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L’EDITORIAL
LA MUNTANYA NO ES MOURÀ
La muntanya no es mourà i, mentrestant, nosaltres
ens seguirem recollint a casa amb sensatesa, amb
responsabilitat i amb esperança. Amb l’esperança
de tornar a la vida normal al més aviat possible,
però sense menystenir ni emmascarar el sentiment
d’impotència lògic que comporta no poder gaudir
de la nostra preciosa ciutat, del nostre territori, de
la nostra terra. Impotents també per haver hagut
d’aturar (temporalment) tots aquells somnis,
il·lusions i plans.
Durant les últimes temporades aquesta ha estat
l’època de l’any més engrescadora: l’equip està
totalment rodat, les jugadores nouvingudes es
coneixen tan bé el club i la ciutat que ja se senten
pràcticament gironines i l’afició frisa perquè
arribi el moment d’entrar a Fontajau, amb la seva
samarreta de color vermell i la gola preparada per
patir fins a l’últim minut del darrer quart.

Aquest any, almenys de moment, aquesta època
no arribarà. Ningú ens podrà treure, però, la il·lusió
que ens ha generat saber que aquesta plantilla
-probablement la millor de la nostra històriaestava ja del tot preparada per a aconseguir tots
els reptes. Ho estava per repetir la gran gesta del
2 i 5 de maig de l’any passat, quan va alçar la seva
segona lliga.
I quan tot això hagi passat, quan puguem tornarnos a veure, a abraçar, a compartir els projectes
que seguim sembrant com podem des de casa,
veurem que aquest club encara hi és. El temporal
Glòria, lluny de fer-nos desaparèixer, ens ha fet més
fortes. També ho farà aquest confinament. Cada
dia que seguim aixecant-nos per seguir lluitant
és un dia menys per arribar al cim d’aquesta gran
gesta. I tranquil·les, que la muntanya no es mourà.
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L'ENTREVISTA

´
´
NURIA
MARTINEZ
‘EL MOMENT DE SORTIR CORRENT A LA PISTA EN LA
REOBERTURA DE FONTAJAU VA SER EL MOMENT MÉS
EMOTIU DE LA TEMPORADA.'
Com passes el temps durant el confinament?
La veritat és que el nostre dia a dia està essent bastant
entretingut; hem coincidit tres famílies amb la meva
germana amb el fill i el seu marit, els meus pares i nosaltres, i
per tant estem set persones aquí a casa i vulguis o no sempre
tens la manera d'estar entretinguts, ja sigui jugant amb el
nen o buscant maneres per distreure'l, que faci els deures i
altres... O bé jugant a jocs de taula amb la família, fent puzles...
I d'altra banda tenim la sort que trobem aquests moments
sols per veure series i pel·lícules i bàsicament són les nostres
hores. També, la sort és que tenim espai per fer exercici, i
aprofitem i si vols estar sol, te'n vas a córrer. Aquestes són les
nostres hores del dia.
Com t’estàs mantenint en forma? Segueixes en
contacte amb les companyes d’equip per compartir
impressions?
Mantenir la forma està resultat complicat. És veritat que
nosaltres tenim una mica de terreny i dono voltes al terreny
i faig exercici, però no és el mateix que estar en dinàmica
d'equip, les rutines diàries, poder entrenar amb altres
jugadores... Jo ho trobo a faltar i és veritat que la forma es
perd. Sí que intentes mantenir el to físic, però no és el mateix.
I tant que segueixo en contacte amb les meves companyes,
i no només d'aquí Girona sinó també amb excompanyes o
amigues amb qui he anat coincidint en tots aquests anys de
professional. Al final és important saber com estan elles, com
està la seva família i com és el seu dia a dia. Tots necessitem
suport anímic i una mica de comunicació per saber que
estem passant el mateix i que ho passarem de la millor
manera possible.
Portes moltes temporades com a professional. És la
més estranya que has viscut mai?
Sí, sense cap mena de dubte, és la temporada més estranya
que he viscut mai en els vint anys que porto jugant a bàsquet:
començant per una lesió greu que no havia tingut mai i que
per mi és una cosa especial, evidentment, seguint per una
inundació a Fontajau i acabant pel Coronavirus que ha sigut
el que ho ha acabat de rematar. Una temporada estranya,
surrealista, que haurem de superar tots. Esperem que la

