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L’EDITORIAL
DESENA TEMPORADA A
L’ELIT DEL BÀSQUET ESTATAL
Iniciem una nova temporada a l’elit, i ja en van 10
a la màxima categoria espanyola. En aquests deu
anys el club ha evolucionat molt en totes les àrees, i
això s’ha vist repercutit en el suport dels aficionats i
l’augment de la massa social.
Poca gent es podia imaginar durant aquella
primavera del 2009, on l’equip va assolir l’ascens
a Lliga Femenina 1, que l’evolució seria tan ràpida.
En la primera temporada a la màxima divisió, es
va aconseguir una meritòria 5a posició, que es
milloraria dos anys més tard amb un 3r lloc. Però
el colofó va ser el 23 d’abril de 2015, quan Noe
Jordana, Anna Carbó, Roberto Íñiguez i companyia,
van aixecar el trofeu que les acreditava com a
campiones d’Espanya.
Després de diversos subcampionats, aquest any el
club es mostra decidit a fer una passa endavant
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C/ Marquès de Caldes de Montbui, 123

i a lluitar-ho tot. Per fer-ho, s’ha volgut fitxar a les
millors jugadores possibles i així defensar la nostra
samarreta; jugadores amb contrastada experiència
nacional i internacional, així com joves carregades
de ganes i talent per fer d’aquesta plantilla un
engranatge complet que permeti fer gaudir el públic
de Fontajau.
A banda, i com a representació del projecte
continuista que vol seguir el club, el cos tècnic ha estat
renovat al complet i per tant, els set professionals que
l’integren, liderats per Eric Surís, acumulen un any
més d’experiència i vinculació amb la nostra entitat,
fet que denota la satisfacció en la feina realitzada en
les darreres temporades.
Només ens queda desitjar-vos una bona temporada
i animar-vos a donar suport a l’equip en tot moment
com porteu fent des de fa tant de temps. Som-hi uni!

T. 972 21 99 88 - F. 9722205 51

info@dissenyprint.com
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EL REPORTATGE
LES NOVES CARES DE L'SPAR CITYLIFT GIRONA!

laia palau
Nascuda a Barcelona l’any 1979, és una jugadora experimentada i una directora de joc nata, amb
facultats òptimes per repartir assistències amb facilitat a les seves companyes. La catalana disposa
d’un palmarès molt complet i és la jugadora amb més aparicions a la selecció estatal. No necessita
presentació; és un referent del bàsquet català i espanyol, és la jugadora que més vegades ha vestit
la samarreta d’Espanya i arriba per aportar experiència i qualitat a l’equip.

bea sanchez
Nascuda a Rota l’any 1989, mesura 1,90 cm, i arriba per reforçar les posicions interiors de l’equip.
Arriba havent protagonitzat una gran campanya amb l’Uni Ferrol i és destacable el seu paper amb
la selecció espanyola.

keisha hampton
Alera-pivot de 1,88 cm. Va nèixer a Philadelphia l’any 1990 i prové dels Chicago Sky de la
WNBA. És una gran coneixedora del bàsquet europeu, ja que ha combinat les temporades a la
WNBA amb experiències a Letònia, Alemanya, França i Israel.

shay murphy
Va néixer a California l’any 1985 i va ser seleccionada al draft del 2007 pels Minnesota Lynx i a
partir d’aquí la seva carrera no va fer més que créixer.
Ha jugat amb un total de set equips de la WNBA, proclamant-se campiona l’any 2014 amb
Phoenix Mercury.

julia reisingerova
Nascuda l’any 1998 a la Rep. Txeca i amb una alçada de 1,94cm, és una jugadora amb un gran
talent, capaç de fer-se forta i jugar molt bé d’esquena sota la cistella, i a la vegada convertir-se en
una amenaça exterior gràcies al seu tir de mitja-llarga distància.

