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"L'SPAR CITYLIFT GIRONA ÉS UNA FÀBRICA D'EMOCIONS"

El passat 18 de febrer, des de l’Ajuntament al Saló 
de Descans del Teatre Municipal, es va realitzar 
una conferència de premsa informativa sobre 
l’estat actual del club després de les inundacions 
del passat mes de gener.

A l’acte hi van assistir diversos personatges 
públics. En representació de l’Spar Citylift Girona 
Cayetano Pérez, president del club, Noemi 
Jordana, vicepresidenta, l’entreandor de l’equip, 
Eric Surís i les jugadores Núria Martínez, Laia 
Palau i Marta Xargay. Juntament amb ells, hi havia 
l’alcaldessa de Girona, Marta Madrena, la regidora 
d’Esports, Eva Palau, i altres polítics com Silvia 
Paneque (PSC) i Lluc Salellas (Guanyem). 

Cayetano Pérez, en el moment en que va prendre 
paraula, va notificar als mitjans de comunicació 

que les pèrdues del club rondaven els 285.000 
euros. Xifres horroroses per un club que disposa 
al voltant d’un milió i mig d’euros de pressupost. 

Noemi Jordana va voler agrair a tots els aficionats 
l’esforç que van fer el partit contra el Perfumerías 
Avenida al comprar samarretes per la campanya 
de micromecenatge degut a les destrosses que va 
patir el club.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, no va deixar passar 
l'ocasió per reafirmar l'aposta clara de l'Ajuntament 
cap al nostre club i l'esport femení de Girona.

L'acte va concloure amb diferents discursos de 
col·laboradors i patrocinadors, que emmig d'un 
extens debat van concloure que l'Spar Citylift 
Girona és una fàbrica d'emocions.



L'ENTREVISTA

LAIA PALAU
"L'IMPORTANT ÉS LA LAIA D'AVUI I CADA DIA HA DE COMPTAR. LA MEVA 

OBSESSIÓ DE CADA DIA ÉS QUE L'EQUIP SIGUI MILLOR "

A aquestes alçades de temporada, com et trobes tu personalment?

Doncs ara que podem dir que aquest mes de gener 
ha acabat, tot i que també ha agafat un tros de febrer, 
jo personalment són mesos que des de sempre, no sé 
per què, no sé si és perquè tornem de nadal, o perquè 
portem tres quatre mesos seguits de temporada i pot 
ser un moment de "baixón" físic i bé, amb les noves 
incorporacions, la reconstrucció de l'equip, que a mi 
personalment em toca més de prop perquè com a base 
són peces que jo haig de veure com tornem a jugar, com 
ho podem fer tot.

Suposo que costa que l'equip estigui "engrassat" des d'un primer 
moment, també hi ha una mica de sotrac a finals de gener...

Sí, ha sigut un mes molt difícil més que res perquè jo 
personalment no estic acostumada a perdre partits tan 
seguits i això sempre fa que es generin dubtes, que la 
gent es comenci a posar nerviosa i que sigui més difícil 
però bé, la construcció estava clara que no seria una 
cosa d'una setmana però clar, el calendari et força a 
guanyar a part de construir. I bé, ha sigut dolorós, crec 
que hem perdut, no podem dir totes les oportunitats 
perquè encara no està acabat el tema d'Europa però bé, 
hem perdut partits que ens penalitzaran, no només ara 
al gener sinó abans. Sembla que ara comencem a veure 
el que serà aquest nou equip i entrem en una dinàmica 
millor

Després de l'aturada FIBA no sé si hi ha una neteja mental o hi ha 
una mica de canvi de xip però es guanya ni mes ni menys que a 
Perfumerías Avenida, Gernika i Schio en sis dies, això suposa una línia 
ascendent o aquí s'arriba "al tope"?

