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l Girona FC va ser fundat el 25 
de juliol de 1930 i, després de 87 
anys d’història, el 4 de juny de 

2017, va assolir la màxima categoria al 
futbol professional.
 El 19 d’agost de 2017 va debutar a la 
primera divisió, a Montilivi, davant l’Atlètic 
de Madrid, en un partit que els gironins 
van anar guanyant per dos gols a zero i 
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que van acabar empatant a dos. Els dos gols van ser 
obra de l’uruguaià Chistian Stuani.
 El Girona va tenir contra les cordes tot un At-
lètic de Madrid en la històrica estrena de l’equip a 
primera divisió. Sis minuts van sobrar a un partit 
per emmarcar dels gironins, que van demostrar al 
món del futbol que la categoria no els va gens gros-
sa. Els de Machín, després d’avançar-se amb un 2-0 
merescut a la primera part, no van saber rematar la 
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feina quan l’Atlètic jugava amb deu homes per l’expul-
sió d’Antoine Griezmann.
 Els aficionats més veterans no s’ho creien. Alguns 
es fregaven els ulls, d’altres no paraven de mirar el 
marcador electrònic: el Girona guanyava tot un equip 
de Champions.
 Els minuts finals van ser una bogeria i el Girona ho va 
pagar amb el debut de ser l’equip novell de la millor lliga 
de futbol del món. El central Giménez rematava de cap a 

gol una falta lateral i va deixar glaçats els onze mil es-
pectadors de Montilivi. Els de Machín veien com, increï-
blement, se’ls escapava una victòria que tenien al sarró.
 Una rematada de Muniesa i una altra de Kayode 
en la darrera acció del partit haurien pogut canviar 
el guió d’una nit per recordar. No va ser així, però al 
final del partit tothom coincidia a assenyalar el mèrit 
del joc dels gironins i, per què no, el valor del punt 
sumat contra tot un Atlètic de Madrid.
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