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Els inicis mai són fàcils, i sinó que els hi 
preguntin a les jugadores i al cos tècnic 
de l'Spar Citylift Girona. L'atzar ha dut a la 
plantilla a disputar, entre setembre i octubre, 
un total d'11 partits, dels quals 7 són fora de 
casa.

El primer partit oficial, regit per la Federació 
Catalana de Basquetbol, va ser a La Seu 
d'Urgell, on l'equip es va endur la Lliga 
Catalana. Una setmana més tard va arribar 
el debut a Fontajau davant d'un Perfumerías 
Avenida en el que va significar la consecució 
de la segona Supercopa d'Espanya.

Avui es compleixen 28 dies des del primer 
partit disputat com a locals. Pel mig, les tres 

primeres jornades de lliga, incloent-hi el partit 

que es va disputar en condició de local davant 

el València Basket a Saragossa, en el que va 

ser l'Open Day de la Lliga Femenina 1.

D'altra banda, l'Euroleague tampoc ens ha 

estat favorable a l'hora d'arrancar: les dues 

primeres jornades, contra Fenerbahce i Lyon, 

es disputaran en pista contrària, i el debut 

europeu a casa no serà fins al 31 d'octubre, on 

l'equip s'enfrontarà al Sopron hongarès.

L'avantatge serà el fet de gaudir d'un nombre 

major de jornades com a locals durant el segon 

tram de la temporada, un factor que la plantilla 

voldrà aprofitar i que el públic podrà gaudir.

UN INICI LLUNY DE FONTAJAU



L'ENTREVISTA

ERIC SURIŚ
“L'OBJECTIU ÉS COMPETIR PELS TÍTOLS DE LLIGA I COPA I GAUDIR DE 

L'EUROLLIGA; HA COSTAT MOLT D'ARRIBAR-HI A NIVELL ESPORTIU I EXTRA 
ESPORTIU"

Com t'imagines aquesta nova temporada?

Aquesta nova temporada serà dura a nivell de calendari 

serà molt exigent, amb molt poques pauses i pocs 

temps de recuperació. Això ens dificultarà la nostra 

preparació pels partits.

Quins són els objectius marcats?

Competir pels títols de lliga i copa i gaudir de l'Eurolliga; 

és una competició especial i és només la segona vegada 

en tota la història del club que la podem disputar. Costa 

molt arribar-hi, tant a nivell esportiu com a extraesportiu. 

Passaran els millors equips d'Europa a nivell femení i 

passaran les millors jugadores. Haurem de treballar molt 

per dificultar al màxim el joc dels nostres adversaris i per 

poder fer de Fontajau un pavelló difícil per les visitants.

Aquest equip aspira a tot?

A nivell nacional aspirem a tot; amb una pretemporada 

excel·lent però amb un inici dur a nivell de lesions, 

com és el cas de la Núria. L'equip està treballant molt 

bé, cosa que ens fa ser molt optimistes. Les últimes 

incorporacions a la plantilla, Sykes i Petrovic, ens 

aportaran molt.

Quines diferències ens trobarem entre l'EuroCup i 
l'Eurolliga?

Les dues competicions fan molta il•lusió. A nivell físic, 

l'Eurolliga és més dura i amb un calendari més atapeït, 

amb més equips. El fet que l'EuroCup estigui separada 

en dues conferències fa que a nivell físic no et demani 

tant com l'Eurolliga, on t'has de moure per tot el 

continent.

L'equip es mostra fort i sòlid dins la pista. També es 
tradueix fora de la pista?

Se les veu molt fortes en tots els aspectes. Estem 

construint estructures defensives que ens facin més 

dures per l'atac dels rivals. La Brittney haurà de seguir un 

procés d'adaptació més pacient, però el més important 

és que l'equip és una pinya.

El club creix, arriben noves jugadores, però el gruix 
de l'staff es manté pràcticament intacte. Quin és el 
secret?

