tracció en molts sectors: hostaleria, comerç, restauració…
La Cambra de Comerç de Girona, com altres cambres de l’estat han fet amb l’ascens dels
clubs de la seva demarcació, han realitzat per encàrrec del club un estudi estimatiu sobre
l’impacte econòmic que pot representar l’ascens del Girona FC.
L’anàlisi que presentem està centrat principalment en la despesa d’aficionats i
professionals, sense oblidar l’impacte en altres activitats. L’informe econòmic ha volgut
ser contingut i no fer volar coloms. No obstant això, tenim el convenciment que les xifres
que presentem quedaran lluny de l’impacte real a tots nivells. L’ascens del Girona Futbol
Club ha generat també uns impactes intangibles d’una magnitud difícil de quantificar.
¿Quan val que el nom del club, i d’una ciutat turística per excel·lència amb uns atractius
prou destacables, aparegui en mitjans de tot el món? ¿Quan val que alguns partits amb
rivals de gran renom com el Barça o el Real Madrid, es retransmetin en directe pels cinc
continents?
Estem convençuts que, a banda de les xifres i els impactes quantificables que apareixen
en aquest treball, es produirà també un impacte genèric tant o més important que resulta
difícil d’objectivar.
Per realitzar aquest anàlisi utilitzarem diverses fonts d'informació primària i secundària
per tenir suficient base de treball per avaluar la diversitat d'impactes socioeconòmics que
aporta la presència i possible consolidació del Girona FC a la Primera Divisió del futbol
professional.
Es realitzarà una comparativa de la dimensió del clubs que es troben a Primera Divisió
pel que fa a historia, pressupost, instal·lacions i socis.
Serà important també la valoració de l’afluència d'aficionats tant locals com forans, així
com la diversitat de professionals que visitaran la ciutat i el seu entorn més proper amb
motiu del conjunt de partits que estableixi el calendari de la competició.
En el cas dels professionals visitants es preveuran directius, jugadors i tècnics dels
equips, arbitres i periodistes, afegint-hi tant els aficionats o socis dels equips visitants que
vinguin expressament pel partit com els seguidors d'aquests clubs que viuen a
comarques gironines o la resta del territori català.
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La realització d'aquest treball, passat l’equador de la temporada 2017-2018, ens permetrà
realitzar anàlisis comparatius amb dades de segona divisió dels darrers exercicis i bona
part de l'actual amb l'equip ja a primera.
S’analitzarà l’impacte directe sobre l’economia de la ciutat i del seu entorn territorial més
proper i del benefici que li reportarà l’augment del factor demanda que produirà el
creixement d’espectadors locals, nacionals, estatals i estrangers que puguin venir
directament des de França o per estar allotjats a la Costa Brava. Per analitzar aquest
teòric augment de les transaccions econòmiques caldrà determinar la xifra d’espectadors
i professionals diversos que vindran a l’estadi i possiblement visitaran la ciutat durant els
19 partits que es juguin a Montilivi al llarg de la temporada.
Establirem l’impacte indirecte que pot aportar pel conjunt de l’economia de la
demarcació que el club estigui a Primera Divisió, mitjançant l’anàlisi de les taules inputoutput que interrelacionen l’origen i destí de la producció.
També valorarem l’efecte transferència que pot suposar l’important creixement del
pressupost del club i la repercussió que tindrà en l’augment de la inversió i la despesa a
l’economia local i provincial.
Finalment, s’analitzarà la repercussió mediàtica que la imatge de marca del club
aportarà per el conjunt de la demarcació.
El treball establirà unes conclusions finals acompanyades per un conjunt de propostes.
Considerem que es important començar recordant la darrera evolució del club per valorar
millor la situació actual. Han estat nou temporades consecutives a segona divisió, que
han precedit l'històric i primer ascens aconseguit la temporada 2016 - 2017 a la màxima
categoria de la competició estatal. Seguidament, ens fixem en els 4 darrers exercicis a
segona i amb l’actual ja a la màxima categoria.
Com a rellevant antecedent cal recordar que l’estiu de 2008 es va superar l’eliminatòria
definitiva dels play off d’ascens a Segona Divisió A guanyant 1 a 0 al Ceuta a Montilivi,
empatant prèviament 0 a 0 al partit d’anada. Després de 49 anys, l’equip tornava a la
categoria de plata del futbol professional.
Aquella darrera temporada 2008 - 2009 a segona B el club tenia 1.300 abonats i durant la
següent, 2009 - 2010, primera ja a Segona A, van créixer de forma exponencial fins als
6.500.
La temporada 2013 - 2014 l’equip seguia a Segona Divisió i va finalitzar la temporada en
15é posició de la classificació amb un pressupost de 4.017.000 d’euros i resultat final de
pèrdues de 1,8 M d’euros. L’aforament de l’estadi era de 9.282 espectadors i els abonats
eren 5.029. A final de temporada l’assistència total va arribar a sumar 99.245
espectadors. La marca que vestia el Girona era Kedeké i el seu patrocinador principal va
ser l’empresa Tamesol.
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La següent, 2014 – 2015, també a Segona Divisió, l’equip va fer una temporada
especialment positiva i va quedar 3r a la classificació disputant el play off d’ascens però
perdent la semifinal contra el Saragossa.
El pressupost va augmentar situant-se en 5.045.000 euros i els abonats van créixer fins a
6.383. Amb el mateix aforament de l’estadi a final de temporada el total d’espectadors
que van assistir als partits disputats va ser superior a l’any anterior, 114.942. La marca
que vestia el Girona era Kappa i el seu patrocinador principal va ser La Bruixa d’Or. Els
comptes anuals aporten un superàvit de 766 mil euros.

