MARÇ 2020 // Nº 114

LA CISTELLA
REVISTA OFICIAL DE L’SPAR CITYLIFT GIRONA

Foto: David Subirana

2

PATROCINADORS PRINCIPALS

AMB EL SUPORT DE

EDITA> UNI GIRONA CB - COORDINA > PREMSA UNI GIRONA (premsa@unigirona.cat)
PUBLICITAT > MARQUETING UNI GIRONA (marketing@unigirona.cat) - IMPRESSIÓ > REPROGIR - TIRADA > DIGITAL

L’EDITORIAL
UN GRAN CONTRATEMPS
En el setè dia de confinament decretat per la
Generalitat de Catalunya, les conseqüències al club
no s’han fet esperar. Cayetano Pérez, president de
l’entitat, comenta que el més important és la salut
de tots i respectar els consells de sanitat:
“Després de la notificació per part de FIBA de
l’aturada d’Eurocup i l’anunci de la Federació
Espanyola, que aturava la competició durant dues
jornades, ens vam reunir en junta i vam decidir
aturar tota l’activitat del club amb l’objectiu que
tothom tornés a casa i es protegís d’aquesta
malaltia.
Ara per ara són quatre les jugadores que han
volgut tornar al seu país: Sonja Vasic, Tijana

Andusic, Adaora Elonu i Abby Bishop.
L’afectació en l’aspecte econòmic és gran. Veníem
de les dificultats causades pel temporal Glòria i
evidentment això també distorsiona el pressupost
d’aquesta temporada. Hem de veure com l’acabem
per afrontar el proper any.
Al principi de temporada teníem molta il·lusió amb
tot; havíem fet una plantilla molt competitiva i
crèiem que podíem optar a totes les competicions,
però les coses venen quan venen i resignats hem
d’afrontar el que hi ha. Ara per ara el més important
és la salut de tots i el proper any tornarem a estar
allà dalt i intentarem competir per tots els títols.”
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L'ENTREVISTA

´ ARAUJO
´
MARIA
‘DESPRÉS DE L’ATURADA DE SELECCIONS ESTÀVEM EN
EL NOSTRE MILLOR MOMENT’

Com estàs portant aquests dies de confinament?
Bé, en realitat, quan te n’adones que tens tantes coses a fer
intentes aprofitar-ho, així que estic estudiant. Aquest any no
havia tocat gaire els llibres de la universitat i m’està venint
bé. També intento fer una mica d’esport a casa perquè
no sé estar quieta. També veig series i llegeixo. He fet més
videotrucades que mai, així que em vaig entretenint una
mica.
Com està anant la teva carrera universitària?
Estic estudiant a distància ciència i tecnologia dels aliments
per la UCAM Múrcia. Ara, en teoria, quan acabés la lliga
al maig havia d’anar a fer els exàmens, però amb tot això
del Coronavirus no sé molt bé quan ho hauré de fer. Les
pràctiques de laboratori s’han cancel·lat, però suposo que
quan tot agafi el ritme de nou ens posaran noves dates.
Quin són els ànims de l’equip? Esteu en contacte?
Estem totes una mica a l’expectativa de veure què passa.
És veritat que algunes han marxat ja casa seva, sobretot les
que són de fora d’Espanya per la por a la cancel·lació dels
vols. Seguim esperant notícies de la Federació per veure què
passa amb la Lliga, per veure si es decideix d’alguna forma.
Suposo que la suspensió de l’Eurocup ha estat un
gerro d’aigua freda no?

El pla d’entrenament per no perdre la forma també és
essencial. Us ha passat algun pla específic l’Andreu, el
preparador físic?
Sí, l’Andreu ens ha passat un pla específic per poder anar
treballant amb el que cadascú té a casa. Al final, com a
esportistes, sempre tenim alguna goma, alguna pesa a
casa... Anem fent els exercicis aquí. És veritat que el cardio no
és el mateix perquè no podem sortir a córrer al carrer, però jo
a vegades em poso a pujar les escales de casa com una boja
amunt i avall. El pla físic és veritat que hi és, però si es reprèn
la lliga haurem de fer una setmana intensiva perquè això sí
que es perd.
Ha estat una temporada estranya, però amb quin
moment et quedes?
No em quedaré amb un moment en concret, sinó que
després de l’aturada de seleccions, quan per fi estàvem
amb el grup complet de l’equip, vam encaixar quatre
victòries i estàvem en una bona dinàmica. Allà va ser quan
de veritat ens vam començar a trobar totes còmodes. La
temporada estava essent molt estranya: moltes lesions,
anades i vingudes de jugadores, se’ns inunda Fontajau... Tot
el possible ens ha passat. Em quedo amb aquest moment,
després de l’aturada, trobar-nos i jugar com un equip.