L'staff és pràcticament el mateix que en anys anteriors 

perquè treballem molt bé. Mantenim a en David com 

a segon entrenador, a l'Andreu com a preparador físic, 

a la Beti de fisio i a en Vicenç de delegat. A més hem 

pogut incorporar a la Sílvia, la doctora i la Carla, la team 

manager. L'equip tècnic té els mateixos rols, continua 

amb màxima professionalitat però amb l'esperit 

amateur que ens fa mantenir la il·lusió intacte. Aquestes 

coses ens fan ser un equip compacte a nivell d'Staff.

POTS VISUALITZAR 
L'ENTREVISTA AL NOSTRE 
CANAL DE YOUTUBE A TRAVÉS 
D'AQUEST CODI QR



C/ PONT DE LA BARCA, Nº2 

A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU 
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!
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LA NOTICIA

BRITTNEY SYKES, PRESENTADA A BAUHAUS GIRONA

´

Dijous va ser un dia gran per a Brittney Sykes, que 

després d’aterrar el dimarts passat i descansar un 

dia –present però en cada entrenament- va realitzar 

la seva primera sessió amb l’equip. Més tard, va ser el 

moment per a la presentació oficial davant els mitjans.

Sykes va comentar que: “M’agrada la ciutat i m’agrada 

l’equip. Només he realitzat una sessió però he vist que 

als tècnics i les jugadores hi agrada moure la pilota 

i que podem fer moltes coses aquesta temporada.” 

“Tinc amigues que han jugat aquí, com Haley Peters, 

i he sentit coses bones de l’equip i de la lliga. Estic 

expectant per veure com va la competició.”

Cayetano Pérez, president de l’Spar Citylift Girona, 

va voler agrair a Bauhaus el seu compromís, ja que 

considera que “gràcies a aquesta fidelitat aconseguim 

sostenir el bàsquet femení de Girona a un alt nivell. Pel 

que fa a la Brittney, estem molt contents d’incorporar-

la a la plantilla. És una jugadora que ha demostrat 

a la WNBA la seva vàlua i que ens ajudarà molt a 

complementar l’equip en les diferents posicions en les 

quals pot jugar”.

Daniel Albertos, director de Bauhaus Girona, 

va comentar que “amb la presentació de Sykes 

reafirmem el nostre compromís amb l’equip i la ciutat. 

La progressió del club ha sigut magnífica i tenim 

moltes ganes d’acompanyar l’equip a l’Eurolliga”.

La nova jugadora va ser presentada en el centre 

Bauhaus, marca especialitzada en la llar, taller i jardí, i 

que és patrocinador oficial de l’equip des de fa més de 

deu anys. “Per a Bauhaus aquest equip representa uns 

valors molt semblants als nostres: esforç, superació, 

treball i respecte. Valors que creiem molt important 

transmetre dins i fora de Catalunya i, per això, estem 

molt contents de seguir recolzant-les una temporada 

més”.

Foto: David Subirana



     Distribuïdors d’equips 
d’impressió des del 1991

Serveis gestionats d’impressió Consultoria Assessorament

Instal·lacions Actualitzacions Manteniment Servei tècnic

Som Premium Partner d’equips d’impressió i de producció

Som Partner First Gold d’equips d’impressió i de gran format
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LA PLANTILLA

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 mitjana.

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.



9



10

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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10 ANYS A L'ELIT DEL BÀSQUET ESTATAL

L’Spar Citylift Girona encetarà el diumenge 
13 d’octubre una nova temporada a l’elit del 
bàsquet femení a nivell estatal a Fontajau. 
Amb la temporada vigent, ja en seran deu de 
forma consecutiva en què la ciutat de Girona 
tindrà representació a la Lliga Femenina 1. 

L’Uni ja va causar un gran impacte a la lliga 
des d’un primer moment, finalitzant la 
primera campanya en la cinquena posició. Tot 
i així els primers Playoff no van arribar fins a 
la temporada 2011-2012 en el que es veurien 
superats pel Perfumerías Avenida. 