Gràfic 1. Comparativa resultats exercici, ingressos i xifra de negoci de 2013 a 2018

La temporada 2015 – 2016, també a Segona Divisió, va repetir una molt bona temporada
quedant 4rt a la classificació disputant novament el play off però sense poder assolir
l’ascens, tot i guanyar la semifinal amb el Córdova, però perdent la final contra
l’Osasuna. Els abonats van disminuir fins a 5.311. El pressupost va créixer molt
significativament fins 8.517.000 euros, un 40%, i el resultat de l’any finalitza amb 583 mil
euros de superàvit. L’assistència del conjunt de la temporada va ser de 93.326
espectadors. L’equip seguia sent vestit per Kappa i el patrocinador principal es va
canviar, establint se la companyia d’ascensors City Lift.

5- ANÀLISI DE L’IMPACTE ECONÒMIC DEL GIRONA FUTBOL CLUB SAD A LA PRIMERA DIVISIÓ

La temporada 2016 - 2017 va ser històrica pel Club pel fet d’aconseguir el perseguit i
desitjat ascens a la Primera Divisió, al quedar 2on a la classificació i aconseguir el passi
directe cap a la màxima categoria sense necessitat de jugar el play off, com es va haver
de fer a les anteriors temporades sense resultat positiu. Per fi s’assolia el somni d’entrar a
l’elit del futbol professional.
El pressupost va seguir creixent, assolint la xifra de 9.994.000 euros, que suposava un
increment de prop d’un 15%. Els comptes anuals tornen al dèficit, 5M d’euros, per la
important inversió en la plantilla i reforçar l’estructura del club. L’assistència fins a final de
temporada va acumular un significatiu augment, fins arribar a un total de 117.241
espectadors. Els abonats també tornen a créixer fins a 7.000. Kappa es mantenia com la
firma esportiva que vestia l’equip i a nivell de patrocini seguia l’empresa City Lift.

L’actual temporada 2017 - 2018 el Girona juga a Primera Divisió amb un pressupost que
ha fet un gran salt quantitatiu, situant-se en els 44.535.000 euros. La marca que vesteix
l’entitat ha passat a ser Umbro.
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Amb les diverses obres i millores realitzades l’aforament de l’estadi ha augmentat fins a
13.286 localitats i el col·lectiu d’abonats torna a créixer fins els prop de 9.300. A falta de
disputar les darreres jornades, ja s’han superat els 165.000 espectadors.
Cal significar la bona evolució aconseguida aquests darrers anys en les xifres del
pressupost de l’entitat, nombre total d’aficionats que assisteixen al camp durant el conjunt
de la temporada i d’abonats del club.
Els canvis produïts a l’accionariat durant els darrers exercicis han aportat un major nivell
de solidesa a l’entitat que ha permès treballar amb més tranquil·litat l’estructura
executiva, l’equip tècnic i la pròpia plantilla, superant moments realment difícils que les
anteriors directives havien viscut en diferents etapes d’extrema dificultat pressupostària i
financera. En aquests moments més favorables és bo de recordar la bona labor portada a
terme en aquests darrers 10 anys, des de l’assoliment de l’ascens, per aconseguir entre
tots els actors del club l’assalt a la màxima categoria del futbol professional.

2. COMPARATIVA DIMENSIÓ DELS CLUBS DE PRIMERA DIVISIÓ
En aquest apartat comparem les dades bàsiques dels 20 clubs que en aquest moment
juguen a la Primera Divisió: any de la fundació, nom i aforament dels estadis, número de
socis o abonats i pressupost anual.
Quan a la fundació dels clubs que militen actualment a Primera, cal assenyalar que
s’estableixen en tres períodes, voltants de 1900, anys 20 - 30 i anys 40. Passem a veure
aquests 3 grups d’equips:
•

Un primer grup format pels que es van fundar amb l’inici del segle XX (entre el
més antic fundat el 1890, Sevilla, i el 1909, en el cas del Llevant i la Reial
Societat) trobem 11 conjunts.