Sí. Al final l’última fase nostra havia estat una mica estranya; hi
vam entrar perquè Sopron no s’havia pogut presentar, però
al mateix temps teníem moltes ganes i venien encreuaments
competitius però assequibles. Ara no sabem molt bé què
passarà amb la Lliga, l’Eurocup està súper descartada, així
que almenys ens agradaria tenir aquesta opció de competir
per la lliga.
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LA FINESTRA DE L'ACTUALITAT
L’SPAR CITYLIFT GIRONA S’ADHEREIX A LA CAMPANYA
#JOEMQUEDOACASA
Després de l’anunci del confinament a tot
Catalunya que el Govern de la Generalitat va
fer públic el divendres 13 de març, prenent
mesures extraordinàries causades per l’augment
de la transmissió del Covid-19, l’objectiu no és
altre que limitar la mobilitat dels ciutadans i
ciutadanes per evitar el contagi del Coronavirus.
El nostre club, evidentment, s’ha vist afectat
per aquesta situació; en primer lloc, l’Eurocup
Women, competició de la qual havíem de
disputar els quarts de final aquesta setmana
i la passada, ha estat suspesa. El pavelló
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municipal de Girona-Fontajau resta tancat i
no hi ha entrenaments conjunts, però es manté
un pla d’entrenament per a les jugadores amb
la idea principal de mantenir l’estat de forma
durant aquesta estada als respectius domicilis.
Laia Palau, Núria Martínez, Helena Oma i Marta
Xargay, s’han volgut sumar a la campanya
#JoEmQuedoACasa gravant-nos un vídeo des
de les seves respectives residències per tal de
conscienciar a tothom de la importància d’aquest
confinament, i amb l’objectiu de reprendre la
normalitat al més aviat possible.

D'altra banda, el club va reunir-se dijous 12 de març
amb les jugadores per tal d'informar de la situació.
Entre les mesures establertes pel govern hi entrava
la suspensió de tots els entrenaments grupals i la
possibilitat de tornar als seus respectius països per
a les jugadores que ho desitgéssin.

A hores d'ara, només han estat quatre les
integrants de la plantilla que han tornat a casa
seva: Sonja Vasic i Tijana Andusic a Sèrbia, Adaora
Elonu a Estats Units i Abby Bishop a Austràlia.
Totes quatre jugadores han pogut tornar sanes als
seus llocs d'origen, amb el compromís de tornar a
Girona si es reprèn la Lliga Femenina Endesa.
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LA COLUMNA DE LA PALAU
‘MENS SANA IN CORPORE SANO’
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:
Anem massa ràpid. “ Apaga el mobiline y abandónate
y déjate y déjate ”, cantava un grup de quan el
reggaeton no existia. Perquè justament això no és el
que proclamen avui els caps de sèrie de la indústria
musical. El que ven és l’ara potenciat a mil milions.
Però l’ara reflectit en un mirall. Com l’endevinalla que
em proposa cada setmana la pissarra del forn de pa
quan travesso el Pont de Pedra: tots hi som a dintre
però no hi podem entrar. Un mirall.
Actualment qui no projecta la seva imatge és com si
no existís. Per què no en tenim prou amb el que ens
corre per dins? Què hi tenim a dins? Qui s’entreté a
vestir-se l’interior? Quan la informació arriba en allau,
quin criteri profund apliquem per separar el gra de la
palla? Infoxicació se’n diu d’això, oi? Ho penso moltes
vegades del meu món, on cada vegada sabem més
coses. La ciència de l’esport evoluciona, i tant! I
tot és més ajustat, més dirigit a l’individu. Res de “
rancho pa’ todas ” i a callar! Cadascuna amb el seu
pla físic, mental, nutricional, amb els workouts de
Lebron James a mà a YouTube per si anem mancats
d’inspiració i volem emular el King of Kings, sabent
quins números està fent la jugadora X de la lliga Z del
planeta Vegeta, etc. I tot això per a què?
Jo sé que el saber no ocupa lloc, però potser sí que
pren energia o temps per dedicar-nos a nosaltres
mateixos. Però no per seguir engreixant les mateixes
parts del porc. Hi ha d’haver una distribució de la
riquesa també dins nostre. No crec que el fet de tenir
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el món del bàsquet controlat et converteixi en millor
jugadora. Segurament seràs millor jugadora si ets
millor persona. Millor persona en tots els aspectes, si
ets capaç de relacionar-te amb el grup de gent que
t’envolta, si saps acceptar i adaptar-te, si pots ser
generós, si entens el que vol l’entrenador... Tot això
forma part de ser persona i no només s’aprèn dins del
parquet. Això és bagatge vital. Això és cultura. I això
també requereix temps i entrenament. Per tant, el
mens sana in corpore sano dels grecs hauria de seguir
vigent i petar-ho a les llistes de Spotify.
Tornem, doncs, a la recerca de l’equilibri. I us ho diu
algú que viu en una muntanya russa constant, però
el meu quid és intentar mantenir la línia de flotació
intacta. Ni vull tornar a abans, quan l’especialització
no existia, ni seguir com ara, que sembla que no veiem
més enllà del nostre melic rodó com una cistella de
bàsquet.
La lluita permanent amb tu mateix, les males
sensacions de saber que no estàs afinant, les derrotes
que se’t claven com punyals a l’estómac, les nits que
no dorms amb les accions passant-te en bucle amb
música de Psicosi incorporada, la sensació física (físi-ca) que el teu cos s’ha convertit en granit, tot això
també forma part de la nostra vida i saber-ho portar
a la motxilla amb elegància és part de l’èxit. Perquè,
de fet, això ens acompanya més sovint que el glamur
de la victòria.
Però el que és innegable és que aquest món ens dona
cada setmana una oportunitat per sentir-nos vives
fins al moll de l’os. Vives patint i vives excel·lint. I això
fa que sigui realment emocionant, que és el quid de
la qüestió.
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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

