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Consolidar un club no és gens fàcil: per a nosaltres 
no ho ha estat mai, però sempre hem cregut 
que amb ganes i el suport de les empreses i les 
institucions que ens empenyen, seguim endavant.

Si mirem als despatxos, però, s’ha de reconèixer 
el mèrit de l’àrea esportiva del club, fent passes 
endavant any rere any i nodrint la plantilla de 
grans jugadores; grans professionals que aporten 
o bé experiència o bé joventut, però sempre molt 
de talent.

Mirant una mica més avall, al parquet, podem 
veure un staff que des de fa tres temporades està 
donant el seu 100% en cada entrenament i a cada 
partit per aconseguir el millor rendiment de totes i 
cadascuna de les habilitats de les seves jugadores. 
Com explica Eric Surís en aquesta mateixa revista: 

“Tots set estem sempre predisposats a fer un punt 
més del que se’ns demana.”

I per últim, cal mirar sempre l’afició. Fontajau és 
un gran pavelló, i els nostres seguidors fan que 
cada partit sigui una festa. El suport incondicional 
i l’escalf en moments bons i dolents el nota l’equip, 
i sense cap dubte, empeny a la victòria i ajuda a 
assolir els objectius marcats.

Mirant a tots costats només veiem ingredients 
positius que suposen un còctel perfecte per 
augurar una gran temporada. Així que només 
ens falta convidar-vos a no perdre-us detall de 
l’espectacle que podreu viure a casa nostra. 

Unim forces!

UNIM FORCES! 

Roll-Ups Fulletons Adhesius Cartells

Catàlegs Desplegables Segells Targetes

C/ Marquès de Caldes de Montbui, 123 T. 972 21 99 88 - F. 9722205 51 info@dissenyprint.com
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EL REPORTATGE

L’SPAR CITYLIFT GIRONA 

TANCA EL CERCLE DEL BÀSQUET CATALÀ

El passat 7 d’octubre, davant Cadí La Seu, l’equip 
va assolir el títol de Lliga Catalana 1, el segon 
consecutiu i el setè de la seva curta història des 
que competeix a la màxima categoria del bàsquet 
estatal – fa només 10 anys -. Això significa un fet 
que no podem deixar passar: l’Spar Citylift Girona 
ja ha igualat el club amb més títols de competició 
catalana, l’històric Universitari de Barcelona.

En aquell club, hi jugaven fins al 2003 dues 
joves promeses que enamoraven a tot aficionat 
al bàsquet: Núria Martínez i Laia Palau. Aquells 
van ser els seus inicis, apuntant alt; una direcció 
de l’equip exquisida que les va catapultar a una 
gran carrera, tant en l’àmbit de clubs com a nivell 
de selecció.

Ara, tres lustres després, es tornen a trobar 
tancant un cicle que sembla extret d’un gran 

guió cinematogràfic. Durant la final de la Lliga 
Catalana, quan l’equip no es trobava del tot 
còmode i acusava el fet de només portar dos dies 
entrenant amb la plantilla al complet, la mataronina 
Núria Martínez va saber agafar la responsabilitat 
i contagiar calma a companyes i afició dirigint 
l’equip i anotant de forma continuada. El resultat 
van ser 17 punts que van contribuir de forma 
notable en la victòria.

D’altra banda, quan Palau va debutar a la pista 
de Fontajau, va voler complementar la feina 
feta apujant el ritme de partit i repartint fins a 9 
assistències espectaculars que van deixar amb la 
boca oberta a més d’un aficionat.

La seva sintonia encara és vigent, per al benefici 
de l’equip, i de ben segur donaran moltes alegries 
a la nostra afició!

Imatge realitzada per Irene Pantrigo



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.
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 L’SPAR CITYLIFT GIRONA ES BOLCA AMB 
L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER DE MAMA.

Durant aquesta setmana són diversos els actes 
que s'estan realitzant arreu en benefici de la 
conscienciació i la prevenció del càncer de 
mama, i les nostres jugadores i el nostre club no 
han volgut ser menys.

