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LA GRAN VICTÒRIA ÉS TORNAR A FONTAJAU

El 2020 està essent un any dur en molts aspectes. 
Quan al gener una riuada provocada pel temporal 
Glòria va començar a inundar Fontajau, ens 
pensàvem que ja ho havíem vist tot. Que havia 
succeït l'impossible. No obstant, el gran impacte 
va arribar aquell 14 de març amb el confi nament 
fruit de la Covid 19 i la conseqüent suspensió de 
totes les competicions per les quals haviem lluitat 
i treballat tant.

El cop va ser dur pel club, però ho va ser -i encara ho 
està essent- a escala mundial, ja que pràcticament 
ningú ha quedat exempt d'aquesta gran crisi 
econòmica i, sobretot, social. Som conscients i 
coneixedors de les afi cionades del club que ens 
han deixat pel camí, de tots els coneguts que 
han treballat incansablement perquè poguéssim 
tirar endavant malgrat l'impacte brutal d'aquesta 

pandèmia. El nostre club no ha quedat aliè a 
tot això, i és ben cert que ha patit en moltíssims 
aspectes per tirar endavant la temporada més 
atípica que hem viscut mai.

A priori, la cultura, l'entreteniment i l'esport no 
són imprescindibles. A la pràctica, però, ens heu 
demostrat que som part del vostre gaudi, del 
vostre dia a dia, i que amb les ganes i la passió que 
aixeca el nostre club, es pot sobrepassar qualsevol 
entrebanc.

Només som un club de bàsquet, però ens sentim 
enormement orgulloses de seguir fent-vos gaudir 
una temporada més i notar la vostra confi ança i 
l'apreci pels esforços que fem -i seguirem fent- per 
tal de portar l'esport femení català a l'excel·lència, 
tal com hem fet aquests darrers anys. Som-hi Uni!
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SPAR GIRONA 2020-2021
LA PLANTILLA

LAIA PALAU

Assumint el rol de capitana que va deixar Rosó Buch el curs passat, la de Barcelona 
complirà la seva vint-i-sisena temporada com a jugadora professional. El seu palmarès 
està farcit de títols amb equips com el Ros Casares, ZKH Praga o el Bourges Basket i 
havent aconseguit un total de 12 medalles amb el combinat nacional.

CHELSEA GRAY

La base de 27 anys nascuda a Califòrnia aterra a Fontajau per segona vegada amb 
l’objectiu de seguir fent-nos embogir amb el seu joc majestuós que tants records ens 
va deixar durant els dos mesos que va vestir la nostra elàstica durant la temporada 15-
16. Trobant-se, actualment, disputant la WNBA es té previst que estigui sota les ordres 
d’Eric Surís durant el mes d’octubre. 

FRIDA ELDEBRINK

Frida Eldebrink torna a la lliga espanyola set anys després de guanyar l’última lliga amb 
el Rivas Ecopolis. Amb un recorregut per Europa de molt prestigi, la jugadora sueca 
aportarà polivalència i punts des de les posicions exteriors. 

PAOLA FERRARI

Provinent d’una gran temporada a l’Stadium Casablanca promitjant 11 punts per partit 
arriba per cobrir la posició d’escorta. A la jugadora del Paraguai ja se la va fi txar l’estiu 
del 2013 després de que guanyés la lliga anterior amb el Perfumerías Avenida una lesió 
de llarga durada va fer que no pogués acabar vestint la camiseta de l’Uni. 

JÚLIA SOLER

Liderant al GEIEG en el seu retorn a la Liga Femenina 2 durant el curs 19-20 i essent 
unes de les vinculades durant tota la temporada, Júlia Soler veu completada la 
seva progressió al bàsquet semiprofessional per fer el salt defi nitiu dins l’estructura 
esportiva que engloba el GEIEG i l’Uni Girona al primer equip. 

HELENA OMA

Acabant-se de recuperar de la greu lesió al genoll dret que va sofrir durant l’inici 
d’aquest 2020 tràgic, s’espera que pugui tornar a trepitjar el parquet de Fontajau abans 
de que acabi l’any. Helena Oma complirà el seu cinquè any dins el club amb un breu 
pas al Cadí La Seu durant la temporada 18/19 en qualitat de cedida. 
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     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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SONJA VASIC´

Una de les referents anotadores del vestuari durant la temporada passada seguirà, 
com a mínim, un any més defensant els colors de l’Spar Girona. L’aler de 31 anys va 
venir a Girona el desembre de l’any passat recuperant el to físic màxim després de ser 
operada a principis d’estiu del mateix curs. 

ADAORA ELONU

La MVP de la Supercopa d’Espanya de 2019 jugada a Fontajau contra el Perfumerías 
Avenida, el seu ex equip, encetarà el seu segon any a l’Spar Girona seguint sent 
essencial dins el vestidor. El curs passat se’n va anar fi ns els 11,9 punts de mitja 
acompanyats de 14,8 dígits en valoració en més de 28 minuts que va estar en pista.

MARÍA ARAÚJO

María Araújo des del primer moment en què va arribar a la disciplina catalana va tenir 
un gran impacte positiu en tots els sentits. S’ha convertit en una de les preferides per 
l’afi ció i ve de ser la MVP de la Lliga Catalana disputada al Palau Blaugrana contra el 
Cadí La Seu fa dos diumenges. 

GIEDRE LABUCKIENE

La jugadora lituana s’immersa en una nova lliga després d’un llarg recorregut europeu 
en països com França, Polònia o la del seu país. Tot això, havent jugat en diverses 
ocasions competicions europees. Serà el sostre de la plantilla i aportarà experiència 
sota els cèrcols. 

