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L’EDITORIAL

LES NITS MÀGIQUES SÓN A FONTAJAU

La màgia, segons el diccionari, és un “conjunt de coneixements i 
pràctiques amb els que es pretén aconseguir coses extraordinàries 
amb ajuda de forces sobrenaturals”. La màgia, segons el bàsquet, 
són moments o accions impossibles causades per estrelles 
d’aquest esport. La màgia, segons l’aficionat de l’Uni Girona, 
passa a Fontajau en els partits de competició europea.

“Ja veuràs Martí. L’equip canvia el xip completament, l’afició 
embogeix i el pavelló es torna una olla a pressió pel rival. Quan 
visquis això, viuràs una nit màgica a Fontajau”.

Amb aquesta breu descripció em comentava en David Subirana, 
fotògraf de l’Spar Girona, que les millors experiències que a tingut 
al pavelló va ser amb l’Eurocup Women i l’Euroleague. Aquella 
sensació de nervis, de passió, d’emocions, d’alts i baixos... Aquella 
sensació només la viscuda a Fontajau.

De fet, ell encara m’explica la famosa batalla contra el Montpellier 
a l’Eurocup. “L’equip, que perdia de bastant, va canviar el ritme 
de partit amb un final estratosfèric, fent embogir la grada de 
Fontajau. Mai havia vist a la gent animar d’aquella manera. De fet, 
tinc la foto l’afició deixant-se la veu. Va ser increïble”.

Amb aquesta descripció simplement us vull dir quelcom que ja 
sabeu: estigueu preparades. Estigueu preparades per animar 
i per deixar-vos la veu. Estigueu preparades per ser la famosa 
jugadora nº 6. El partit serà molt llarg. Però com sempre, haureu 
de ser  la clau en aquest nou partit de l’Uni. Fem que el primer 

partit d’Eurolliga de la temporada 21-22 sigui una nit inoblidable.

I és que quan parlem d’Eurolliga parlem de la millor competició 
continental. Quan parlem dels abonats/des de l’Spar Girona 
parlem de la millor afició de bàsquet. Què passa si barregem les 
dues coses? Nit màgica a Fontajau.

Per: Martí Pueyo, cap de premsa de l'Spar Girona

Revista patrocinada per
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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 Binta Drammeh E 1,80 29 3 9,7 45,5% 14,3% 85,7% 3 0,7 2,3 0,3 2,3 0 0,3 1,7 2 7,7

