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Encetem la temporada 2019-2020 amb nous 
reptes, amb noves il•lusions però amb les 
mateixes ganes de treballar de sempre. Aquestes 
ganes neixen del nostre projecte de continuïtat 
que ja fa diversos anys que dura i que comporta 
uns objectius i un compromís clar: fer créixer el 
club i assolir el reconeixement que el bàsquet 
femení es mereix.

Avui competim per endur-nos el primer títol FEB 
de la temporada: la Supercopa d’Espanya. Tenim 
el plaer de poder-ho fer a casa i oferir-vos aquest 
partit inaugural que, per altra banda, feia tres 
temporades que no es disputava a casa. Això 
vol significar un canvi clar de tendència respecte 
les darreres edicions, disputades a Salamanca. 
Que el primer clàssic es disputi a Fontajau no és 
casualitat; és un mèrit guanyat a pols gràcies a la 
consecució del títol de Liga Dia assolit el passat 
5 de maig, on vosaltres, l’afició, vau jugar-hi un 
paper transcendental.

Els nous reptes d’aquesta temporada, però, 
no només passen per defensar el títol de lliga. 
Ens hem guanyat el dret de jugar la màxima 
competició europea, l’Euroleague. Per fer-ho 
no només ha estat necessari quedar en primera 
posició, també ha requerit el suport de les 
institucions públiques com són l’Ajuntament de 
Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya. Des d’aquí aprofitem per donar-los les 
gràcies per creure en el nostre projecte. 

El suport del teixit empresarial gironí i català 
tampoc ha fallat; cada vegada són més les 
empreses implicades amb el club, aportant 
els recursos necessaris per afrontar aquesta 
competició amb garanties. I per últim, la nostra 
afició ens ha demostrat que sempre respon. No 
només durant l’espectacle, sinó també quan 
s’ha demanat una aportació extra, com és el cas 
d’aquest partit on tothom ha hagut d’adquirir 
entrada. Moltes gràcies!

NOVA TEMPORADA, NOUS REPTES



L'ENTREVISTA

COM T’IMAGINES AQUESTA NOVA TEMPORADA?

M’imagino una temporada en la qual ens ho passarem 
molt bé. Tenim un equip molt competitiu i crec que 
serà una temporada per gaudir del bàsquet i poder 
anar per Europa en condicions i fer-ho maco.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS ESPORTIUS D’AQUESTA 
TEMPORADA?

No ens n’hem marcat cap en concret. Ens agradaria 
igualar el que vam fer la passada temporada i 
aconseguir el títol que se’ns està resistint, que és 
la Copa. A Europa, evidentment, a lluitar el màxim 
possible, sempre tocant de peus a terra perquè sabem 
que estem competint contra pressupostos molt més 
elevats que el nostre, però intentarem anar a totes.

I A NIVELL DE RECOLZAMENT?

Evidentment per la part de les institucions, estem 
agraïts del suport que ens han donat. Tot just guanyar 
el títol de lliga ens van donar el recolzament per 
poder jugar a Europa. Així mateix, vam demanar que 
les empreses i el teixit empresarial gironí ens ajudés i 
ens donés suport per tirar endavant aquest projecte. 
S’està treballant i ho estem “mig aconseguint”. Encara 
no podem dir que ho hem aconseguit del tot. Vull 
fer una crida perquè les empreses ens ajudin a cobrir 
el pressupost. Respecte a la massa social, ens hem 
marcat l’objectiu de ser 2.200 abonats. Ja podem 
anunciar que hem arribat als 1.500 i estem treballant 
per aconseguir el nostre objectiu.

EL PARTIT DE LA SUPERCOPA ÉS EL PRIMER DE LA 
HISTÒRIA DEL CLUB ON FINS I TOT ELS ABONATS 
PAGUEN LA SEVA ENTRADA. PER QUÈ?

Fem una jornada econòmica que ve donada per a 
l’increment pressupostari que necessitem pel tema 
de jugar l’Eurolliga. Quan vam guanyar la lliga i 
sabíem que hi havia la possibilitat de jugar la màxima 
competició europea, el primer que vam fer van ser els 
números i dir ben clar que per poder jugar aquesta 
competició no podem anar amb el pressupost que 
teníem fins ara. Vam demanar recolzament a les 
institucions i empreses per fer front a aquest repte de 
jugar a Europa. S’ha demanat a l’afició ajudar a cobrir 
una part del pressupost que, a dia d’avui, encara no 
està cobert.