Bé, esperem que aquest no sigui el nostre "tope", però 
és veritat que la parada de les finestres crec que ens 
ha anat bé tot i que dins l'equip hem tingut moltes 
jugadores que han estat en actiu, convocades i jugant 
partits, i potser no ha servit per descarregar físicament 
però bé, sí que és un canvi de xip. Totes canviem la 
dinàmica d'aquí i llavors quan tornem també tenim una 
setmana sencera per treballar, i és clar al final la gent, 
clar construir vol dir poder entrenar amb qualitat, i no 
fer entrenaments pre partit i post partit perquè s'ha 
de guanyar i s'ha de competir. Tens una setmana que 
et permet preparar coses, les hem pogut preparar 
contra el Salamanca, que és un partit molt important 
però bé, segueixo pensant que el calendari era realment 
molt exigent perquè després de la finestra era com dir 

tornem a estar aquí, nosaltres veníem d'una dinàmica 
difícil i el primer partit de retrobament era contra el 
Salamanca, i que a més estrenàvem de nou Fontajau.

És clar... parlant d'això, el 23 de gener s'inunda Fontajau i a tu realment 
després del partit de Gdynia dona la sensació que estàs afectada, i 
també el vestidor. Com ho ha viscut això el vestidor?

Va ser un pal important i entenc que per a tot el club, 
al final és casa i per a mi Fontajau té un component 
emocional molt important perquè crec que ens ha 
donat moltes coses i de cop és com si et quedes sense 
casa, també la situació aquella en què tens un partit 
d'Eurolliga molt important. No arriba un dilluns al matí, 
sinó que arriba el dia de partit, que vol dir que ja es va 
molt atabalat, amb moltes incerteses, i prou feina s'ha 
fet per anar tan ràpid per poder reestrenar-lo per aquest 
partit contra el Perfumerías Avenida. Jugar a Fontajau 
no és comparable i per a l'Avenidas és important saber 
que elles venen aquí, igual com fem nosaltres quan 
anem allà i pensem ostres, juguem a Würzburg, que és 
una pista complicada, i clar això fa que el factor de casa 
sigui important i es faci notar.

Nosaltres quant a oficina ho patim a nivell laboral i 
d'equip de treball però clar nosaltres no teníem un 
partit ni ens jugàvem res a la pista per tant suposo que 
vosaltres en aquest aspecte psicològic abans de jugar 
un partit tan transcendental, és pot mantenir igualment 
la concentració o realment això et treu del partit?

Jo no diria que et treu del partit; una vegada estàs allà 
i tu ja tens els estris necessaris, les sabates, la pilota, el 
parquet o la cistella, ja estàs en condicions de jugar un 
partit de bàsquet, però sí que és veritat és que la majoria, 
aquell dia, no vam fer les rutines habituals de pre partit 

ni dormir o descansar bé. Vam estar aquí totes corrent 
amunt i avall però bé, el mateix esforç que vam fer 
nosaltres també el vau fer vosaltres perquè aquell partit 
es pogués celebrar, per salvar coses, per portar material 
i que tot estigués a punt per poder disputar-lo. És un
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esforç extra de concentració però jo sempre penso que 
ser jugador de bàsquet vol dir adaptar-se al que passi. 
Moltes vegades, per exemple, te'n vas a Rússia, el canvi 
d'horari, són quatre hores de diferència, tu has d'estar 
preparat per dinar a l'hora que sigui, per jugar a l'hora que 
sigui, i són esforços en què has d'estar preparat, tot i que 
una inundació com aquesta jo no l'havia patit mai.

Parlant una mica més de tu, què motiva una jugadora de la teva edat, 
després de jugar 23 anys com a professional i que ho ha guanyat tot, 
què es el que segueix motivant?

Doncs seguir guanyant el que es pugui, suposo. 
Últimament penso que és igual el que hagi fet a la meva 
vida, la Laia del passat ja no importa, l'important sobretot 
és el que faig avui. Què em motiva? Jo, quan firmo el 
contracte amb l'Uni, vull saber quins objectius té el club, ja 
sigui revalidar el títol, guanyar una copa de la reina, jugar 
una Eurolliga i intentar competir-la, créixer com a club, 
doncs aquests són els meus objectius d'aquest any, més 
unes ventanes FIBA que teníem, més una classificació per 
a les olimpíades, etc. A veure, jo he tingut un any bastant 
mogut la veritat. Quan jo mateixa em responsabilitzo de 
firmar contractes és perquè entenc que és el que em toca 
fer aquell any i si ho accepto és perquè tinc ganes de fer-
ho. A mi els objectius d'aquest any em motiven bastant, 

que bàsicament és portar aquest club al màxim.