situació s'estabilitzi, que no hi hagi repercussions negatives i
la gent ho pugui superar de la millor manera possible.
Al setembre pateixes una greu lesió. En què penses en
aquell moment?
Bé, quan pateixes una lesió així de greu i el primer que
penses és: quant temps estaré fora, què puc fer per retallar
temps, com podem agilitzar la situació i què és el que puc
fer jo per començar a treballar i estar preparada pel dia de
demà. Bàsicament cau tot a terra en el moment de la lesió
però ho remuntes ràpidament perquè aquesta situació s'ha
de superar com sigui.
Els ànims van canviar durant la recuperació? Quin va
ser el teu dia a dia durant aquell temps?
En una recuperació de sis mesos tens dies que estàs a dalt
i dies que estàs a baix. Jo tinc el problema que sóc una
persona molt activa, molt inquieta i no em sé estar en un
sofà estirada. Havia de tenir molta més paciència. El primer
mes em diuen: tu has d'anar del llit al sofà i del sofà al llit,
i a mi se'm fa una muntanya. Per sort tinc persones al meu
costat que tenen molta paciència amb mi, que han aguantat
bastant i m'han fet veure les coses amb diferent perspectiva
i ha ajudat a fer que el dia a dia fos una mica més lleuger.
Després d'aquest mes, el meu dia a dia era fisio, treball físic,
fisio, treball físic...
I finalment, el moment de tornar. Reobertura de
Fontajau, pavelló ple davant de Perfumerías Avenida...
Què recordes?
Per nosaltres va ser molt especial, gràcies a l'ajuda de tots
aquells treballadors que s'hi van deixar la pell, a les entitats, a
totes les institucions que van fer possible tot això... Nosaltres
tornàvem a casa per jugar davant d'un Perfumerías Avenida
amb el pavelló ple de gom a gom. A més, per mi ja era un dia
especial en si perquè coincidia amb la meva reincorporació.

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

Va ser tota una passada, va ser molt especial.
Quin ha estat el moment més especial de la temporada
per tu? El teu primer triple, en el segon quart, què va
suposar?
Per mi ha sigut una temporada amb molts bons moments,

i d'altres no tant, però em quedo amb el dia de la tornada
a Fontajau després de la inundació del Glòria quan estem
totes les jugadores esperant al túnel de vestidors. Llavors, en
el moment de sortir corrent totes en fila i fer el crit al mig del
camp davant de la teva gent i el teu públic va ser el moment
més emotiu i més maco.

Foto: David Subirana

C/ PONT DE LA BARCA, Nº2
A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!
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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 FINESTRA DE L'ACTUALITAT
L'EQUIP S'ENTRENA DES DE CASA
Durant aquesta època de confinament, són molts
els dubtes que sorgeixen sobre la continuïtat de la
competició, però si una cosa està clara és que les
jugadores no poden perdre, en la mesura de les
seves possibilitats, la forma física.
És per això que el preparador físic de l’equip,
Andreu Comas, té preparat un pla específic per a
cada jugadora amb la intenció de mantenir-se en
forma i estar preparades per si es reprèn la Lliga
en qualsevol moment.

Andreu Comas. Foto: David Subirana
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Les jugadores i l’Andreu van tenir el detall
d’enviar-nos vídeos del seu entrenament diari
amb l’objectiu que l’afició es faci una idea de com
segueix treballant l’equip malgrat les adversitats.
L’entrenament comença amb un escalfament
mitjançant un skipping de María Araújo i uns
jumping jacks de Núria Martínez. La intensitat de
l’entrenament segueix amb 12 burpees de Magali
Mendy i 12 fons de tríceps de Laia Palau. Tot
seguit, Helena Oma fa 30 segons d’squats seguint
amb la seva recuperació.

Magali Mendy torna a escena per ensenyar-nos
com fer uns abdominals anti extensió, i Laia Palau
ens mostra un exercici d’obertura d’espatlla.
Araújo ens mostra vint repeticions de lungeI
frontal i posteriorment, Núria Martínez ens fa una
demostració de l’”escalador” amb 20 repeticions.
L’entrenament acaba amb un exercici d’abdominals
anti extensió estabilitzadors amb Helena Oma.