•

El segon incorpora equips fundats durant els anys 20 que són un total de 6 i
agrupa des del Valencia, que data de 1919, fins el Girona, fundat l’any 1930.

•

Finalment, el grup menys nombrós n’integra 3: Eibar, 1940; Getafe, 1945 i Las
Palmas, 1949.

A partir d’aquesta informació cal significar que el Girona es situa com el 4rt equip més
jove de la categoria. Aquesta evolució en la creació dels clubs es pot veure amb més
detall al quadre que segueix.
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Gràfic 2. Any de fundació dels Clubs de Primera Divisió
Un aspecte molt important per l’evolució i creixement de qualsevol club són l’aforament i
el tipus de gestió del seu estadi, així com la disponibilitat d’espais o terrenys adjunts o
propers al camp per la previsió de futurs projectes d’ampliació d’instal·lacions esportives
o de zones complementàries de serveis als socis i aficionats.
Els estadis dels equips de primera divisió tenen un regim de gestió ben divers que va des
de la propietat del mateix club a la pertinença de la instal·lació al consistori municipal o
una altre administració pública que cedeix o lloga al club les instal·lacions. El cas del
Girona és aquest darrer, fruit d’un conveni amb l’Ajuntament que es va renovant
periòdicament.
La diversa dimensió dels clubs es tradueix també en estadis més o menys adaptats a les
seves possibilitats, així ho podem veure al quadre comparatiu on es relacionen tots 20.

8- ANÀLISI DE L’IMPACTE ECONÒMIC DEL GIRONA FUTBOL CLUB SAD A LA PRIMERA DIVISIÓ

Gràfic 3. Aforament dels estadis dels Clubs de Primera Divisió

Podem diferenciar 4 nivells:
•

2 estadis molt més grans que la resta, el Camp Nou del FC Barcelona, amb
capacitat per 99.264 espectadors, i el Santiago Bernabeu del Reial Madrid, que
disposa de 80.940 localitats.

•

6 equips disposen d’estadis entre els 70 i 40 mil espectadors, tots són d’equips
que han passat quasi totes les temporades de la seva trajectòria a primera divisió
amb camps de noms històrics o rebatejats per motius d’esponsorització: el nou
Wanda Metropolitano de l’Atlético, San Mames a Bilbao, Benito Villamarín bètic,
Mestalla valencianista, Ramón Sánchez Pizjuán sevillista i el RCDE Stadium
periquito.

•

7 equips tenen estadis amb capacitat entre 24 a 32 mil espectadors: Riazor
corunyès, Estadio de Gran Canaria, Anoeta realista, La Rosaleda malaguenya,
Balaidos viguès, Ciutat de València del Llevant i La Ceràmica del Villareal.
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•

5 equips es mouen amb estadis inferiors a 20.000 places: Mendizorrotza a Vitòria,
Coliseum Alfonso Pérez del Getafe, Butarque a Leganés, Montilivi i el més petit és
Ipurua de l’Eibar, que només disposa de 7.083 localitats.

El camp del Girona és situa com a 18è, antepenúltim per capacitat, i sinó hagués estat
per l’ampliació feta aquest estiu seria el penúltim superant només al de l’Eibar.
L’estadi de Montilivi no disposa al seu entorn de gaires espais disponibles més, fora del
reduït camp d’entrenament adjunt que no té les mides oficials, on el club pugui preveure
un creixement de les instal·lacions esportives o de serveis per abonats i visitants.

Amb la consecució de l’ascens a primera el club va prioritzar la millora d’aspectes
estructurals bàsics de les instal·lacions de Montilivi: el nou drenatge i la gespa híbrida,
l’ampliació de les graderies i la millora de diversos espais de l’estadi com els vestuaris,
zones de premsa i d’accés i treball. La inversió realitzada en aquestes obres a l’estadi ha
estat propera als 2.000.000M d’euros. El camp ha passat de disposar de 9.282 a 13.444
localitats.
El club, conscient d’aquesta limitació d’espais pel propis entrenaments, ha fet una aposta
durant aquestes 2 temporades per disposar de terrenys més amplis i mínimament adients
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per un equip de Primera Divisió. Així i davant la pràctica impossibilitat de disposar-ne de
propers al camp o a la mateixa capital gironina, ha apostat per fer-ho a l’entorn de la
ciutat, primer habilitant uns camps al municipi de Riudarenes i posteriorment a la zona del
Golf PGA de Caldes de Malavella. La inversió ha estat important, 1.500.00M d’euros, i ha
permès construir aquests nous terrenys de joc i poder disposar així d’uns espais
adequats per realitzar entrenaments o estades.
L’altre obra prou important realitzada durant l’inici d’aquesta temporada ha estat la
instal·lació d’estructures metàl·liques suplementàries a les grades lateral i nord que han
permès augmentar un 30% la capacitat de l’estadi.
Un dada prou rellevant per al creixement del clubs és la xifra de socis de l’entitat i la
seva evolució en el temps. El Girona ha passat del 1.300 abonats de la temporada 2008 –
2009, amb l’equip encara a segona B, als actuals 9.269.
Aquesta xifra podia haver augmentat molt més durant aquesta temporada, doncs s’ha
demostrat que hi ha molta demanda de persones que voldrien ser abonats, però l’actual
aforament limita aquest creixement.
De manera molt similar al que acabem de comentar referent a la dimensió dels estadis
passa també amb els col·lectius de socis o abonats dels diversos equips de primera. La
xifra de socis dependrà de la força i seguiment que cada entitat tingui en el seu entorn.