4

EL REPORTATGE

LA NOTICIA
L’SPAR CITYLIFT GIRONA JA HA ACONSEGUIT
MÉS DE 1.000 ABONATS
Sota l’eslògan “Unim Forces”, el club gironí ha volgut
destacar la part més personal i passional dels seus
aficionats per il·lustrar el que representa l’entitat a
nivell de l’esport femení a Girona i a Catalunya.
En només tres setmanes des del llançament de
la campanya, ja s’ha assolit la xifra de 1.000
abonats – 1.018 en concret -. Durant els primers
dies de la fase de renovació, el club va rebre una
allau de sol·licituds per mantenir el seient de l’any
anterior. D’altra banda, qui ho vulgui ja es pot fer
abonat des del dia 20 de setembre, amb diferents
ofertes per ajustar-se a cada necessitat: abonament
general, abonament infantil, pack de 4 persones i
abonament familiar.
La campanya té com a epicentre un vídeo on hi
apareix Lolita Iglesias, Ricard Bou, l’Àlex i en Biel i
finalment el nou fitxatge Laia Palau.
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La Lolita és una aficionada i exjugadora de bàsquet,
que havia format part dels primers equips de Girona
a primera divisió. El seu compromís amb l’equip i la
ciutat és més que patent, i el club ha volgut retreli homenatge donant-li la veu principal en aquest
espot.
En Ricard és soci de l’entitat des de fa més de 10
anys; és un habitual en els partits a Fontajau i també
en alguns desplaçaments, i transmet la seva passió
a fills i néts.
L’Àlex i en Biel són dos aficionats de 8 i 3 anys,
que gaudeixen amb l’ambient i el joc de l’equip,
així com amb l’escalf que els hi donen les jugadores
cada vegada que els deixen baixar a pista per ferse fotos i saludar-les.
I Laia Palau no necessita presentació. És un referent
del bàsquet català i espanyol, és la jugadora que
més vegades ha vestit la samarreta d’Espanya i
arriba per aportar experiència i qualitat a l’equip.
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L'ENTREVISTA

CAYETANO PEREZ
"QUAN ES TREBALLA DE FORMA PLANIFICADA ENTRE
LA DIRECCIÓ I LA PART TÈCNICA, ELS RESULTATS SÓN ÒPTIMS.”

Estrenem curs, la teva segona com a
president. Quins objectius, esportivament
parlant, ens hem de marcar per aquesta
temporada?
És un any en el qual podem gaudir molt amb aquest
equip; tenim opcions a totes les competicions que
tenim per davant i no volem renunciar a cap, tot i
que el bàsquet depèn de molts factors que poden
distorsionar les competicions, com per exemple les
lesions.
I a escala de club?
Volem continuar treballant per l’equilibri financer i
la professionalització.
Ha estat un estiu intens als despatxos.
Esteu satisfets de com s’ha treballat?
La planificació d’aquesta temporada la vam començar
durant la temporada anterior i, per tant, durant aquest
estiu la plantilla estava pràcticament definida. Quan
es treballa de forma planificada entre la direcció i la
part tècnica, els resultats són òptims.

Què diries als aficionats al bàsquet que
encara no s’han abonat a l’Spar Citylift
Girona?
Els hi diria que si els hi agrada el bàsquet, aquest
any podran gaudir d’un bon espectacle a Fontajau,
començant per la Lliga Catalana, Lliga Dia, Eurocup
per aproximadament 3 euros per partit.
La junta directiva s’imaginava fa uns
anys poder disposar de jugadores del
nivell que té aquest equip?
Fa uns anys no ho sé, però el que sí que sé és que
sempre s’intenta fitxar la jugadora que pensem que
pot aportar més per a cada posició, sempre dins del
pressupost que tenim per gastar. No estirem més el
braç que la màniga.
Coneixent més profundament el món
del bàsquet femení, què creus que li
falta al nostre esport per aconseguir el
reconeixement que es mereix?
Penso que falta que la gent deixi de parlar tant de
l’esport femení només per sortir a la foto, i que es
dediqui a treballar més per tal de donar-li la visibilitat
i reconeixement que es mereix.

C/ Calderers, 13
C/ Rutlla, 151
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C/ PONT DE LA BARCA, Nº2
A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!

EL PARTIT

SPAR CITYLIFT GIRONA
Nº

Nom

Pos

A

Ed

1

Núria Martínez

B

1,75

34

3

Laia Palau

B

1,78

39

6

Rosó Buch

E

1,76

26

Bea Sánchez

AP

1,90

28

11

Aina Martín

P

1,78

18

14

Shay Murphy

A

1,80

33

16

Helena Oma

A

1,80

21

Entrenador assistent: David Muñoz

24

Keisha Hampton

AP

1,88

28

Entrenador assistent: Bernat Vivolas

31

Nadia Colhado

P

1,94

29

Fisioterapeuta: Beti Orden

Julia Reisingerová

E

1,95

20

Metge: Pere Vila

10

44

ELS POSSIBLES RIVALS

Entrenador: Eric Surís
Delegat: Vicenç Bordas
Preparador físic: Andreu Comas

*

La Lliga Catalana dóna el tret de sortida a la temporada de bàsquet a Catalunya. Com ja
és tradició des de fa uns anys, l’Spar Citylift Girona hi competeix gràcies a la seva condició
d’equip de Lliga Femenina 1, així com Cadí la Seu i Snatt’s Femení Sant Adrià, aquest últim
ascendit fa dues temporades a la màxima categoria del bàsquet estatal.
L’Spar Citylift, vigent campió de la competició, no ha hagut de jugar ronda prèvia, i per tant
es classifica directament per a la final que es disputarà precisament al pavelló municipal
de Girona-Fontajau. Però, com són els dos possibles rivals? Quins canvis han experimentat
durant l’estiu? Ho desgranem a continuació:
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EL PARTIT