Dona la sensació també des de fora que una de les teves motivacions 
sempre és que les del filial acabin els entrenaments amb algun consell 
o aprenentatge nou i que l'engranatge de l'equip sigui el millor 
possible. També suposo que és un dels objectius com a posició, per 
jugar de base.

Sí, per posició, per veterania, i perquè a mi m'agrada. Jo, 
durant la meva carrera m'han passat moltes coses, ara 
que he anat passant fases ja arribo als entrenaments 
i em fixo amb una pila de detalls. Ja no només amb 
com juguem o com no juguem, que això és una mirada 
una mica d'entrenador, perquè a mi m'agrada, miro les 
meves companyes i penso ostres aquesta ha sortit d'un 
bloqueig i no ha posat els peus així, a mi em dóna temps 
a veure aquestes coses. Llavors, les joves, per exemple, 
les veig allà i penso ostres, tenim una oportunitat d'estar 
aquí entrenant amb aquestes jugadores, doncs que cada 
dia compti. I això que t'estic dient que el més important 
és la Laia d'avui és que cada dia ha de comptar i clar, quan 
ets jove estàs tant amb altres coses que potser no te 
n'adones i clar, jo ara ja tinc aquesta perspectiva i penso 
ostres si jo ho hagués aprofitat més en el seu moment 
i llavors ho intento transmetre i sobretot això, el meu 
objectiu és que l'equip sigui millor cada dia.

Foto: David Subirana
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SPAR CITYLIFT GIRONA
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FR V