Gràfic 4. Número de socis dels Clubs de Primera Divisió.
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Les diferències que es donen entre els 20 equips de primera son prou rellevants, i així
podem distingir 4 grups:
•

El grup capdavanter i molt allunyat de la resta el composen Barça, Real Madrid i
Atlético de Madrid, que tenen entre 147 i 78 mil socis, xifres molt superiors a la
resta d’equips.

•

Un segon grup format per 4 equips que es situen entre els 30 i 45 mil abonats on
trobem per ordre d’importància: Bilbao, Betis, València i Sevilla.

•

El tercer grup és el més nombrós, doncs agrupa a 8 equips situant els seus socis
entre 17 i 29 mil socis, i va des de l’Espanyol, amb 27.308, fins al Villareal, amb
17.579.

•

La darrera agrupació, entre 7,5 i 15 mil associats, integra 5 equips: Alaves, Eibar,
Girona, Leganés i Getafe.

En aquesta classificació social el Girona es torna a situar en les darreres posicions; en
concret 18è amb els seus 9.269 abonats. Només supera al Leganés, amb 9.092, i al
Getafe, amb 7.594.
Ja ens hem referit a l’àmplia demanda d’aficionats, de dins i fora de la demarcació, que
volen ser abonats i assegurar-se així la possibilitat d’assistir a tots els partits de la
temporada, petició que no es pot atendre doncs en aquest cas no quedarien pràcticament
entrades per la venda lliure o per als aficionats de l’equip rival, esgotant l’aforament actual
en la seva totalitat.
La possible resposta positiva a les peticions de fer-se abonat dependrà del futur
increment de nous seients que es pugui anar guanyant a l’actual aforament de l’estadi.
Una darrera dada però del tot rellevant per la vida dels clubs és el seu pressupost anual,
al gràfic que s’acompanya podem diferenciar entre 4 grups:
•

•

3 equips amb xifres molt superiors a la resta, Barça, Real Madrid i Atlético de
Madrid, que es mouen entre 897 i 347 milions d’euros. Podem dir que són d’un
altre lliga.
4 equips que disposen de xifres entre 177 i 91 milions d’euros, on trobem el
Villareal, Sevilla, Athletic Bilbao i València.
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•
•

Un grup més nombrós de 8 equips que tenen un pressupost més similar, entre ells
d’entre 77 i 58 milions d’euros.
Finalment, 5 equips més que disposen de pressupostos entre 49 i 44 milions.

En aquest darrer grup trobem al Girona FC que, tot i haver augmentat espectacularment
el seu pressupost de la temporada anterior de 9 a 44 milions, figura en l’útima posició
d’aquest rànquing econòmic.
Cal significar que a partir de les dades facilitades des del club, la distribució d’ingressos,
tot i beneficiar-se de l’espectacular augment dels drets televisius, presenta també una
evolució molt positiva de les altres partides pressupostàries, com són patrocinis, abonats,
publicitat, merchandising, etc., que denota una bona tasca de gestió.

Gràfic 5. Pressupostos dels Clubs de Primera Divisió.

3. EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA PARTITS: ABONATS – ESPECTADORS
La mitjana d’assistència de la temporada 2015 – 2016 va ser de 5.131 espectadors, la
següent temporada 2016 – 2017, en que es va aconseguir l’ascens, va augmentar fins els
5.481 i en l’actual, 2017-2018, ja a primera i fins a la visita del Betis, la mitjana s’ha
pràcticament doblat, superant els 10.000 espectadors.
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Anteriorment, quan s’han comparat les dades bàsiques del club durant les darreres
temporades, s’ha comptabilitzat també el total d’espectadors, que ara és bo de recordar:
• 2013 – 2014, 99.425
• 2014 – 2015, 114.942
• 2015 – 2016, 93.326
• 2016 – 2017, 117.241
A partir de les dades del propi club més la informació que recull la Lliga de Futbol
Professional de la resta d’equips, es confirma que el Girona és l’equip que més ha
crescut en la xifra d’espectadors respecte a la temporada anterior.
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Gràfic 6. Assistència d’aficionats 2015-2018. Elaboració del Club.