Qui més qui menys té una amiga, familiar o coneguda 
que ha patit les conseqüències d'aquesta malaltia, i 
és per això que amb motiu del 19 d'octubre, dia 
mundial contra el càncer de mama, volem ajudar a 
donar visibilitat a aquesta causa i contribuir amb el 
nostre granet de sorra amb l'Associació.

Rosó Buch, Keisha Hampton, Julia Reisingerová, 
Nadia Colhado i Shay Murphy no van voler perdre 
l'oportunitat de fotografiar-se amb el marxandatge 
oficial de l'associació i, sota l'eslògan: "Amb tu, 
donem la cara", van voler escenificar el seu suport 
i presa de consciència amb la causa.

A més, avui ens fa molta il·lusió comptar amb una 
nombrosa presència d'aficionats i aficionades que 
col·laboren amb l'associació i que l'Spar Citylift 
Girona els ha volgut convidar a l'esdeveniment. 
Us animem a tots a sumar-vos-hi.

LA NOTICIA

C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 
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L'ENTREVISTA

Tercera temporada com a entrenador de 
l’Spar Citylift. És un orgull com a gironí? 
Tens les il·lusions renovades?
Sí, és un orgull i un honor poder dirigir aquest 
equip a casa. Com a gironí no hi ha res millor que 
tenir el privilegi de dedicar-te a fer el que t’agrada 
i fer-ho a casa.

Sovint comentes que provens del món 
amateur. T’hauries imaginat, fa uns anys, 
que entrenaries jugadores com les que 
actualment hi ha al club? 
Sempre he tingut molt clar que m’agradava el 
bàsquet i m’he anat traient els respectius cursos i 
títols perquè he tingut clar des de bon principi que 
em volia dedicar a això, però en anys anteriors 
mai penses on pots estar les següents temporades.

Sempre recordo que vinc del món amateur, i una 
de les claus del dia a dia i de la direcció de grup 
és seguir amb la mentalitat i esperit amateur. 
Gràcies a això crec que es pot aconseguir un 
punt de màgia i de dedicació sense esperar res 
a canvi. Per a mi és molt important en la direcció 
d’un equip professional.

Quins són els objectius d’aquesta 
temporada?
Els objectius segueixen la línia de les anteriors 
temporades: seguir creixent. Està clar que tenim la 
intenció de repetir la temporada passada, que va 
ser pràcticament immillorable, però que no ho és 
del tot perquè no vam aconseguir cap títol. 

Aconseguir un títol sempre és molt difícil; en àmbits 
més polaritzats, com ens podem trobar al futbol entre 
el Barça i el Madrid, només pot guanyar un. Llavors, 
condicionar l’èxit als títols no m’agrada. Per això dic 

que es podria repetir la temporada passada on el 
treball i l’entrega va ser excel·lent. Volem tornar a oferir 
el bon paper a escala nacional però també europeu.

Com definiries l’staff?

És un staff amb un esperit amateur. Tothom sap 
quina és la seva feina, però tots estan disposats a 
fer un punt més de sacrifici. Juguen el seu paper 
importantíssim en cada apartat específic de treball, 
però alhora sempre ajuden a fer equip. Som una 
pinya i fins i tot, fora de l’àmbit de treball, quedem 
per sopar, fer barbacoes, i així ho fem durant tot 
l’any perquè som una pinya i aquesta il·lusió es 
transmet, així com la franquesa i la transparència 
que desprenem, que són claus pel bon funcionament 
de l’equip.

Per tant, el secret és treballar com un 
professional sense perdre l’esperit amateur?

Sens dubte. A vegades s’atribueix ser un bon 
professional en fer bé la feina, i aquí crec que es 
pot dir això, però que també en el món amateur es 
treballa molt bé. Penso que aquesta combinació és 
el millor d’aquest grup.