1 Núria Martínez B 1,75 34 2 2,50 100% 20% 0% 1,00 0,50 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,0 2,5

2 Adora Elonu AP 1,86 29 21 12,29 52% 30% 79% 4,00 1,90 1,4 2,0 1,4 0,4 0,2 2,1 14,9

3 Laia Palau B 1,78 39 21 4,24 40% 30% 57% 2,67 0,52 4,3 1,0 2,2 0,4 0,0 2,5 6,4

4 Magali Mendy E 1,78 29 21 10,76 51% 33% 74% 3,05 0,62 1,9 1,5 2,2 0,3 0,0 1,8 10,3

5 Sonja Vasic A 1,89 31 9 11,00 46% 41% 56% 3,22 2,56 1,0 0,4 1,9 0,3 0,2 1,8 10,4

6 Abby Bishop AP 1,89 31 4 9,75 54% 11% 67% 3,25 1,75 0,8 0,3 1,5 0,3 0,5 3,0 7,8

8 María Araújo A 1,87 22 21 5,52 36% 25% 52% 4,67 2,43 0,8 0,8 1,4 0,5 0,1 1,2 8,6

10 Marta Xargay A 1,81 29 6 11,50 40% 39% 100% 2,67 1,17 1,7 1,7 2,5 0,0 0,0 2,3 10,0

14 Tijana Andusic AP 1,95 29 19 4,26 41% 0% 56% 1,84 0,95 0,3 0,3 0,9 0,5 0,2 1,6 3,2

16 Helena Oma A 1,8 23 14 2,43 37% 20% 50% 0,93 1,14 0,6 1,4 1,0 0,0 0,1 1,1 2,3

57 Mima Coulibaly P 1,91 30 19 6,84 47% 0% 67% 5,26 2,16 0,5 0,7 2,5 0,7 0,2 2,8 10,5

81,09 49% 23% 60% 32,55 15,70 15,2 10,4 18,5 3,3 1,6 22,3 86,8

Entrenador: Eric Surís

Delegat: Vicenç Bordas

Entrenador assistent: David Muñoz

Entrenador assistent: Carla Jou

Preparador físic: Andreu Comas

EL PARTIT JORNADA 22

NISSAN AL-QAZERES
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC V

8 María Romero E 1,73 20 4 0 0% 0% 0% 0,25 0,00 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 -1,3

9 Laura Ferreira A 1,80 24 21 6,67 26% 33% 94% 2,33 0,67 0,7 1,2 1,0 0,1 0,1 2,9 4,5

10 Paula Ginzo P 1,88 22 21 9,52 41% 30% 50% 4,19 1,24 1,0 0,6 1,0 0,7 0,5 1,7 8,5

11 Bozica Mujovic B 1,78 24 20 8,70 38% 24% 60% 2,85 0,95 2,5 2,2 2,8 0,0 0,3 2,7 7,4

12 Julia Melina A 1,80 29 13 0,46 12% 50% 50% 0,54 0,77 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5

18 Miriam Forasté AP 1,92 28 21 3,90 49% 40% 53% 1,95 0,52 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 1,7 4,6

21 Dragana Domuzin E 1,74 19 19 2,16 42% 20% 56% 0,95 0,37 0,1 0,4 0,8 0,0 0,2 1,3 0,5

23 Arica Carter E 1,73 23 21 8,95 32% 33% 68% 2,14 0,52 1,7 1,1 2,2 0,3 0,3 3,3 3,8

24 Emma Vesterberg P 1,90 26 7 1,57 43% 10% 100% 1,29 1,29 0,0 0,6 0,9 0,1 0,0 1,4 1,1

25 Jennie Simms E 1,83 25 21 14,43 42% 24% 82% 4,52 2,14 2,1 1,5 3,7 0,3 1,1 3,3 11,7

56,37 33% 26% 61% 21,01 8,47 8,82 8,44 13,5 1,84 2,93 19,4 41,5

Entrenador: Ricardo Vasconcelos

*Edició enviada a impremta el 25.02.20 
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SPAR CITYLIFT GIRONA
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FR V