Tot i així, i degut a que té un dels estadis amb menys capacitat com abans hem constatat,
aquesta mitjana d’assistència al camp, tot i haver se doblat, resulta una de les més baixes
de Primera Divisió. Només supera a 2 equips, Leganés (9.529) i Eibar (5.334). El 3
equips amb mitjanes superiors, que té més propers, serien Getafe (10.276), Alabès
(15.792) i Celta (16.266). La mitjana del conjunt d’equips està en 27.304 espectadors.
Cal esmentar com a dada significativa que els 3 equips que estan en zona de descens i
que, per tant, porten una temporada prou irregular tenen mitjanes molt superiors a la
gironina, tot i que també aforaments molt més elevats, Las Palmas (17.611), Málaga
(21.277) i Deportivo (21.314).
En les primeres setze jornades, Montilivi ja ha superat els 165.000 espectadors i faltant
encara 3 partits (Espanyol, Eibar i València) i amb les aspiracions que es mantenen per
intentar entrar a Europa la propera temporada, es preveu d’arribar als 200.000.
Els 4 partits amb més assistència han estat, Reial Madrid (13.383), Barça (13.315),
Atlético de Madrid (11.512) i Betis (11.286). Mentre que els que han registrat entrades
més baixes: Celta (6.392), Alabès (7.613), Athletic (9.602) i Vila-real (9.935).
Un tema prou important, i que ha determinat alguna de les assistències més baixes, és el
dia en que es juga el partit setmanal: divendres, dissabte, diumenge, dilluns o bé entre
setmana excepcionalment; també l’horari: matí, primera hora de la tarda o vespre.
Aquests elements, que no es poden controlar des del club, fan variar de forma important
l’assistència d’espectadors als partits.

En el que portem d’any la distribució de partits setmanal ha estat ben diversa: 5
dissabtes, 5 diumenges, 4 divendres, 1 dilluns, 1 dimarts i 1 dijous. El dia de la setmana
en que juga l’equip és una variable que té una importància rellevant però que no depèn
del club sinó dels mitjans que tenen els drets televisius.

Gràfiques 7 i 8. Distribució de partits segons el dia de la setmana i promig d’espectadors.
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Un aspecte a valorar és la procedència dels espectadors, doncs l’origen és divers: una
part important resideix a la mateixa ciutat de Girona o al seu entorn més proper, i un altre
es desplaça de la resta de comarques gironines, també d’altres zones del país properes
com Osona i el Maresme. En menys mesura altres espectadors provenen de la Catalunya
Nord o son visitants estrangers que es troben per vacances o treball a les nostres
comarques i que compren prèviament la seva entrada per internet o el mateix dia de partit
a les taquilles.
En aquest sentit, en el que portem de temporada ja s’han venut més de 10.000 entrades
online.
Cal recordar que entre els seients que no estan abonats més els que s’alliberen (i restant
les 306 localitats destinades als equips rivals), el club posa a la venda unes 3.000 i escaig
localitats cada jornada. Han estat diverses les jornades en les quals han faltat localitats
davant la superior demanda d’aficionats interessats en assistir a aquests partits.
Cal afegir-hi també els 1.500 aficionats visitants que han assistit a l’estadi mitjançant les
entrades facilitades des del club i gestionades per part dels equips visitants.
Aquestes xifres d’aficionats d’equips visitants creiem que poden millorar ostensiblement
en properes temporades, doncs durant el debut a primera pot donar-se un cert
desconeixement per part dels propis equips i dels seus aficionats en vers la destinació
gironina, tot i ser un destí prou conegut per la pròpia ciutat com per les destinacions
turístiques costeres i de muntanya. De ben segur que la bona temporada de l’equip, el
progressiu coneixement del club, la disponibilitat de bones comunicacions amb diverses
zones de l’Estat i l’interès per la destinació Girona – Costa Brava pot fer augmentar
significativament l’arribada de més aficionats forans.
Cada jornada a l’estadi comporta l’arribada d’aficionats, però també el desplaçament d’un
conjunt de professionals: la plantilla de jugadors, l’equip tècnic i els membres de la
directiva de l’equip rival, l’equip arbitral i els professionals dels mitjans de comunicació.
Caldria afegir també els partits de Copa, que depenent dels bons resultats aconseguits a
les eliminatòries podran ser més o menys nombrosos, tot i que fins a les rondes finals no
solen comportar grans aforaments. Cal assenyalar que, tot i tenir en compte l’únic partit
de la Copa disputat aquest any contra el Llevant a l’hora de veure els dies de partit, no
s’ha quantificat econòmicament per la poca repercussió al jugar només aquesta
eliminatòria i caure derrotat. Per altres temporades caldrà veure la trajectòria de l’equip
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en aquesta competició que podria arribar a permetre disputar fins a 4 partits si l’equip
anés superant eliminatòries.
També cal recordar la possible aportació dels partits amistosos, que ja dependrà de
l’entitat del rival. Un bon exemple el tenim durant la recent pretemporada, on la visita del
Manchester City va omplir Montilivi.

