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AIXÒ NO ÉS NOMÉS BÀSQUET

Són moltes les coses que aquesta pandèmia ens 
ha canviat i moltes les que trobem a faltar, però 

igual que molts sectors de la nostra societat, això 
s'ha convertit en una lluita constant.

Lluita per aconseguir que la nostra afició pugui 
acompanyar-nos a Fontajau, lluita per no perdre el 
suport dels nostres abonats, lluita per aconseguir 
no perdre patrocinadors, lluita perquè no ens 
retallin els ajuts les institucions i que no s'eternitzin 
els cobraments i, sobretot, hem de lluitar per poder 
fer front amb el compromís que tenim amb les 
nostres jugadores i proveïdors.

Aquesta és la realitat i quan els clubs demanem 
que els nostres aficionats puguin entrar a Fontajau, 
igual que van entrar per veure Circ, és perquè està 
en risc la nostra viabilitat com a club.

Quan es prenen decisions des d'un despatx a la 
capital sense coneixement de la realitat del territori 
i pensant que tots som  com aquells grans clubs 

d'esports massius (sóc diplomàtic) demostren un 
gran desconeixement.

Sí, potser som el primer equip català de bàsquet 
femení en classificar-nos per quarts de finals de 
l'Eurolliga, som els últims guanyadors de la lliga 
d'Espanya, guanyadors de la Lliga catalana, però les 
nostres jugadores viuen d'aquest esport i la realitat 
és que en el bàsquet femení no cobrem drets de 
TV. Per exemple, per sortir a Teledeporte, que és 
la televisió pública, hem de pagar la producció 
dels partits, la qual se'ns descompta del patrocini 
d'Endesa.

Si ens classifiquem en una competició, ronda 
rere ronda, mentre diem que hem fet història 
el club no rep ni un euro i a diferència d'altres 
esports, a nosaltres ens preocupa com pagarem el 
desplaçament de la següent ronda. A més, en cas 
de proclamar-nos campiones, l'únic que rebem és 
una copa.

Per: Cayetano Pérez, president de l'Spar Girona

https://spar.es/
http://www.espaigirones.com/
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&u=https://www.reprogir.cat/&prev=search&pto=aue
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C/ PONT DE LA BARCA, Nº2 

A NOMÉS 2 MINUTS DE FONTAJAU 
I AMB APARCAMENT GRATUÏT!

LA PREVIA

UNI GIRONA - CAMPUS PROMETE
Després de jugar 3 partits en 6 dies, l'Spar Girona 

ha pogut preparar la següent jornada amb més 
antelació. En la jornada 26, el nostre conjunt rep el 
Campus  Promete. Tretzenes a la  classificació, les  de 
Logroño  arriben a Fontajau amb ganes de guanyar, 
i és que a la jornada 25 el conjunt visitant va perdre 
contra el Bembibre.

Tot i les tres victòries consecutives, Sonja Vasic reconeix 
que el conjunt espera tornar al mateix joc que el 
d'abans de l'aturada FIBA. "No estem en un moment 
que esperàvem estar després de la Finestra FIBA. La 
lesió de la Chelsea va ser una sorpresa. Tot i això volem 
pujar el nivell. Els últims partits ens ha costat molt. 
Volem jugar més bé. A veure si diumenge podem fer un 
pas endavant per tornar al joc previ a la finestra".

Per tornar al joc d'abans, el nostre conjunt haurà de 
seguir treballant per retrobar-se en la defensa. "Ens 
està donant resultats dependre més de la defensa. En 
atac pot haver-hi alts i baixos. Però amb una defensa 
més agressiva podem millorar. Últimament ens costa 
trobar aquesta agressivitat i estar en bons llocs. Espero 
que aviat tornem al camí de gener".

Sonja Vasic també va valorar el sorteig de la Copa de la 
Reina". Al final, no és mala sort, si vols guanyar has de 
superar a les millors. La Copa no serà fàcil. Millor tenir 
un dia més lliure per descansar i treballar quelcom si 
és necessari. A la Lliga Femenina Endesa s'està veient 
que hi ha molts equips bons. Tots els camins són 
complicats".