1 Núria Martínez B 1,75 34 2 2,50 100% 20% 0% 1,00 0,50 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,0 2,5

2 Adora Elonu AP 1,86 29 21 12,29 52% 30% 79% 4,00 1,90 1,4 2,0 1,4 0,4 0,2 2,1 14,9

3 Laia Palau B 1,78 39 21 4,24 40% 30% 57% 2,67 0,52 4,3 1,0 2,2 0,4 0,0 2,5 6,4

4 Magali Mendy E 1,78 29 21 10,76 51% 33% 74% 3,05 0,62 1,9 1,5 2,2 0,3 0,0 1,8 10,3

5 Sonja Vasic A 1,89 31 9 11,00 46% 41% 56% 3,22 2,56 1,0 0,4 1,9 0,3 0,2 1,8 10,4

6 Abby Bishop AP 1,89 31 4 9,75 54% 11% 67% 3,25 1,75 0,8 0,3 1,5 0,3 0,5 3,0 7,8

8 María Araújo A 1,87 22 21 5,52 36% 25% 52% 4,67 2,43 0,8 0,8 1,4 0,5 0,1 1,2 8,6

10 Marta Xargay A 1,81 29 6 11,50 40% 39% 100% 2,67 1,17 1,7 1,7 2,5 0,0 0,0 2,3 10,0

14 Tijana Andusic AP 1,95 29 19 4,26 41% 0% 56% 1,84 0,95 0,3 0,3 0,9 0,5 0,2 1,6 3,2

16 Helena Oma A 1,8 23 14 2,43 37% 20% 50% 0,93 1,14 0,6 1,4 1,0 0,0 0,1 1,1 2,3

57 Mima Coulibaly P 1,91 30 19 6,84 47% 0% 67% 5,26 2,16 0,5 0,7 2,5 0,7 0,2 2,8 10,5

81,09 49% 23% 60% 32,55 15,70 15,2 10,4 18,5 3,3 1,6 22,3 86,8

Fisioterapeuta: Beti Orden

Metge: Sílvia Treviño

NISSAN AL-QAZERES
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC V

8 María Romero E 1,73 20 4 0 0% 0% 0% 0,25 0,00 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 -1,3

9 Laura Ferreira A 1,80 24 21 6,67 26% 33% 94% 2,33 0,67 0,7 1,2 1,0 0,1 0,1 2,9 4,5

10 Paula Ginzo P 1,88 22 21 9,52 41% 30% 50% 4,19 1,24 1,0 0,6 1,0 0,7 0,5 1,7 8,5

11 Bozica Mujovic B 1,78 24 20 8,70 38% 24% 60% 2,85 0,95 2,5 2,2 2,8 0,0 0,3 2,7 7,4

12 Julia Melina A 1,80 29 13 0,46 12% 50% 50% 0,54 0,77 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,5

18 Miriam Forasté AP 1,92 28 21 3,90 49% 40% 53% 1,95 0,52 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 1,7 4,6

21 Dragana Domuzin E 1,74 19 19 2,16 42% 20% 56% 0,95 0,37 0,1 0,4 0,8 0,0 0,2 1,3 0,5

23 Arica Carter E 1,73 23 21 8,95 32% 33% 68% 2,14 0,52 1,7 1,1 2,2 0,3 0,3 3,3 3,8

24 Emma Vesterberg P 1,90 26 7 1,57 43% 10% 100% 1,29 1,29 0,0 0,6 0,9 0,1 0,0 1,4 1,1

25 Jennie Simms E 1,83 25 21 14,43 42% 24% 82% 4,52 2,14 2,1 1,5 3,7 0,3 1,1 3,3 11,7

56,37 33% 26% 61% 21,01 8,47 8,82 8,44 13,5 1,84 2,93 19,4 41,5

PARTITS JORNADA 22

Campus Promete - IDK Euskotren

SPAR CITYLIFT GIRONA  - Nissan Al-Qázeres

Cadí La Seu - Embutidos Pajariel Bembibre PD

Durán Maquinaria Ensino -  Lointek Gernika Bizkaia

Valencia BC - Ciudad de la Laguna

Quesos El Pastor - Mann-Filter Casablanca

RPK Araski -  Perfumerías Avenida

LLEGENDA: Nº número; POS. posició; A. alçada; 
Ed. Edat; PJ. partits jugats; P. punts; 
2P. tirs de 2punts; 3P. tirs de 3 punts; TLL. tirs lliures; 
RD. rebots defensius; RO. rebots ofensius; 
AS. assisténcies; PR. pilotes robades; PP. pilotes perdudes; 
TF. taps a favors; TC. taps en contra; FC. faltes comeses; FR. 
faltes rebudes; V. valoració 

CLASSIFICACIÓ 

1 Perfumerias Avenida 18-3 

2 SPAR CITYLIFT GIRONA 17-4

3 Lointek Gernika Bizkaia 16-5

4 Valencia BC 14-7

5 RPK Araski 12-9

6 Cadí La Seu 11-10

7 Durán Maquinaria Ensino 11-10

8 Clarinos Tenerife 10-11

9 Mann-Filter Casablanca 9-12

10 Campus Promete 8-13

11 IDK Euskotren 7-14

12 Nissan Al-Qázeres Extremadura 6-15

13 Quesos El Pastor 5-16

14 Embutidos Pajariel Bembibre 3-18



     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 REOBERTURA DE FONTAJAU

Ja fa més d'un mes que el temporal Glòria va 
destrossar Fontajau. Tots recordem aquelles 
imatges esgarrifoses del parquet del nostre 
pavelló aixecat per complet i el personal del club 
salvant tot el material que va poder enmig de 
l'aigua que no parava d'entrar per tot arreu. És 
curiós que just aquell dia que, ha estat dels pitjors 
del club des de la seva fundació, tots acabéssim 
amb un somriure entre cella i cella. Això si, sense 
saber el que ens venia per davant. L'Spar Citylift 
Girona va ser capaç de guanyar "in extremis" el 
partit que havia de disputar a Fontajau contra 
l'Arka Gdynia. Prop de 2.000 persones van 
acompanyar a l'equip al Pavelló de Palau a 
aconseguir aquesta gesta.

No obstant això, els següents dies van ser molt 
durs pel club. Quinze anys d'història s'havien 
enfonsat a les oficines on el personal del club 
havia treballat de valent per fer seguir creixent 
l'entitat al complet.

Institucions públiques com l'Ajuntament de 
Girona es van posar a disposició de seguida en 
el reparament, al més aviat possible, de la pista 
del Pavelló. Amb quasi res per recuperar i les 
jugadores jugant a un pavelló molt diferent del 
que estaven acostumades, internament es van 
posar en marxa un seguit d'accions que estan en 
procés d'execució.