4. IMPACTE SECTORIAL DIRECTE
Aquest impacte directe es generarà per part dels aficionats locals i forans en despesa
realitzada en hostaleria, restauració, comerç, transport i altres despeses
complementaries.
Una informació prou important per poder avaluar les possibilitats de despesa dels
visitants al territori és la distància quilomètrica entre Girona com a ciutat receptora i les
localitats d’origen dels equips visitants. Aquesta dada determinarà de manera important el
possible desplaçament dels aficionats dels diferents equips i la major o menor despesa
que puguin arribar a fer els aficionats que decideixin visitar Girona per veure el partit a
l’estadi.

Gràfic 9. Distància quilomètrica a Girona des de les ciutats dels Clubs de Primera Divisió.
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Com es pot apreciar al gràfic comparatiu, estem parlant d’una quinzena de ciutats ben
diverses. Tenim 5 ciutats que representen 6 clubs que superen els 1.000 quilometres de
distancia, 7 més que suposen 8 equips que marquen una distancia aproximada de 700
quilometres, 2 ciutats més que es concreten en 3 clubs i que disten uns 400 quilometres
de Girona i, finalment, Barcelona amb 2 equips separats per 100 quilometres de la capital
gironina.
Al poder disposar de les dades d’assistència dels partits disputats a l’estadi fins ara, i a
falta dels tres darrers a casa, podem veure si els càlculs teòrics que en aquests tipus
d’anàlisi es fan sobre els aficionats locals i forans s’estan complint o no.
Com abans hem exposat, el fet de ser el primer any a la categoria pot fer que els
aficionats dels equips rivals encara no coneguin prou bé el destí i al mateix equip a l’hora
de plantejar desplaçar-se a Girona per seguir al seu equip. La bona temporada que el
club està realitzant de ben segur que farà que el proper any hi hagi molts més equips que
organitzin viatges a Girona pels seus seguidors o que aquests ho facin preparant el viatge
ells mateixos.
El desplaçament d’aficionats forans a la ciutat de Girona i el seu entorn per poder assistir
als partits del seu equip comportarà l’increment de la demanda de bens i serveis del
sector terciari, i en especial dels relacionats amb l’hostaleria, la restauració, el comerç i el
transport.
La possible despesa en hostaleria es pot calcular a partir d’uns determinats barems:
• La gran majoria dels aficionats dels equips rivals que es desplacin a Girona en
una distancia superior a 700 quilometres (14 dels 19 equips visitants) passaran
un mínim d’una nit d’hotel a la mateixa ciutat o al seu entorn més proper o a la
Costa Brava. El cost de l’allotjament pot suposar una despesa de 110 euros.
• La totalitat de la delegació d’aquests 14 equips de procedència més llunyana,
jugadors, equip tècnic i directius, més els 4 arbitres i una part dels periodistes
forans també hi dormiran una nit. Els restants 5 equips, amb trajecte més curt,
segurament viatjaran el mateix dia de partit.
•

Aquesta delegació de cada club visitant es considera que farà una despesa
d’allotjament i restauració de 275 euros per persona. La previsió és d’unes 750
persones entre directius, equips tècnics i jugadors.

•

Els equips arbitrals portaran unes 75 persones durant la temporada i es preveu
que facin una despesa mitjana de 150 euros per persona. Els mitjans de
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comunicació mouran prop de 3.000 professionals i un 30% poden fer una
despesa per persona de 100 euros.
A partir de la informació de la qual disposem sobre els aficionats forans que han viatjat de
la mà del clubs visitants o bé organitzant-se directament el viatge i comprant l’entrada per
internet es pot suposar que unes 6.500 persones hauran passat un mínim d’una nit a la
ciutat o al seu entorn.
Amb aquests càlculs la despesa en hostaleria en una temporada pot arribar als
1.027.010 euros.
Un segon sector econòmic que es veu beneficiat directament pel moviment d’aficionats
que es genera els dies de partit és el de la restauració. Per calcular la possible despesa
en aquest concepte utilitzarem els següents supòsits:
•

El 100% dels aficionats forans que assisteixin a un dels 19 partits que es disputen
a Montilivi faran un àpat (dinar o sopar) a la ciutat, considerant-se una xifra
aproximada de 15.000 visitants.

•

Igualment es considera que la totalitat del col·lectiu arbitral menjaran a la ciutat,
mentre que ho poden fer un 60% dels periodistes en el total de la temporada.