CREUS QUE L’AFICIÓ LI SABRÀ DONAR VALOR AL 
PARTIT?

Crec que l’afició li donarà valor. Des del club estem 
canviant aquesta política: el que és abonat està 
posant uns diners per veure un espectacle. Intentem 
portar millors jugadores i això evidentment té un 
cost econòmic i la gent ho valora. Poder portar a les 
millors a la nostra pista i gaudir-ho aquí a Girona val 
uns diners. Per això entre tots ho fem possible.

QUAN TINDREM TOTES LES JUGADORES 
DISPONIBLES?

L’equip pràcticament està al complet, ens falten 
dues jugadores que s’han d’incorporar. Amb la Sykes 
estem pendents de si la tallen a la seva selecció o 
no . Esperem si a veure si aquesta mateixa setmana 
podem disposar d’ella per la Supercopa. Pel que fa a 
Sonja Petrovic, falta una miqueta. Li han de fer una 
neteja de genoll i segurament trigarem uns mesos a 
veure-la per aquí a Fontajau encara.

CAYETANO PEREZ´
“S’HA DEMANAT A L’AFICIÓ AJUDAR A COBRIR UNA PART DEL 
PRESSUPOST QUE, A DIA D’AVUI, ENCARA NO ESTÀ COBERT.”
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LA NOTICIA

EL CLUB AMB MÉS LLIGUES CATALANES

´

C/ PONT DE LA BARCA, Nº2 

A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU 
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!

En la desena temporada a Lliga Femenina 1, ens 

hem convertit en el club amb més lligues catalanes. 

En concret, són 8 títols de 10 participacions des-

prés de la victòria de dilluns passat a la Seu d’Ur-

gell.

Tot i la curta pretemporada per a tots dos conjunts, 

van ser les gironines qui es van endur el primer der-

bi de la temporada 2019-20.

L’inici de la final de la Lliga Catalana va ser intens 

a tots dos costats de pista. L’Spar Citylift Girona va 

saber començar dominant en el marcador, trobant 

bones situacions de tir i anotant amb certa fluïde-

sa. La connexió entre les jugadores exteriors i inte-

riors va funcionar des del començament.

Amb un 9-20 al primer quart, les visitants van voler 

marcar la tendència en una pista sempre complica-

da. L’encert anotador va ser una constant també en 

el segon període, on l’equip va assolir un avantatge 

màxim de 22 punts. L’aspecte defensiu també va 

ser un punt clau per començar a trencar el partit i 

deixant un marcador al descans de 22-44.

Al tercer quart l’equip gironí va viure més del tir ex-

terior i va saber mantenir la renda aconseguida en 

la primera meitat per no fer perillar el títol. L’inter-

canvi de cops va ser la tònica d’uns dos últims 

quarts, on les forces es van igualat però l’equip va 

saber mantenir-se dins del partit en tot moment 

per acabar enduent-se el partit per un 46-66.

El filial va seguir tenint representació, com en tota 

la pretemporada, i és que l’equip va acabar amb 4 

jugadores a pista del Citylift GEiEG Uni: Bagaria, 

Foto: David Subirana
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LA PLANTILLA SUPERCOPA

LAIA PALAU
La catalana disposa d'un palmarès molt complet; Palau és la jugadora amb més 

aparicions en la selecció estatal i ha guanyat un total de dotze medalles amb el 

combinat espanyol. S'ha convertit en la màxima assistent de la història de la lliga 

espanyola.

SONJA PETROVIC
Sonja Petrovic és un aler de 30 anys i 189 cm. que va tocar el sostre continental 

quan el 2018 va ser considerada MVP de l'Eurolliga. El seu palmarès és extens: 

destaquen les tres Eurolligues aconseguides. Una d'elles va ser el 2015, amb 

USK Praga i formant equip amb Laia Palau, amb el qual va coincidir durant tres 

temporades.

NÚRIA MARTÍNEZ
La base catalana Núria Martínez brilla amb llum pròpia i aporta de les 

diferents posicions de la línia exterior i porta a l'Spar Citylift Girona al 

capdamunt. Amb la seva extensa experiència jugant a la lliga espanyola, 

americana, italiana, russa i turca aporta experiència i valor a la pista.