El dia 6 de febrer, enmig de la finestra FIBA, es va 

*Edició enviada a impremta el 25.02.20 

LA FINESTRA DE L ACTUALITAT

´
'
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anunciar que el clàssic entre l'Spar Citylift Girona 
i Perfumerías Avenida es jugaria a Fontajau. Sens 
dubte, la millor notícia que podia arribar a les 
oficines del club i a tots als aficionats. Tot i això, 
encara quedaven deu dies en què l'activitat dins 
el pavelló va ser frenètica per poder disputar el 
partit.

Ja al dia 16, el dia de la nova obertura del Pavelló 

de Fontajau per tornar a veure partits de l'Uni 
Girona quasi 5.000 persones van omplir el pavelló 
ocupant part de la grada jove i ajudant a l'equip a 
derrotar el Perfumerías Avenida. La comunió entre 
jugadores i aficionats i la tornada a casa amb el 
duel més important de l'any van ser els principals 
factors perquè la victòria es quedés a Girona. Amb 
el marcador de 60 a 55 i amb Fontajau vermell no 
va poder acabar millor el dia pel club.

Foto: David Subirana
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Fotos: David Subirana

C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 
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FRIENDS WILL BE FRIENDS

Laia Palau s’ha estrenat recentment com a 
columnista del Diari Ara. La seva creativitat i el seu 
talent han traspassat les fronteres de les pistes de 
bàsquet per agafar paper i bolígraf. Aquest n’és el 
resultat:

Jo tinc uns amics que em fan ser qui soc. I una 
família també. Sense oblidar aquest univers de mil 
milions de constel·lacions de successos i detalls 
que conformen una persona. Perquè realment és 
increïble que arribem a existir! Només la presència 
del sol, de l’aigua, de l’aire ja és quasi un miracle 
diari. Després, la carambola d'haver nascut. Que 
tinguem ulls, boca, orelles, pulmons, cor, coses... 
coses indispensables per créixer i ser persones (no 
em vull oblidar de mencionar el cervell, que ningú se 
n’oblidi tampoc). I au! A córrer! I tu com un ésser nou 
de trinca sense cap manual d’instruccions fotent-te 
cops contra totes les cantonades.

Jo vaig créixer tirant pel dret. Volia coses, sentia 
coses, ho volia tot i, a la vegada, em feia por tot. 
Adolescència tirant a mogudeta, per dir-ho suau. 
Bona nena, però trobava que a la vida hi havia 
molts forats per anar a entaforar-hi el nas. Això sí, 
cada tarda a entrenar. No sé mai com vaig poder 
compaginar el caos de sentir-me Marco Polo cada 
dia i aprendre el que és la disciplina de l’equip.

No he deixat mai de portar el bàsquet al meu 
equipatge d’exploradora, però sempre vull 
anar acompanyada en els meus viatges. I trio la 
meva gent, els que em fan riure i m’ensenyen el 
quequancom es pot riure, els que m’expliquen les 
coses que m’interessen, els que em fan pensar i els 
que m’obren els ulls. Aquests són els que necessito 
amb mi, perquè el món de l’esport és com el monstre 
de les galetes, sempre té gana.

Jo vivia en una casa compartida tipus cabina dels 
germans Marx, en un moment en què Barcelona 
em semblava un gran basar cultural. I quan tornava 
a casa enfadada perquè el partit, l’entrenament, 
l’entrenador, el dolor, el jo mateixa, el tir fallat, i tot això 
formava una gran bola negra i espessa que m’engolia, 
em trobava algun dels meus que m’explicava que el 
jefe, el curro, el lloguer, la no pasta, les expectatives 
de futur, etc. I, llavors, m’arrelava a terra. Jo tinc 
uns amics que m’han fet qui soc. Passen els anys i 
tots fem camí i seguim el dogma “néixer, créixer, 
reproduir-se i morir” sense qüestionar-nos-ho gaire, 
guanyant les petites lluites diàries. Però jo reivindico 
el fet de celebrar l’amistat, cultivar-la, cuidar-la. 
Hauria de ser com anar cada dia a l’entrenament: 
una dedicació contínua i apassionada. Llavors, nens, 
quan quedem per fer la calçotada?