` 

https://unigirona.koobin.com/
https://www.krokersgirona.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VUYQgaA-dVY&feature=youtu.be&ab_channel=SparGirona
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SPAR GIRONA
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

2 Adora Elonu AP 1,86 30 24 10,2 58,7% 26,3% 81,8% 2,3 1,1 0,8 0,9 0,8 0,3 0,1 2 1,6 10,6

3 Laia Palau B 1,82 41 24 4,5 60,4% 35,5% 76,2% 2,4 0,3 3,1 1,4 1,4 0,1 0 1,3 1,3 8,5

44 Julia Reisingerova P 1,94 22 21 12,5 57,4% 0% 59,7% 2,3 1,4 0,6 0,6 1,8 0,3 0,1 2,7 3,2 10,8

5 Sonja Vasic AP 1,89 32 24 10,5 45,7% 32,5% 85,7% 3,7 1,2 2,4 1,1 1 0,3 0,2 1,5 2,5 13,2

6 Frida Eldebrink E 1,75 33 21 9,8 35,8% 37% 79,5% 1,4 0,4 1,6 0,9 1,4 0 0,2 1,3 2,1 7,3

8 María Araújo A 1,87 23 23 8,6 47,9% 31,1% 72,7% 6 1,7 1,5 0,8 1 0,1 0,2 1,4 1,8 13,2

12 Chelsea Gray B 1,80 28 19 11,3 51,9% 15,6% 82,5% 3 0,2 3,6 1,1 2,1 0,1 0,1 1,1 2,7 12,9

11 Giedre Labuckiene P 1,92 30 24 6 62,1% 0% 60,5% 2,8 1,5 0,3 0,5 1,2 0,4 0,2 2 1,6 7,8

21 Júlia Soler E/A 1,81 19 14 2,1 37,5% 37,5% 0% 0,8 0,1 0,2 0,8 0,6 0,1 0 1,5 0,1 0,8

77 Paola Ferrari E 1,78 35 21 6 38,5% 45,8% 88,9% 2,4 0,1 0,8 0,7 0,8 0 0,1 1,9 0,7 5,4

10 Claudia Del Moral B - 24 - - - - - - - - - - - - - - -

75,7 51,6% 34,1% 73,9% 25,7 8 14,1 8,3 11,3 1,6 1,2 16,3 16,1 84,3

Entrenador: Alfred Julbe

Entrenador assistent: Laura Antoja

Entrenador assistent: Carla Jou

Preparador físic: Álex de la Vega

Fisioterapeuta: Beti Orden

Fisioterapeuta: Reduan Hamido

Metge: Sílvia Treviño

EL PARTIT JORNADA 26

CAMPUS PROMETE
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

8 María Barneda E 1,77 22 22 4,8 34,5% 30,2% 90% 1,1 0,2 0,8 0,4 1 0 0,3 2,5 0,9 1

2 Ana Begoña A 1,83 24 4 3,8 100% 40% 50% 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0,8 0,5 2,3

21 Itsaso Conde AP 1,85 24 13 2,5 40% 0% 37,8% 2,5 1,2 0,5 0,5 0,8 0,2 0 3 0,8 2,4

11 Maimouna Diarra P 1,96 29 22 8,9 50,6% 0% 60% 8,4 3 1,1 0,8 2,8 1 0 2,5 2,7 16

9 Paula Estebas B 1,75 27 22 10,2 41% 34,5% 71,4% 2 0,5 1,7 0,8 1,7 0 0,2 1,7 1,7 6,8

22 Laia Flores B 1,72 24 22 13,4 48% 29,1 77,1% 3,1 0,8 2,6 1,3 2 0,1 0,1 2 4 14

10 Adrijana Knezevic A 1,83 33 22 6,4 48% 23,1% 68,4% 1,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0 0,2 0,9 1,3 5,7