BRITTNEY SYKES
Brittney Sykes pot combinar amb comoditat les tres posicions exteriors. L'any 

2017 va ser escollida en la 7a posició del draft de la WNBA pel Atlanta Dream, 

equip amb el qual ha disputat la lliga americana aquest 2019. Fins ara els seus 

números acrediten que ha estat la màxima anotadora de l'equip amb 12 punts, 3 

,8 rebots, 2,4 assistències i un 37% d'efectivitat en tirs de camp en 27 minuts de 

TIJANA AJDUKOVIC
Pivot servia de 197 centímetres i 28 anys, jugadora experimentada en 

competicions europees ha disputat en dues ocasions l'Eurocup i quatre 

temporades Euroleague. La seva trajectòria l'ha aportat en diferents països 

com la República Txeca, Hongria, Itàlia, Rússia, Sèrbia i Polònia.
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ROSÓ BUCH
La catalana Rosó Buch torna a ampliar el seu contracte amb el primer equip i 

suma quatre temporades, tres sent capitana, defensant els colors del Girona. 

Jugadora molt estimada per l'afició pel seu joc alegre i imprescindible en la 

consecució de l'últim títol de lliga.

HELENA OMA
La jugadora de Terrassa de 22 anys i 180 cm Helena Oma està realitzant el seu 

quart any al club aportant intensitat i treball en cada minut jugat. Acabant la 

temporada regular amb 4,2 punts, 4,5 rebots i una valoració mitjana de +5,3 

per partit en 19 minuts en pista.

MAGALI MENDY
La francesa Magalí Mendy és una escorta de 178 cm ja coneguda per l'afició 

de Girona. L'estiu del 2017 va arribar a l'spar Citylift de girona després de 

convertir-se en la MVP de la Lliga Francesa 2 amb el Avenir Basket Chartes. 

La seva experiència en el primer equip va ser molt fructífera i aquest any torna 

per jguar a la màxima lliga europea.

ADAORA ELONU
La nigeriana va iniciar la seva carrera a la NCAA. L'any 2012 va donar el salt al 

bàsquet israelià, a les files del Galil Eloil per arribar, una temporada més tard, 

a l'Beroil Ciutat de Burgos. La seva trajectòria en la lliga espanyola també la 

va portar al CB Conquero l'estiu de 2014 i al Perfumerías Avenida des 2016 

fins ara.

MARÍA ARAÚJO
L'estiu de 2018 va donar el salt a la lliga polonesa amb el Wisla de 

Cracòvia. Aquesta temporada passada ha adquirit experiència també a 

Europa participant en l'Eurocup Women. Els seus números de mitjana 

han estat 6,7 punts, 6,6 rebots, 2, 1 assistències i 9,9 de valoració per 

partit.

MIMA COULIBALY
Vella coneguda a Fontajau per les seves dues etapes anteriors: va formar 

part del club la temporada 2015-2016, la primera del club a l’Eurolliga, 

i es va reincorporar a la disciplina de les gironines el gener del 2017, ja 

sota les ordres d’Eric Surís. Aquesta serà, doncs, la seva tercera etapa 

amb l’Spar Citylift.
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wifiboo.cat

972 596 774

L’operador 
de les comarques 
de Girona

WIFIBOO LA CISTELLA.indd   1 16/09/2019   13:40

Fotografies: David Subirana
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LA BASE

Moya, Soler i Méndez, components del 
Citylift GEiEG Uni de Lliga Femenina 2, són 
campiones del 3x3 U18 celebrat a Tbilisi el 7 
i 8 de setembre.

La selecció de bàsquet 3x3 femenina, amb 
la banyolina Júlia Soler, la rosinca Laia Moya 
-totes dues han debutat ja amb el primer 
equip- i la nova incorporació del GEiEG Uni 
Laura Méndez, juntament amb Marta Garcia, 
es van proclamar ahir campiones d'Europa 
després de derrotar Alemanya en la final del 
campionat d'Europa 3x3 per un ajustat 17-
16. D'aquesta manera, Espanya conquereix 
el primer campionat d'aquesta modalitat de 
la seva història, un torneig que va començar 
el 2015.

Dissabte es va jugar la fase de grups i 
Espanya va passar com a primera després 
de derrotar Turquia (18-17) i Ucraïna (16-9). 