La primera gran alegria a Fontajau arribaria 
el dia 23 d’abril de 2015, durant la diada de 
Sant Jordi, en el que es va obtenir el primer 
títol a nivell estatal guanyant el segon partit al 
Perfumerías Avenida de les finals del Playoff. 
Un dia, sens dubte, pel record. Fontajau va 
acollir més de 5.000 persones, una data 
històrica pel bàsquet femení. 

En el mateix 2015, Fontajau, de nou, es va 
convertir en un talismà per l’Spar Citylift 
perquè les noies entrenades per Anna Caula 
guanyessin la Supercopa d’Espanya contra el 
Perfumerías Avenida. 

No obstant, fins a la temporada passada 
l’Uni Girona no va tornar a aixecar cap títol. 
Cal recordar, però, que a la temporada 
2017-2018 es va batre un rècord difícil de 
superar. L’equip, ja entrenat per l’Eric Surís, 
va aconseguir guanyar 23 dels 26 partits de 
temporada regular. 

Durant la temporada passada es va tornar a 
veure un Spar Citylift amb un objectiu molt 
clar, la lliga, ja que se’ls hi estava resistint 
en les últimes campanyes.  L’equip va estar 
intractable durant gran part de la temporada 
arribant a aconseguir una ratxa de 17 victòries 
consecutives per posar-se un esgraó més 
amunt que el Perfumerías Avenida en la lluita 
pel títol. I si no hagués estat per les dues 
últimes derrotes en els dos últims partits 
haurien aconseguit superar el rècord de 23 
victòries aconseguit la temporada anterior. 

Tot i així, aquest últim petit tram de lliga 
negatiu no les va afectar per tal d’assolir 
l’objectiu d’alçar el títol de campiones de la 
lliga el passat cinc de maig. 

Ja de vacances, va tocar confeccionar la 
plantilla per aquesta temporada entrant en 
què revalidar el títol és el principal objectiu de 
l’equip entrenat per l’Eric Surís. Les arribades 
de Sonja Petrovic i, l’última incorporació, 
Brittney Sykes encapçalen una bona llista 
d’incorporacions per poder seguir dominant 
la lliga. 

Per acabar de culminar aquest 2019, el passat 
22 de setembre Fontajau va ser l’escenari 
escollit per disputar la Supercopa d’Espanya 
que enfrontava l’Spar Citylift i el Perfumerías 
Avenida. El partit va acabar en un ajustat 82 
a 80 a favor de les catalanes que d’aquesta 
manera aconseguien el seu quart títol des de 
l’ascens a la temporada 2008-2009. 

´

C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 

LA NOTICIAEL REPORTATGE
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Títol de lliga 2015. Foto: Xavier Marquès

Títol de lliga 2019. Foto: David Subirana
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Campiones de la Supercopa 2019. Foto: David Subirana
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ROSÓ BUCH I HELENA OMA
VISITEN LA FUNDACIÓ ELS JONCS

El passat dijous 3 d’octubre la Rosó Buch i 
l’Helena Oma van fer una visita molt especial a la 
Fundació Els Joncs.

Els Joncs és una organització sense ànim de lucre 
i la seva finalitat principal està en la integració 
social i laboral de joves amb discapacitat 
intel•lectual. En el centre d’aquesta organització 
se’ls entrena per poder sortir el millor preparats 
possible cap al món laboral, per tal que es puguin 
“saber valdre” per ells mateixos. Els Joncs volen 
arribar a ser una fundació capdavantera en el 
creixement de les persones amb discapacitat 
intel•lectual.

Els Joncs estan situats al Centre d’Educació 
Especial Mare de Déu del Carme que consta 
d’unes instal•lacions magnífiques i ideals pel 
tipus de servei que donen. Les dues jugadores 
de l’Spar Citylift Girona van passar allà gran part 
del matí al sortir de l’entrenament a Fontajau 

per explicar als joves com és el dia a dia d’una 
esportista d’elit.