33 Bojana Kovacevic AP 1,92 24 18 5,4 27,3% 25% 84,6% 2,9 0,8 1,6 1,1 1,5 0,2 0,1 2,3 1,3 3,9

- Jovana Nogic - 1,85 23 2 6,5 50% 14,3% 100% 1,5 0,5 2,5 0 1,5 0 0 2,5 1 3

- Lyndra Shajuan - 1,85 33 13 9,1 43,8% 25% 77,3% 3 1,3 0,8 0,3 2,8 0,2 0,2 2,6 2,2 6,1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64,7 43,2% 33,2% 72,8% 24,1 8,4 10,4 5,8 12,7 1,7 1,1 17,2 15 59,9

Entrenador: Cesar Aneas

PARTITS JORNADA 26

Durán Maqiuinaria Ensino - Cadí La Seu

SPAR GIRONA  - Campus Promete

Embutos Pajariel Bembibre - Alter Enersun Al-Qázeres Ex.

València B.C. - Kutxabank Araski

Ciudad de la Laguna Tenerife - Quesos El Pastor

Casademont Saragossa - Perfumerias Avenida

Spar Gran Canària - Movistar Estudiantes

Lointek Gernika Bizkaia - IDK Euskotren

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 SPAR GIRONA 20-2

2 Perfumerias Avenida 22-0

3 València 20-1

4 Lointek Gernika Bizkaia 15-8

5 Movistar Estudiantes 14-8

6 Durán Maquinaria Ensino 11-13

7 Ciudad de la Laguna Tenerife 11-13

8 Cadí La Seu 11-13

9 IDK Euskotren 11-13

10 Kutxabank Araski 11-12

11 Spar Gran Canària 8-17

12 Casademont Saragossa 8-16

13 Campus Promete 8-14

14 Alter Enersun Al-Qázeres Extre 6-18

15 Bembibre PD  6-18

16 Quesos El Pastor 3-22
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ENTREVISTA

CARLA JOU: "VULL QUE LA JUGADORA ESTIGUI EL 
MÉS CÒMODE POSSIBLE"

Quan parlem d'un club de bàsquet, 
l'aficionada tendeix a pensar amb 

les jugadores. És el més normal. Elles són 
les estrelles. Segurament, alguna sempre 
premiarà la feina tàctica dels entrenadors, 
de la màgia de l'estratègia. Però poca gent 
-per no dir ningú-, es fixarà en la feina de 
l'oficina. Per sort pel nostre club, a les 
nostres oficines tenim la nostra MVP: la 
Carla Jou.

Pels que no la coneixen, Jou es defineix 
com la "Team manager de l'Spar Girona. 
Coordino el primer equip. Tot el que tingui 
a veure amb l'entorn de les jugadores i staff 
tècnic. Organitzo el seu dia a dia i ajudo a 
les jugadores amb el que puguin necessitar. 
Planifico també els viatges de l'equip. A 
les competicions europees sempre havia 
d'organitzar les estades dels conjunts 
rivals".

Tot i el valor del seu treball, del qual 

està molt contenta, reconeix que és una 
feina molt sacrificada. I és que qualsevol 
circumstància que pugui sorgir, ella ho ha 
de solucionar. "Qualsevol jugadora, per 
algun problema personal, contactarà amb 
mi. Si necessita alguna cosa em poden 
trucar en qualsevol hora. És una feina molt 
dinàmica i treballes amb persones directes. 
El tracta humà és molt important i el que 
em fa ser aquí a l'Uni és l'equip humà Moltes 
coses passen per mi i pot ser una mica 
estressant, però això és molt compactat en 
aquests mesos només. Tot i això, és molt 
gratificant. Et sents que formes part d'una 
cosa important. No vas només a l'oficina a 
fer una simple tasca. Hi ha adrenalina".