Què li diries a un aficionat al bàsquet que 
encara no segueix el bàsquet femení??

Li diria que s’està perdent un gran espectacle de 
bàsquet, sense entrar en masculí ni femení. Aquí a 
Girona estem, des de fa 10 anys, a lliga femenina 1 
i en continu creixement. L’aficionat pot ser testimoni 
del creixement que està experimentant aquest club 
des de fa temps.

ERIC SURIS
"AMB L’STAFF SOM UNA PINYA I AQUESTA IL·LUSIÓ ES TRANSMET, 
AIXÍ COM LA FRANQUESA I LA TRANSPARÈNCIA QUE DESPRENEM, 

QUE SÓN CLAUS PEL BON FUNCIONAMENT DE L’EQUIP.”



C/ PONT DE LA BARCA, Nº2 

A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU 
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!
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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

10 Bea Sánchez AP 1,90 28

14 Shay Murphy A 1,80 33

16 Helena Oma A 1,80 21

24 Keisha Hampton AP 1,88 28

31 Nadia Colhado P 1,94 29

44 Julia Reisingerová E 1,95 20

Nº Nom Pos A Ed

3 Mónica Lázaro P 1,88 32

6 Helena López E 1,66 22

7 Laura Peña B 1,71 20

8 Aina Ayuso B 1,75 19

10 Cristina Hurtado AP 1,87 26

11 Hailey Dunham A 1,88 31

12 María Jespersen A 1,83 24

13 Mariam Coulibaly P 1,92 21

17 Minata Keita AP 1,69 29

32 Imani Wright E 1,75 23

90 Merche Carrillo P 1,94 29

32 Mireia Vila A 1,82 23

Entrenador: Eric Surís

Delegat: Vicenç Bordas

Preparador físic: Andreu Comas

Entrenador assistent: David Muñoz

Entrenador assistent: Bernat Vivolas

Fisioterapeuta: Beti Orden

Metge: Pere Vila

Entrenadora: Glòria Estopà

Entrenador assistent: Juan José Campos

Preparador físic: Víctor Ciavattini

Fisioterapeuta: Miquel Calderón

EL PARTIT

SNATT'S FEMENI  ST.ADRIA

JORNADA 2
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L'EQUIP

EL COS TECNIC
EL COS TECNIC

ERIC 

SURIS

VICENC

BORDES

BERNAT
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PERE
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ANDREU
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ENTRENADOR

DELEGAT

ENT. ASSISTENT

FISIOTERAPEUTA

ENT. ASSISTENT

METGE

PREP. FÍSIC
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LA BASE

En aquesta secció anirem coneixent un per un tots els equips del projecte 

GEiEG-Uni, així com les seves jugadores i entrenadors/es.

SÈNIOR A GEIEG UNI GIRONA

Entrenador:
Joan Pau Torralba

Ent. Ajudant:
Salvador

01 Janina Pairó
03 Carla Jou
04 Belén González
07 Helena Condom
08 Núria Bagaria
09 Anna Jòdar
11 Aina Martín
12 Júlia Soler
13 Laia Moya
14 Vane González
15 Alba Coma
65 Irene Mayoral



Saber escolli
r
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AMB EL SUPORT DE

Un any més els amics de Nuduka ens han 
volgut donar suport des del primer moment en 
forma de patrocini i col·laboració. Nuduka és 
una perruqueria, centre d’estilisme i assessoria 
d'imatge. 

Dissabte passat, aprofitant una estona lliure entre 
entrenaments, Núria Martínez i Keisha Hampton 
van acudir al centre d’estètica i es van posar a 
total disposició dels professionals. 

La seva filosofia és ajudar a projectar la millor 
imatge de cada client i comprometre’s a 
aconseguir-la i a mantenir-la, oferint-te sempre 
els darrers avenços en el tractament de l’estètica 
personal, més enllà de les modes. Perquè tots 
tenim una imatge única i diferent però no sempre 
sabem treure’n partit!



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