En els dies de partit la fundació de Els Joncs 
són bastant habituals al pavelló de Fontajau per 
animar a l’equip des de fa diverses temporades. 
Aquest gest demostra que la implicació que 
tenen amb l’esport femení és impecable i les 
ganes que tenen de voler seguir gaudint de 
l’Spar Citylift al màxim nivell possible.

A més a més, l’Spar Citylift Girona i Els Joncs 
comparteixen un seguit de valors claus per 
tenir un bon impacte de cara el públic, com són 
el respecte envers tothom deixant a banda la 
forma de ser de cada persona, oferir una bona 
imatge de cara el públic sent atent amb tothom, 
creure en la justícia com a defensa dels drets de 
totes les persones i tenir un compromís social 
deixant a banda qualsevol col·lectiu.

LA NOTICIAEL REPORTATGE



LA BASE

El passat 12 de setembre hi va haver la diada 
del GEIEG Uni en el que es van presentar 
els setze equips d’aquesta temporada. L'any 
entrant serà el quart en el qual l'acord entre 
el GEIEG i l'Spar Citylift Girona estarà present. 

L'objectiu des de les dues directives és 
augmentar el nivell dels equips de formació 
per en un futur estar entre les millors canteres 
de l'Estat. Tot i que encara queda molta 
feina per fer, de moment, l'Spar Citylift pot 
presumir de poder tenir el seu segon equip a 
la Lliga femenina 2, una per sota de la màxima 
categoria.

Pel que fa al Citylift GEIEG Uni, aquesta 

temporada, serà la tercera vegada en la seva 
història –la primera com a Citylift GEIEG Uni- 
que estaran a la divisió de plata del bàsquet 
femení a nivell estatal. Aquesta fita fa que 
ambdós entitats, Spar Citylift i GEIEG, es 
puguin prendre el projecte més seriosament 
del normal per tal d’intentar consolidar el 
segon equip a la màxima categoria a la que 
pot aspirar. 

La divisió on militarà el planter farà que el 
salt de qualitat de les jugadores del filial, que 
puguin fer de cares al llarg de la temporada, 
no sigui tan abismal i tinguin un procés 
d’adaptació més ràpid a la categoria. 

LA DIADA DEL CITYLIFT GEIEG UNI
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AMB EL SUPORT DE

BAUHAUS, UNA DÈCADA AMB

L'SPAR CITYLIFT GIRONA
Aquesta temporada el compromís entre 
Bauhaus i l'Spar Citylift Girona supera la 
dècada d'antiguitat.

La fidelitat que ha mostrat la marca, ja des 
dels inicis del club, és un clar exemple de la 
implicació de les empreses arrelades a la ciutat 
amb l'equip.

BAUHAUS és la marca referent en el 
condicionament de casa, taller i jardí, amb 
més de 120.000 productes especialitzats a la 
venda. Compta amb 16 seccions disponibles 
creades per satisfer totes les necessitats dels 
clients: reformes, banys, cuines, decoració, 
jardí, bricolatge, construcció i nàutica, entre 
d’altres, amb productes de la màxima qualitat 

certificada a preus reduïts i de fàcil accés. 
BAUHAUS aposta pel valor humà i, per això, 
incentiva el desenvolupament i promoció 
de la seva plantilla, així com col•labora 
amb diferents entitats socials per donar 
oportunitats formatives a grups en risc de 
vulnerabilitat.

BAUHAUS compta amb 11 centres a Barcelona, 
Gavà, Tarragona, Girona, Màlaga, Mallorca, 
València (Paterna i Alfafar), Saragossa, 
Madrid-Las Mercedes i Alcorcón.

Després de tots els èxits celebrats conjuntament 
només ens queda treballar conjuntament per assolir-
ne de nous.
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