Aquest vincle amb les jugadores té una 
evolució. Les jugadores estrangeres, al no 
parlar l'idioma, tenen més contacte amb 
la Team Manager. "Crees un vincle amb 
les jugadores. Al principi és una relació 
més de jugadora amb treballadora del club, però amb el pas del temps esdevé 

una relació d'amistat. Sobretot amb les 
jugadores estrangeres. El fet de parlar 
angles ajuda molt i et poden comentar els 
seus problemes. Ajuda moltíssim. A vegades 
semblen ximpleries, però si la jugadora té 
problemes a casa -com problemes amb el 
wifi o rentadora- pot ser un mal de cap. Jo el 
que vull és que la jugadora quan estigui aquí 
estigui el més còmode possible i que estigui 
concentrada al 100% en jugar a bàsquet. 
Que si és un dia de partit la jugadora només 
tingui al cap en posar la pilota dins la 
cistella".

Tot i la imatge de Carla Jou -arran de la 
seva aportació per organitzar la HUB de 
Fontajau-, tenir cert protagonisme és 
quelcom anecdòtic. "Tu no ets protagonista, 
quedes al marge de tot. Recordo la Lliga 
que vam guanyar que amb 4 o 5 treballador 
del club ens i vam bolcar moltíssim. Al 
final les jugadores i l'staff tècnic són qui 
donen la cara. Al final és un mèrit esportiu. 
Però és cert que als d'aquí d'una manera 
o altra també ens ho sentim nostre, per la 
proximitat amb l'equip. Elles saben que i 
ets cada dia. Al final també ho sents teu. 
Aquella lliga va ser la meva primera al club. 

Em vaig trencar els creuats i vaig venir a 
treballar. Recordo arribar a casa i plorar. 
Eren sentiments contradictoris. Estava molt 
contenta per la victòria i a la vegada dir que 
estava rebentada per la setmana intensa. 
L'equip ens va fer participes a nosaltres i ens 
van invitar a la celebració. Lo bo de ser un 
club petit és que al final tothom aporta el 
seu granet de sorra".

I d'aquest dia a dia se li suma dues 
circumstàncies més: un germà a l'ACB i ser 
jugadora del Geieg UniGirona. Dit d'una altra 
manera, les vint-i-quatre hores de Carla Jou 
és bàsquet constant. Una situació que ella 
n'està molt contenta, però que a la vegada 
"és un compromís molt gran, ja que entreno 
quatre dies i són moltes hores a la setmana. 
És bàsquet constant. Considero que al final 
que les meves hores personals són les que 
dedico al bàsquet o al meu grau en Dret. 
Aquestes hores lliures aprofito per entrenar. 
Tinc un horari molt compactat i faig moltes 
coses. El que se'n diu temps personal per 
desconnectar considero que no en tinc. Tot 
i això, amb una bona organització i tenir 
clar el meu dia a dia aconsegueixo trobar 
espais".
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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

NOVETATS

Després de celebrar-se el sorteig de la 
Copa de la Reina, l'Spar Girona ja coneix 

rival. Les gironines s'enfrontaran al ressent 
ascendit Movistar Estudiantes en els quarts 
de finals de la Copa de la Reina.

El partit tindrà lloc el dijous 4 de març a 
València -seu de la Copa de la Reina 2021 
i 2022-.

En cas de superar al conjunt madrileny, 
l'Uni s'enfrontaria al guanyador del duel 
Perfumerías Avenida - Durán Maquinaria 
Ensino Lugo.

Tal com ha confirmat el nostre president 
Cayetano Pérez, el quadre no "és fàcil. 
És complicat", amb la part "positiva que 
juguem dijous i descansarem un dia més".