•

També una part dels socis i aficionats que provenen de la zona d’influència de la
ciutat acaben fent un àpat abans o després del partit. Una xifra mínima prevista
d’un 20% dels assistents a l’estadi durant el conjunt de l’any; parlem doncs d’uns
40.000 comensals.

•

La mitjana de despesa es preveu en 25 euros.

Amb aquests càlculs la despesa en restauració en una temporada pot arribar al
1.384.400 euros.
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Apart de la despesa realitzada en restauració i allotjament, l’arribada dels aficionats
forans i de l’entorn aportarà una major despesa en sectors relacionats com el comerç, els
bars i cafeteries i el transport.
En el cas de la despesa comercial serà important el dia en que es jugui el partit, doncs els
que es disputin en diumenge veuran reduïda dràsticament aquesta despesa al tenir la
major part del comerç tancat. Aquest any, i fins ara, s’han disputat 5 partits en diumenge.
Podem preveure que un mínim d’un 14% del total d’aficionats que assisteixin als partits
del Girona, 30.000 persones, poden fer una despesa en aquests sectors: comerç
detallista (17 euros), cafeteries i bars (12 euros), transports (3 euros) i uns 10 euros en
altres despeses. Aquestes quantitats es preveuen com a despesa mitjana.
Amb aquests càlculs la despesa en altres sectors en una temporada pot arribar als
1.260.000 euros.
Finalment, també es preveu un augment del consum de béns i serveis per part dels
propis aficionats locals, que també augmenten considerablement, a cafeteries i bars,
transport i altres despeses complementaries que podem xifrar en 14 euros de mitjana i
que pot arribar a suposar una despesa pel conjunt de la temporada de 2.590.000 euros.
A mode de resum, cal significar que la despesa conjunta en els diversos sectors
considerats arriba a 6.261.410 euros.

5. IMPACTE SECTORIAL INDIRECTE
Tal i com ja hem comentat anteriorment, la presencia del Club a Primera Divisió no
només repercuteix directament sobres les activitats del sector serveis que acabem de
comentar, sinó que cal considerar l’augment que també tindrà en altres branques
productives a partir de l’increment de despesa. Considerant que aquests sectors
necessitaran d’altres productes i serveis per atendre les seves necessitats de producció,
de ben segur que aportaran un rellevant efecte multiplicador pel conjunt de l’economia de
la demarcació.
Per establir l’abast d’aquest impacte indirecte utilitzarem el model input – output que
determina les relacions existents entre els diferents sectors econòmics i permet marcar
en quin grau es veuran beneficiats la resta de sectors.
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Hem utilitzat la taula marc de la demarcació de Girona i aplicant l’import de l’efecte directe
establert a l’apartat anterior, podem determinar una xifra de 1.377.510 euros d‘impacte
indirecte.

6. IMPACTE DE MARCA
Aquest impacte mediàtic es tradueix en la repercussió econòmica equivalent a la inversió
que Girona ciutat i la seva demarcació faria de publicitar-se en els mitjans de comunicació
en els quals apareix gratuïtament mitjançant la difusió que es fa del club.
Cal significar que diversos estudis certifiquen que el futbol és l’esport que genera més
influencia mediàtica als diversos mitjans de comunicació, bé siguin televisius, radiofònics,
escrits o digitals.
El fet de que un equip de futbol participi a la Primera Divisió posa en l’escenari informatiu
global al conjunt de la demarcació i a la pròpia ciutat. La lliga estatal és una de les
principals competicions del món, seguida per diversitat de col·lectius de tots els
continents, fet que permet fer arribar la imatge del club i del territori a milions de
persones.
Aquest efecte de notorietat mediàtica es concreta en un augment del coneixement de
Girona i la seva demarcació en el conjunt del país, de l’Estat i de l’estranger, fet que
augmenta les possibilitats de ser escollida més freqüentment com a destí de turisme,
negocis o noves inversions. Aquest fet reforça la marca “Girona” i també la imatge de les
organitzacions i empreses que donen suport i patrocinen el club.
Els darrers anàlisis d’audiència realitzats dels equips de primera divisió situen al Girona
molt per sobre de les seves teòriques possibilitats segons les dades pressupostaries i de
socis, segurament per la seva bona trajectòria com a equip debutant amb un joc prou
atractiu. D’entre els actuals 20 equips de la màxima categoria i respecte a les 30 primeres
jornades, es situa en el lloc 11è, amb una audiència total de 13.043.775 espectadors i
una mitjana de 652.1689, xifra que es veu pràcticament doblada als partits contra el
Barça i el Real Madrid, on s’ha arribat als 1.200.000 espectadors per matx.
Per determinar aquest impacte mediàtic, altres estudis similars realitzats apliquen un
valor fix al fet d’estar a Primera Divisió o bé un percentatge del 0,0300% sobre el PIB
provincial. En aquest cas hem considerat d’estimar aquesta segona opció i situar aquest
efecte mediàtic en 8.016.600 d’euros.
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7. EFECTE TRANSFERÈNCIA
L’efecte que anomenem de transferència deriva fonamentalment de l’increment del
pressupost del club i de la seva repercussió al consum.
A partir de les dades oficials del mateix Club, l’evolució del pressupost de la temporada
2016 – 2017 a l’actual 2017 – 2018 ha estat molt important, passant de 9.994.000 euros a
44.535.000 euros.
Aquest significatiu augment del pressupost es concretarà tant a les partides d’ingressos
com a les de despeses. Quan als ingressos, representa un increment dels abonats, socis
i de la recaptació per entrades, a més de la compensació dinerària per retransmissió de
partits, nous contractes de màrqueting i publicitat. Pel que fa a les despeses: salaris dels
jugadors i equip tècnic, desplaçaments, reformes de l’estadi i altres despeses de
funcionament.
Es considera que l’efecte transferència del pressupost s’estableix en un 20% de la
diferència entre els darrers 2 pressupostos, i així resulta una xifra de 6.908.200 euros.