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

Podeu veure el vídeo, i seguir-lo si us veieu amb
cor, escanejant aquest codi QR.

Núria Martínez fa l'exercici de l'"escalador" des de casa.

C/ Calderers, 13
C/ Rutlla, 151

9

LA COLUMNA DE LA PALAU
'PICANT I POLINT'
M'haig de fer la maleta. La roba continua estesa
i no s'eixuga. La rentadora és una cosa que va
lligada a la meva vida professional quasi per
contracte. Tones de roba bruta cada dia. Sempre
em dic que la deixaré feta abans de sopar (la
maleta). És una petita mentida que ja em sé però
que no deixo d'explicar-me.
Torno a marxar. Penso que quan deixi de
jugar potser em faré pastora. O transhumant
professional. Sempre amb el farcell preparat.
Em pregunto sovint si la professió que triem
realment la triem o ve predeterminada. Com els
escultors davant d'un bloc massís de pedra que
van picant i polint i acaba apareixent la forma
original que dormia a dins. Jo era jugadora de
bàsquet? Ara m'imagino rodant per la cinta de
creació d'humans d' Un món feliç de Huxley amb
l'etiqueta enganxada i el codi de barres que em
defineix indefectiblement com a esportista. Per
tant, ¿només he hagut de deixar-me portar pel
que genèticament estava escrit?
L'altre dia, parlant amb un periodista de la casa,
asseguts a la pista de Fontajau, discutíem sobre
el fet i el privilegi de poder gaudir de les nostres
respectives feines. La conversa també va servir
per desmitificar algunes pressuposicions. Per molt
que el meu dia a dia sigui jugar, no tot són flors i
violes, ja ho he explicat anteriorment. Però una
cosa és certa: em sento d'acord amb mi mateixa, i

Foto: David Subirana
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crec que això ja és tenir molt de guanyat. Després
et sortiran pitjor o millor les coses, però sentir
que no desafines amb la melodia de la vida et
proporciona una pau impagable a l'hora d'aclucar
els ulls cada nit. Em mirava totes les rengleres
de seients de les grades, que a cada jornada
apareixen més plenes, i pensava que meravellós
que seria si tots i cadascun de nosaltres haguéssim
encertat la casella. El món seria millor per simple.
Quan un jugador és al seu lloc, rendeix. Sigui quina
sigui la seva feina: fer 20 punts per partit o sortir
5 minuts i fer la falta que toca, o agafar el rebot
ofensiu que et dona la tranquil·litat de guanyar
el partit. Totes les missions són importants,
007! Aquí entra el paper de l'entrenador com a
demiürg. El que té la visió d'àguila reial. El que
mou les fitxes (jo sempre escollia negres). Però,
a part de les decisions del director, la feina
comença en un mateix. Saber quina classe de
jugadora ets requereix temps i comença també
per ser conscient de les pròpies limitacions. Per
acceptar-les o per treballar-les.
Ens queda anar despullant la ceba. Quedarse amb l'essencial. Acostar-se a un mateix. Ser
l'estàtua a la qual no li falta ni un contorn per
arrodonir. Trobar-nos cada dia amb el nostre jo
més genuí i celebrar-nos amb una copa de vi.

Article publicat pel Diari ARA el 6/03/2020.
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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
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AMB EL SUPORT DE
L'EMPRESA GIRONINA WIFIBOO APOSTA PER L'ESPORT FEMENÍ
Wifiboo és l'operador d'internet i telefonia de
les comarques de Girona i és, des d'aquesta
temporada, un dels patrocinadors de l'Spar
Citylift Girona. Ofereix serveis de fibra òptica
i ràdio, plataformes d'entreteniment en HD,
de proximitat i sense permanència.
L'empresa, amb seu a Palol de Revardit, està
compromesa amb l'esport femeni i ha seguit
l'equip de forma molt activa, i fins i tot ha
realitzat sortejos pels seus seguidors, com

va ser el cas del dia de reis, on van regalar
un smartphone entre tots els participants a
través del nostre perfil d'instagram.
El club vol agrair la fidelitat al nostre
projecte, i valora enormement aquest acte
de solidaritat. Així doncs, augurem molts
èxits junts!

Fotos: David Subirana
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