Diumenge va ser el torn per a la fase final, i 
el conjunt entrenat per Anna Junyer es va 
desfer d'Isreael en els quarts de final (17-9). 
Més complicada va ser la semifinal davant 
França, ja que Soler, Moya, Méndez i García 
van haver de suar de valent per superar a 
les franceses (11-10). En la final, la selecció 
espanyola es va enfrontar a Alemanya, 
cinquè conjunt del rànquing i que havia 
superat Rússia -primera- en semifinals. 
Les espanyoles van fer una bona defensa 
en l'últim atac de les alemanyes i van 
aconseguir emportar-se el títol (17-16).

Per arribar a la final, les espanyoles es 
van desfer de Turquia (17-18), Ucraïna 
(9-16), Israel (17-9) i França (10-11). En el 
cas de Moya, va anotar 0, 3, 2, 5 i 1 (final) 
punts respectivament (en 3x3 els punts en 
compten d'un i de dos punts i no de dos i de 
tres com en el bàsquet de 5x5).

UN CITYLIFT GEIEG UNI D'OR
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5 DE MAIG. UN DIA PEL RECORD

Així va ser la crònica d’un dia històric:

UN SPAR CITYLIFT GIRONA IMMENS AIXECA EL TÍ-
TOL DAVANT DEL MILLOR FONTAJAU DELS DARRERS 
ANYS (SPAR CITYLIFT GIRONA 73 – 65 PERFUMERÍAS 
AVENIDA)

El partit d’avui suposava una gran oportunitat per a 
l’Spar Citylift Girona d’endur-se la sèrie de les finals 
dels play off per 2-0 i aconseguir així el títol de lliga.

El primer quart ha començat molt intens per tots 
dos cantons. L’ambient que es respirava Fontajau ha 
estat espectacular des del primer moment i ha em-
pès l’equip per jugar de tu a tu a tot un Perfumerías 
Avenida que visitava Girona amb la urgència d’acon-
seguir el primer punt de la sèrie.

Amb primer parcial de 16-21, semblava que les visi-
tants dominarien la primera meitat, però l’equip ha 
sabut aguantar el marcador i fer-se amb els rebots 
que tant havien costat a l’inici. Al descans, amb un 
31-35, el domini encara era visitant.

A la represa els punts han anat més cars que mai. Un 
treball defensiu excel•lent, esgotant possessions i 
posant mans per tot arreu, ha suposat un avantatge 
de +13 per a les locals. Fontajau ha embogit ajudant 
a l’equip a mantenir la renda aconseguida en un par-
cial per emmarcar de 22-7.

El darrer quart ha estat un intercanvi de cops amb 
molta efectivitat per part dels dos conjunts, però el 
marcador no s’ha mogut, i amb un 73-65, i això ha 
significat que el títol de la Liga Dia 2018-2019.
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marcador no s’ha mogut, i amb un 73-65, i això ha 
significat que el títol de la Liga Dia 2018-2019.

C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 

LA NOTICIAEL REPORTATGE
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AMB EL SUPORT DE

LES INSTITUCIONS, AMB L'SPAR CITYLIFT GIRONA

Amb la consecució del títol de Liga 
Dia 2019, l’equip gironí s’ha guanyat 
la plaça per a la màxima competició 
europea durant la temporada vinent. 
Amb tot, però, han estat setmanes de 
llargues converses i negociacions amb les 
institucions públiques i empreses privades 
per aconseguir el suport necessari que 
requereix disputar l’Euroleague.

Cayetano Pérez, president de l’entitat, 
ho confirma en aquest comunicat amb la 
intenció d’agrair a l’Ajuntament de Girona, 
a la Diputació de Girona i a la Generalitat 
de Catalunya el sobreesforç i la confiança 
en el recorregut del projecte per a la ciutat 
de Girona i per tot el territori català.

En declaracions, Cayetano ha confirmat 
que “aconseguir aquest repte ha estat 
gràcies a la participació de les empreses 
privades. Els actuals patrocinadors ens 
han promès un sobreesforç respecte a 
el que actualment estaven fent. A més, 
el teixit empresarial gironí també ens ha 
recolzat i vol entrar en aquest projecte”.

També ha volgut agrair a la massa social 
el seu compromís amb el club. “Sense el 
seu suport no seria possible. Fontajau feia 
molt de goig, i aquesta temporada ens hem 
marcat el repte d’aconseguir els 2.200 
abonats. Hem incrementat l’abonament 
en 15 euros, però per contra podran gaudir 
d’uns 23 partits i de la millor competició 
de bàsquet europea”.
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