CADI LA SEU
El Sedis bàsquet Cadí La Seu és un dels equips històrics de la Lliga
Femenina 1. De fet, és des de la temporada 2001-2002 que milita
en aquesta categoria i només en dues ocasions ha disputat la Lliga
Femenina 2.
L’equip, dirigit per Bernat Canut per segon any consecutiu, aspira a
repetir una segona volta del curs passat gairebé excel·lent, on van
capgirar un inici dubtós. Georgina Bahí, exjugadora de l’Uni Girona,
i Helena Oma, cedida directament pel nostre club amb l’objectiu
d’obtenir els minuts necessaris per seguir creixent, van ser dos de les
grans artífexs del gran final de lliga.
Les lleidatanes van lluitar fins a l’última jornada per a l’entrada a
playoffs pel títol, tot i que finalment es van quedar a les portes. Amb
tot, van acabar la temporada en una 7a posició molt meritòria, amb
un balanç de 13 victòries i 13 derrotes.

SNATT'S FEMENI ST.ADRIA
Va ser, sens dubte, l’equip revelació de la temporada passada. Va
saber lluitar en cada partit contra els grans, tot i la seva condició
d’equip novell en la competició. Fabián Téllez va saber gestionar un
vestidor molt jove, amb poca experiència a l’elit però amb molt de
talent, que es va fer respectar en tots els trams de la temporada.
Aquest any, després de la marxa de Téllez a Mann-Filter Stadium
Casablanca, l’entrenadora Gloria Estopà es fa càrrec de l’equip. És
una professional de club, amb contrastada experiència i dedicació a
les categories inferiors de l’entitat.
Intentaran repetir la gran temporada anterior, en la qual es van
classificar per la Copa de la Reina i van acabar amb un total de 12
victòries i 14 derrotes, finalitzant la lliga en 8a posició.

*(Dades recollides la setmana abans del partit)
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LA BASE
AIXÍ VA SER LA DIADA DEL CITYLIFT GEIEG-UNI
El complex Esportiu del GEiEG a Sant Narcís va
acollir, el passat 15 de setembre, la presentació
dels 16 equips del Citylift GEiEG Uni de cara a la
temporada 2018-19.
El complex grupista va presentar una bona entrada
de públic durant tota la jornada que va cloure
amb la desfilada de tots els equips i també amb
la presència d’algunes jugadores de l’Spar Citylift
Girona. Els equips del Citylift GEiEG Uni tornaran a
ser els referents del bàsquet femení gironí i portaran
el nom de Girona arreu. Les categories on militen
són Preferent, Interterritorial i Provincial.
En aquest dia de germanor, vam poder gaudir
de tots els equips en els seus primers partits de la
temporada. Una temporada que es presenta, com
sempre, il·lusionant.
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Vàlid al teu Restaurant McDonald's Girona Oest (Avda. Josep Tarradellas i Joan nº9)
fins el 11/11/2018. Només un per persona i dia.

AMB EL SUPORT DE

Aquest any s’incorpora a la familia un nou
patrocinador: Disfribell. Es tracta d’una empresa
fundada el 1991 que va iniciar la seva activitat
basant-se en la venda d'un producte aleshores
revolucionari: el pa precuit congelat, la qual
cosa ens va convertir en l'equip més innovador i
dinàmic del seu moment.
Des de llavors no han deixat mai d’estar al servei
dels seus clients i amics, mantenint en tot moment
intacta la seva essència com a empresa i els seus
principis: seguir innovant i portant els productes
que marquen tendència en el mercat, sense
oblidar-se d'una bona relació qualitat-preu en els
productes bàsics de cada dia.
Si aprofundiu en l'àmplia gamma de productes
que configuren el seu catàleg, de ben segur que
trobareu un munt d'articles que us permetran
facilitar el vostre treball i optimitzar el vostre
negoci. Com a empresa volen donar resposta a
les necessitats dels seus clients i ser per a ells un
proveïdor no només de bon producte sinó també
de solucions.
Desitgem molts èxits junts!
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SANTIAGO JUANDÓ, S.A.
Ctra. N-II, Km 710. Tel. 972 47 60 50, FORNELLS DE LA SELVA
GARATGE ULTÒNIA
Ronda Sud, 21, Tel. 972 673 008, FIGUERES
INTERAUTO BANYOLES
C/ de la Llibertat, 114. Tel. 972 57 22 79. BANYOLES