JULIA REISINGEROVÁ

La pivot txeca tornarà estar sota les ordres d’Eric Surís després d’un impàs d’un any al 
València Basket. En la seva primera etapa dins l’equip va acabar confi rmant-se com a 
una jugadora clau sent nombrada MVP de la Final de la temporada 2018/2019 i ajudant 
al club a aconseguir el seu quart títol de lliga. 

ERIC SURÍS

El tècnic gironí complirà la seva cinquena temporada a la banqueta de l'Spar Girona. La 
temporada 2018-2019, va aconseguir alçar el títol de lliga espanyola i la lliga catalana, 
a banda d’arribar a la fi nal de la Copa de la Reina i les semifi nals de l’Eurocup Women, 
sense precedents en el bàsquet femení català. També manté vigent el rècord del club 
de 17 victòries consecutives en lliga regular.W

LA PLANTILLA
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I l � l imitades a mòbils

i f ixes nacionals

10GB
IVA incl . /mes

I l � l imitades a mòbils

i f ixes nacionals

16GB
IVA incl . /mes

I l � l imitades a mòbils

i f ixes nacionals

25GB
IVA incl . /mes

300 min a mòbils

i f ixes nacionals

3GB
IVA incl . /mes

Boo 1GB per 4,95€

Boo 10GB per 10€

Boo 30GB per 21€

Boo 50GB per 31€

IVA incl . /mes

Còpia de la SIM

Altres disposit ius

IVA incl . /mes

Mòbil
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PROTOCOL DE PREVENCIÓ

C/ PONT DE LA BARCA, Nº2

A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU 
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!
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C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 

Saber escollir
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Saber escollir



LA BASE

El nostre fi lial, GEIEG UNI Girona, repetirà 
categoria envers la temporada passada. L'equip 
dirigit per Joan Pau Torralba va ser una de les 
bones notícies de la divisió de plata del bàsquet 
estatal. Encara que, abans de la suspensió, 
encadenessin quatre derrotes seguides van 
acabar amb un balanç de 9 victòries i 12 derrotes 
en el reton a la Liga Femenina 2, 17 anys després.

Al capdavant de l'equip seguirà, una temporada 
més, Joan Pau Torralba acompanyat de Bernat 
Vivolas – entrenador assistent – i Pau Fuster – 
entrenador assistent i preparador físic.

Tot i poder seguir comptant amb una base de 
jugadores important, el conjunt gironí ha patit 
un seguit de baixes importants: Laura Méndez 
(Embutidos Pajariel Bembibre), Aina Martín 
(Barakaldo), Janina Pairó i Júlia Soler (ascens a 

l'Spar Girona).

Laia Moya, Mireia Daura, Faustine Parra, Helena 
Condom, Núria Bagaria i Vanesa González són les 
sis jugadores que seguiran defensant els colors 
i identitat del GEIEG Uni. Juntament amb elles, 
el vestidor es completa amb cinc altes. Carla 
Jou, Iho López, Clàudia Morente, Ana Jodar i 
Camila Martínez han estat les escollides per l'àrea 
esportiva del club per completar un "roster" molt 
jove i talentós.

Per la part que ens incumbeix, ens sentim 
orgullosos de poder ser un dels dos únics 
equips de la Liga Endesa que tindrà el seu fi lial 
tan sols una divisió per sota de la nostra. L'altre, 
és el Casademont Saragossa amb l'Stadium 
Casablanca.

EL GEIEG UNI SEGUEIX A LA LLIGA FEMENINA 2



SANTIAGO JUANDÓ, S.A.U.

Carretera Nacional II, nº 21

17458 – FORNELLS DE LA SELVA
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SPAR SEGUEIX CONFIANT EN L'UNI GIRONA

Per vuitè any consecutiu, la vinculació entre 
la cadena distribuïdors d’aliments catalana 
Spar i l’Uni Girona romandrà activa. Així 
ho vam oficialitzar el passat 23 de juliol 
aprofitant l’inici de la campanya d’abonats. 

Després de vuit anys, l’empresa dirigida 
per Valvi i GM Food Ibèrica tornarà a ser el 
nostra patrocinador principal a causa de la 
no renovació amb Citylift. Spar ha acabat 
assumint tota la part del patrocini que ens 
havia portat durant cinc anys l’empresa 
d’ascensors. 

El gerent de la cadena de supermercats 
Valvi, Eduard Vidal, comenta que “Estem 
molt contents de renovar aquest acord 
amb l’Uni Girona per diverses raons. 
Per una banda continuem donant visibilitat 
a la nostra marca principal de supermercats 
que és SPAR, una ensenya amb us valors 
molt propers a l’esport, com són la salut, 
l’esforç i el treball en equip, i amb una 
tradició de patrocini esportiu, com és el 
cas dels campionats europeus d’atletisme. 

I de l’altra, des de Supermercats Valvi 
sempre hem donat suport a l’esport a la 
ciutat de Girona, i més concretament al 
basket de primer nivell, i volem continuar 
amb aquesta tasca.”

Valvi Supermercats és una empresa de 
capital familiar 100% gironí i és la primera 
xarxa de supermercats independents de 
la província de Girona. Amb un volum de 
negoci al voltant de 65 milions d’euros, 
centra la seva activitat en la gestió de 56 
supermercats propis amb les marques 
SPAR, VALVI i SUMA, i també en la gestió 
dels 40 supermercats SPAR pertanyents 
a Miservi de supermercats, S.L., societat 
propietat de GM Food Iberica i de Valvi 
Supermercats., i amb un volum de negoci al 
voltant de 46 milions d’euros. Tots aquests 
centres estan situats a les províncies de 
Girona i Barcelona.  Valvi Supermercats 
té com a proveïdor exclusiu a GM Food 
Iberica, companyia líder en el sector de la 
distribució alimentària majorista a l’estat.