Movistar Estudiantes, rival de l'Spar Girona

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&u=https://www.reprogir.cat/&prev=search&pto=aue
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NOVETATS

I l � l imitades a mòbils

 i  f ixes nacionals

10GB 

ò contracta

14GB per 1€ +
IVA incl . /mes

I l � l imitades a mòbils

 i  f ixes nacionals

16GB

ò contracta

46GB per 1€ +
IVA incl . /mes

I l � l imitades a mòbils

 i  f ixes nacionals

25GB

ò contracta

85GB per 1€ +
IVA incl . /mes

300 min a mòbils

 i  f ixes nacionals

3GB 
IVA incl . /mes

50 min a mòbils i  f ixes

nacionals

5 GB 
IVA incl . /mes

I l � l imitades a mòbils i

f ixes nacionals

0 GB
IVA incl . /mes

Mòbil

Sanum Healthy  House, empresa que 
ofereix diferents productes naturals 

i ecològics d'alimentació dietètica i 
complementació esportiva, vincula 
la seva marca amb l'Spar  Girona; 
lligant així els valors de responsabilitat 
i salut propis d'ambdues entitats. 
 
L'acord s'ha formalitzat aquesta tarda 
al pavelló de Fontajau de Girona. A la 
signatura hi han assistit, per part de Sanum 
Healthy  House,  Aday Benítez, Sergi 
Mateo i David Puigvert, i per part  de 
l'Spar Girona, Cayetano Pérez i María Araújo. 
Aday  Benítez, jugador del Girona  FC  i soci 
de  Sanum, juntament amb Borja García, 
s'ha mostrat molt satisfet per aquest acord 
de col·laboració. "Estem molt contents de 
fomentar els bons hàbits, ja sigui en bàsquet i 
en altres esports. Avançar amb l'Spar Girona, 
que és un referent tant en bàsquet femení 
com a Euroleague Women és una alegria 
molt gran". El jugador del Girona reconeix 
que la bona alimentació l'ha fet rendir durant 
més temps. "La nutrició és fonamental per 

tenir rendiment i estar molt de temps rendint 
al màxim nivell. Personalment, crec moltíssim 
i és bo per a tothom entendre-ho i fer-ho". 
 
Per la seva banda, Cayetano Pérez ha volgut 
remarcar que pel club "és un acord molt 
important. Ens fa molta il·lusió. La nutrició 
és fonamental pel rendiment nostres 
jugadores. Col·laborar amb Sanum per 
menjar bé i que les nostres jugadores als 
desplaçaments puguin tenir una alimentació 
sana farà augmentar el seu rendiment. 
Esperem que sigui un acord per molts anys". 

L'ALIMENTACIÓ, FONAMENTAL PEL 
RENDIMENT ESPORTIU 

En aquest acord també hi ha assistit 
Sergi  Mateo, nutricionista del Girona  FC  i 
soci de  Sanum  HH. "S'està demostrant 
que en el rendiment, un dels factors més 
importants és la nutrició. El  Poke  bowl  no 
deixa de ser una opció més, on és atractiu 
tant en l'àmbit visual i en el sabor". 

SANUM, NOU COL·LABORADOR DE L'SPAR GIRONA

https://www.wifiboo.cat/
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María  Araújo, jugadora de l'Spar  Girona i 
estudiant de nutrició, ha valorat positivament 
l'arribada dels  Poke  Bowls  de  Sanum  pels 
viatges del nostre conjunt. "És un punt a 
favor, ja que requereix la part saludable i 
té molta varietat, per no menjar sempre el 
mateix. Això ens ajuda mentalment.  Com 
esportista sentir que menges bé i saludable 
a la vegada ens ajuda a estar més bé. Des 
de sempre m'ha agradat la nutrició. Es nota 
molt la diferència al ser conscient amb els 
aliments. Saber que estàs ingerint coses 
que són bones pel teu cos és quelcom 
molt positiu, a part, es veu reflectit a pista". 
 
Aquest acord permetrà apostar per una 
alimentació més saludable i millorar 
l'alimentació del club. D'aquesta manera, 
ambdues entitats treballaran de la mà per 
millorar la qualitat de vida de la plantilla.

https://www.pneumaticsperello.com/
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44 anys d’història a
carnaval.platjadaro.com
#UnCarnavalxRecordar

#JoFaigCarnaval

NOVETATS

Spar Girona, també en eleccions

En motiu per les eleccions del Parlament de 
Catalunya, la nostra entitat va rebre la visita 
d’algunes de les principals forces polítiques; 
com Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya i militant del partit 

ERC; l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, 
de Junts; la CUP; i Sílvia Paneque, del PSC.