Foto: David Subirana

LA COLUMNA DE LA PALAU
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*Edició enviada a impremta el 25.02.20 

LA BASE

El derbi català de la Liga Femenina 2 va acabar 
amb una derrota del Citylift GEIEG Uni Girona 
davant el Segle XXI. L’equip, que jugava com a 
visitant, va caure per un ajustat 57 a 54, propiciat 
per un últim quart en què les locals van aconseguir 
remuntar i endur-se el partit. 

El partit va començar amb un bon primer 
quart de l’equip de Joan Pau Torralba, que va 
aconseguir un avantatge de sis punts. En el segon 
i tercer quart, la tònica del partit va ser la igualtat 
entre els dos equips, en què es va mantenir la 
diferència favorable a les jugadores del Citylift 
GEIEG UNI. Les locals van sortir a jugar l’últim 
quart amb una inspiració  i motivació que van 
ser claus per al desenllaç del partit, on l’encert 
de l’equip d’Esplugues de Llobregat va permetre 
la remuntada, que van acabar guanyant per tres 
punts de diferència. 

Les joves jugadores, que havien derrotat amb 

contundència (61-38) el Segle XXI en la primera 
volta al pavelló Lluís Bachs, no van poder mantenir 
l’avantatge amb què van jugar durant gairebé tot 
el partit.

L’equip local va sumar la segona victòria 
consecutiva, fet que l’ha fet escalar posicions 
en la classificació en les darreres setmanes. 
En canvi, les dues últimes derrotes del Citylift 
GEIEG Uni Girona han frenat la bona dinàmica 
que havia portat l’equip a les primeres posicions 
del campionat. Tot i això, l’equip segueix en una 
meritòria setena posició gràcies a les nou victòries 
aconseguides aquest curs. 

El pròxim partit com a local del Citylift GEIEG 
Uni Girona serà el 29 de febrer a les quatre de la 
tarda contra l’Unicaja, equip que ocupa la quarta 
posició en la classificació del grup B de la lliga 
regular.

DERROTA QUE FRENA LA BONA DINÀMICA
DEL CITYLIFT GEIEG UNI



17

Saber escollir
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AMB EL SUPORT DE

CAIXABANK, MOBLES LA FÀBRICA, INFOSELF I OFICINA I ARXIU

RECUPEREN LES OFICINES DE L'SPAR CITYLIFT GIRONA

Durant les últimes setmanes, l’Spar Citylift 
Girona ha estat treballant a contrarellotge 
per posar, de nou, el pavelló de Fontajau 
en les millors condicions. Els devastadors 
efectes de la riuada del passat 23 de gener 
van ser un cop dur pel club en tots els 
sentits, però poc a poc es va recuperant la 
normalitat. 

La campanya #JuntesEnsAixecarem ha 
aconseguit unir forces entre tots i ha 
permès superar les adversitats en temps 
rècord. Gràcies a les mostres de suport i 
solidaritat per part d’aficionats, institucions, 
i empreses, l’Spar Citylift Girona ha pogut 
tornar aviat a Fontajau, on ja hem gaudit del 
millor bàsquet amb dues victòries de gran 
importància contra el Perfumerías Avenida 
i el Famila Schio. Tot això no hagués sigut 

possible sense CaixaBank, Mobles La 
Fàbrica, Infoself, i Oficina i Arxiu, que s’han 
implicat amb la causa i han estat recolzant 
el club en tot moment. Els patrocinadors 
han estat, un cop més, una peça clau per tal 
d’aixecar-nos i continuar amb l’il·lusionant 
projecte amb què treballem des de fa anys 
i que ens ha dut fins on som ara. És per 
això que el club vol agrair a les empreses 
col·laboradores tots aquests anys de 
suport i fidelitat al nostre projecte, i valora 
enormement aquest acte de solidaritat.

Aquesta setmana s’ha pogut restablir 
l’activitat a les oficines, que van quedar molt 
malmeses per les inundacions, mentre que 
Atenció al públic tornarà a estar a disposició 
dels aficionats amb l’horari habitual a partir 
d’aquesta setmana vinent.
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