8. CONCLUSIONS
La presencia del Girona FC a la Primera Divisió estatal està tenint un efecte molt positiu
pel conjunt de l’economia de les comarques gironines i en especial a la ciutat de Girona i
el seu entorn més proper.
Aquest anàlisi realitzat per la Cambra de Comerç de Girona xifra en 22,5 milions
d’euros l’impacte econòmic de la participació del club a la màxima categoria del
futbol professional.
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IMPACTE ECONÒMIC TOTAL PER TEMPORADA

IMPACTE SECTORIAL
DIRECTE
HOSTALERIA

6.262.410

27,75%

1.027.010

4,55%

RESTAURACIÓ

1.384.400

6,14%

ALTRES SECTORS TERCIARIS

1.260.000

5,58%

CONSUM INTERIOR

2.590.000

11,48%

IMPACTE SECTORIAL
INDIRECTE

1.377.510

6,10%

IMPACTE DE MARCA

8.016.600

35,53%

EFECTE TRANSFERÈNCIA

6.908.200

30,62%

TOTAL IMPACTE

22.563.720

L’impacte directe que té sobre la ciutat i la demarcació gironina, l’increment de la
despesa en el sector serveis i complementaris representa un 27.75%, 6.262.410 euros.
A partir d’un càlcul intersectorial, taules input – ouput, es considera un impacte indirecte
en els sectors productius que es beneficien indirectament d’aquesta presència a Primera
en un import d’un 5,55%, 1.377.510 euros.
L’efecte transferència provocat per l’augment pressupostari del club i l’increment de
despesa realitzat suposa un rellevant 30,62%, 6.908.200 euros.
Finalment, l’efecte mediàtic i de major visibilitat de la imatge de marca de la ciutat i el
conjunt provincial, aporta un 35,53%, 8.016.600 euros.
El conjunt d’efectes econòmics es xifren en 22.563.720 euros al llarg d’una temporada.
Aquesta constatació referma que la presència i consolidació del Girona FC a la Primera
Divisió és un clar element de dinamisme per a la ciutat i la seva demarcació, i que es
concreta de forma molt diversa a l’economia gironina, tal i com ha quedat acreditat en el
detall d’aquest anàlisi.
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Des de la Cambra de Comerç de Girona estem convençuts de les possibilitats reals de
creixement del club sobre la base del següent decàleg:
•

Estructura accionarial sòlida.

•

Continuat procés de professionalització dels equips executiu i tècnic.

•

Estructura esportiva ben definida: entrenador, equip tècnic i secretaria esportiva.

•

Possibilitat d’ampliació de l’aforament de l’estadi i de millora de les instal·lacions a
partir bona resposta de l’equip i dels socis i aficionats.

•

Expectativa positiva de creixement d’abonats i socis lligada precisament a la
comentada ampliació d’espais

•

Bona predisposició de l’Ajuntament i de la resta administracions a col·laborar.

•

Estructura futbolística territorial prou forta per convertir Girona i la seva
demarcació en referent nacional i estatal.

•

Elevada potencialitat de la ciutat, que pot sumar les marques Costa Brava i
Pirineus per convertir se en un destí dels més interessants per les visites de la
resta d’equips de primera.

•

Bon treball al futbol base que dona resultats tangibles.

•

Creixent interès d’organitzacions i empreses per col·laborar amb el club.

Aquests diversos elements, i el seu potencial creixement, posicionen el Girona FC com
un projecte de present i de futur il·lusionador que cal seguir consolidant des de diversos
fronts per tal d’assolir noves fites en benefici del conjunt de la societat gironina.
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Equip de treball Cambra
Direcció i realització: Eduard Torrent i Gerard Bagué.
Suport tècnic: Anna Insa, Gemma Gelpí, Christian Flores i Enric Ortega.
Abril 2018
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