Les candidates a les eleccions van explicar 
els programes esportius dels seus respectius 
partits polítics a la junta directiva i a l’equip.

https://carnaval.platjadaro.com/
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NOVETATS

GIEDRE LABUCKIENE, JUGADORA ON FIRE

Després d’acabar el partit contra l'Spar 
Gran Canària, la nostra afició va poder 

votar a la jugadora ‘On Fire’ del partit. 
Giedre Labuckiene ha estat seleccionada 
la jugadora ‘On Fire’ de la jornada 19! 

La pívot va anotar 17 punts, va capturar 7 
rebots i va fer 19 de valoració.

Espai patrocinat per Extintors Girofoc.

COMUNICAT MÈDIC DE CHELSEA GRAY

Després de realitzar-se en el dia d’avui les 
proves corresponents, els Serveis Mèdics 

de l’Spar Girona informen que la jugadora 
Chelsea Gray pateix una contusió òssia a la 

regió del turmell.

Es preveu que l’americana estigui unes dues 
setmanes de baixa.

PATROCINADORS

CALSINA CARRÉ ESDEVÉ PATROCINADOR

Calsina Carré, empresa de referència 
europea del transport terrestre, la 

logística i el software especialitzat, es 
converteix en nou patrocinador de l’Spar 
Girona.

L’acord es va formalitzar divendres matí 
al pavelló de Fontajau de Girona. A la 
signatura hi va assistir, per part de Calsina 
Carré, la directora general Alba Carré Colls 
i el President i Conseller Delegat Ramon 
Carré Calsina , i per part de l’Spar Girona, el 
president Cayetano Pérez.

Alba Carré va manifestar que "per Calsina 
Carré és un orgull donar inici en aquesta 
col·laboració amb l'Uni Girona. Estem 
molt compromesos amb el territori. Volem 
mostrar el nostre suport, de forma molt 
especial i personal amb tot l'esport femení, 
que creiem que ha d'anar evolucionant i s'ha 
de posar a la par amb el masculí".

Cayetano Pérez va donar "benvinguda a 

Calsina Carré. Per nosaltres és important 
que les empreses del territori recolzin el 
bàsquet femení. Ens fa molta il·lusió aquesta 
col·laboració, i més quan la seva responsable 
és una dona. Reforça el fet que la dona està 
agafant força, no només en l'esport, si no en 
el món de l'empresa".

C/ Calderers, 13 
C/ Rutlla, 151 

https://www.pneumaticsperello.com/
https://www.bauhaus.es/
https://www.calsina-carre.com/
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BASE

LA SISENA DEL GEIEG UNI!

Pas de gegant del Geieg UniGirona. El 
conjunt gironí no només va vèncer a 

un rival directe, sinó que les jugadores van 
imposar el seu estil de joc per superar al 
Segle XXI per un contundent 48 a 67.

El Geieg UniGirona va accelerar a partir del 
segon quart, dominant tant en defensa com 
de cara a cistella -19 punts de Faustine Parra 
i 25/65 en tirs de camp-.

Amb aquesta victòria, el Geieg Uni ocupa 
una còmoda novena posició amb un total de 
27 punts.

La setmana vinent reben al Basket Almeda 
(dissabte a les 18:15h.), un altre rival directe 
de la classificació!

Som-hi Geieg!

SANTIAGO JUANDÓ, S.A.U.

Carretera Nacional II, nº 21

17458 – FORNELLS DE LA SELVA

https://twitter.com/geieguni
https://concesionario.renault.es/santiago-juando-girona.html?gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcwO1sblAnu9HrFzZvJ1nNcdAClumssoRf8_fIfvXmhpaNFwzel0718aAoxQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Saber escollir

https://spar.es/
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