ollir
c
s
e
r
e
Sab

12

AMB EL SUPORT DE
GOUFONE, COL·LABORADOR TECNOLÒGIC DE
L’SPAR CITYLIFT GIRONA
Goufone ha desplegat una xarxa de wifi
interna al pavelló de Fontajau de Girona
per tal que l’equip pugui fer-la servir per a
les seves gestions. El temporal Glòria del
passat mes de gener va produir diversos
estralls al pavelló de Fontajau, entre elles, la
destrucció dels aparells que feien funcionar
la connexió. Goufone es van comprometre
a canviar-los tots perquè la connexió tornés
a funcionar en un temps rècord pel partit
contra el Perfumerías Avenida de diumenge
16 de febrer. De fet, en aquest partit hi van
ser presents per animar l’equip!
Goufone
és
una
empresa
de
telecomunicacions que ofereix serveis
d’Internet, telefonia mòbil, telefonia fixa
i televisió sempre amb uns preus justos,
amb IVA
inclòs i sense permanència.
L’empresa catalana té com a principal
vocació donar un servei de qualitat amb una
atenció personalitzada i propera, donant
la importància a tots i a cada un dels seus
usuaris. Actualment, compten amb més de
16.000 usuaris actius i ofereixen cobertura
de fibra òptica a 10 comarques catalanes,
entre elles el Gironès. A més, sempre fan
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servir les últimes novetats tecnològiques
per oferir-te el millor servei.
Va néixer l’any 2015 a Osona amb l’objectiu
de fer arribar Internet a aquelles poblacions
a on l’accés és deficitari o inexistent. Des
del club podem garantir que Goufone és
transparent amb les seves condicions, té un
tracte proper des del seu call center d’Osona
i està format per experts en les últimes
tecnologies per donar el millor servei.
Ara mateix, amb les circumstàncies que ens
trobem pel Cornavirus i amb l’objectiu de fer
més amena aquesta estada a casa, ofereixen
5GB addicionals gratuïtes a cada línia de
mòbil dels seus usuaris els mesos de març i
abril. S’apliquen automàticament, sense que
l’usuari hagi de fer res per activar-les.
Per a qualsevol dubte o consulta, així com si
voleu saber si teniu cobertura a la vostra llar,
els podeu trobar a la Plaça de l’Assumpció,
5 de Girona, trucant al telèfon gratuït 800
678 010, enviant un correu electrònic a
info@goufone.com i a la pàgina web www.
goufone.com .
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