3 Laia Palau B 1,78 42 1 4 66,7% 0% 0% 3 1 0 0 2 0 0 1 1 4

6 Frida Eldebrink E 1,75 33 - - - - - - - - - - - - - - -

8 María Araújo AP 1,85 24 - - - - - - - - - - - - - - -

10 Laia Flores B 1,72 25 3 9,3 43,8% 44,4% 33,3% 5,3 0,3 3,7 1,7 2,3 0 0 1,3 1,3 12

11 Iho López AP 1,88 24 3 0,7 16,7% 0% 0% 3,3 1,3 0,7 0,7 1,3 0,3 0 2 0,3 2

12 Júlia Soler A 1,81 20 3 2,7 25% 12,5% 50% 1,7 0,3 0,3 0,7 2 0 0 3 1,7 -2,3

22 Kennedy Burke AP 1,85 24 - - - - - - - - - - - - - - -

35 Rebekah Gardner A 1,85 31 3 13 44,8% 33,3% 87,5% 3 1 1,7 1,3 2,3 0 0,3 0,7 2,7 12,7

44 Julia Reisingerová P 1,94 23 3 15,3 63% 42,9% 42,9% 3,3 0,3 1,3 0,3 1,7 0 0 4,7 4,3 12,7

77 Giedre Labuckiene P 1,92 31 3 8 58,8% 0% 36,4% 6,7 2 0,3 0,7 1 0 0,3 2,7 5 14,3

63,3 48,9% 29,5% 56,1% 28,7 6,7 11 6,3 14,7 0,3 1 17,7 17,7 63

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

Entrenador analític: Joan Rubio

Entrenador analític: Dani Vives

EL PARTIT JORNADA 1

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

22 Dalma Czukor A 1,82 22 1 9 75% 50% 0% 3 1 3 1 1 - - - - 11

4 Zsofia F. B 1,78 37 3 8,3 50% 16,7% 100% 1,7 0 6,7 0,3 1 - - - - 13,7

33 Aby Gaye P 1,95 26 3 17,7 72,4% 0% 64,7% 6,3 3,7 0 0,3 2,3 - - - - 24

14 Bernadett Hatar C 2,08 27 3 12 45,5% 0% 100% 2 2 1 1 2,3 - - - - 14,7

9 Nevena Jovanovic E 1,79 31 3 10 46,2% 33,3% 100% 6,3 0 6 2,3 0,3 - - - - 21,3

16 Anna-Laura M. A 1,81 16 3 1,3 100% 0% 0% 0 0,3 0 0,3 1 - - - - -0,3

10 Zsuzsanna Sitku AP 1,88 17 3 6,7 36,8% 33,3% 60% 2 1 1,7 0,7 0,3 - - - - 6,3

8 Aliz Varga A 1,86 20 3 10,7 35% 44,4% 75% 7,7 1,7 2,3 0,3 2,3 - - - - 13,7

44 Sara Varga B 1,64 20 3 5 25% 27,3% 100% 1 1 2,7 1 0,3 - - - - 3,7

3 Gabby Williams A 1,80 25 - - - - - - - - - - - - - - -

22 Patricia T. Kokai - - 15 3 0,7 33,3% 0 0 0,7 0,3 0,7 0,3 0 - - - - 1

75,3 49% 29,5% 81,8% 28,7 10,7 22 7 10,3 - - - - 97

Entrenador: David Gáspár

Entrenador assistent: Miklós Laczka

Entrenador assistent: Stevan Karadzic

Metge: György Sztancs

Preparador: Filip Stepisnik

Fisioterapeuta: Andrea Varga

PARTITS JORNADA 1

Dynamo Kursk - Arka Gdynia

SPAR GIRONA  - Sopron Basket

TTT Riga - UMMC Ekaterinburg

Galatasaray - Fenerbahce

Umana Reyer - KSC Szekszard

BLMA  - USK Praha

Famila Schio - Basket Landes

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 

GRUP B

1 VBW Arka Gdynia -

2 Fenerbahce -

3 SPAR GIRONA -

4 Basket Landes -

5 Famila Schio -

6 Galatasaray -

7 Sopron Basket -

8 Dynamo Kursk -

PATROCINA ELS NuMEROS DELS EQUIPS´

PARTITS JORNADA 1

Perfumerías Avenida - MBA Moscow
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L’ANALISI

SOPRON BASKET, UN EQUIP QUE ASPIRA A TOT

GABBY WILLIAMS: ADN GIRONÍ

El Sopron Basket no és un equip qualsevol. Les semifinalistes 
de l’Euroleague Women 20-21 arriben a Fontajau amb 
un objectiu clar: imposar-se a l’Spar Girona per sumar la 
primera victòria en la competició europea i situar-se ja en 
la part alta del Grup B.

Amb una quarta posició en els power rankings inicials de 
l’Euroleague Women, l’equip dirigit per David Gaspar, que 
va demostrar les seves habilitats la temporada passada, 
compta amb equip estratosfèric i amb molt de nom.

Les verdes comptem amb el que és, probablement, un dels 
millors jocs interiors de la competició. L’Spar Girona haurà 
de treballar en les posicions de Pívot i Ala-pívot per frenar a 
Bernadett Hatar. La gegant hungaresa destaca per la seva 
alçada, i és que amb 208 cm. podria ser una de les claus del 
Sopron. Tampoc es queda enrere la seva companya Aby 
Gaye, amb 195 cm.

Tot i el domini de l’alçada, la seva línia exterior no es queda 
curta de talent. L’escolta Nevena Jovanovic i la jove Aliz 
Varga destaquen per la seva explosivitat, destacant l’última 
com la principal arma des de la llarga distància.

No ens podem deixar la mítica Gabby Williams. Una 
jugadora única que l’any passat ja va dominar el joc amb 
el Sopron Basket.

Les de David Gaspar arriben amb un però, i és que per 
aquesta primera jornada no podran comptar amb les 
WNBA. Briann January, amb els Connecticut Sun, i Shey 
Peddy, amb els Phoenix Mercury, segueixen disputant les 
semifinals de la competició americana i la seva incorporació 
a l’equip podria allargar-se.

Gabby Williams tornarà a Fontajau per disputar la primera 
jornada de l’Euroleague Women. Això si, aquest cop no 
vestirà la samarreta de l’Uni. Ho farà amb la samarreta del 
Sopron Basket.

Fa tres temporades, l’aler americana amb passaport 
francés va arribar per suplir la baixa de Shay Murphy, que 
va haver de tornar als Estats Units per problemes familiars.

L’arribada de la jugadora va ser rodona, ja que la jugadora 
va encaixar a la perfecció amb el sistema, va ser una peça 
fonamental i ràpidament es va convertir en una estrella a 
Fontajau.

A més, per acabar la temporada, Gabby Williams va ser 
una de les jugadores que va aconseguir la segona lliga de 
l’Uni Girona.

La temporada passada a l’Euroleague Women l’aler va 
acabar la competició amb 15,9 punts i 3,8 rebots per partit, 
brillant de nou a la competició continental.

´
`
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LA VALORACIO

ALFRED JULBE: “QUE LA GENT VINGUI A GAUDIR DEL MILLOR ESPECTACLE”

Primer de tot, primera victòria a Fontajau. Com valores 
l’enfrontament contra el Bembibre.

Un partit amb bona defensa. Molt agressives, amb ganes 
de córrer al contraatac i agradar a la gent, de fer les coses 
bé, que la gent li comuniqués als amics que s’havien perdut 
un gran partit, però no ho hem combinat. Per combinar 
això, davant dels nostres punts hi ha d’haver més un 8 que 
no pas un 7 i que no pas un 6. Això és simple però és així. 
Sobretot amb una proposta d’agressivitat i defensa que 
hem complert, però ho hauríem d’haver arrodonit una mica 
més. És veritat que patim en algun moment com ha passat 
en altres partits amb aquest ritme que volem imposar ens 
ofega una mica perquè avui ho passem un parell de minuts 
malament i perdem el fil que havíem agafat prèviament. 
Sap greu perquè amb molt poc més hagués sigut un partit 
molt rodó.

S’ha de dir. Partidàs de Julia Reisingerová. L’hem vist amb 
una gran polivalència, adaptant-se a totes les situacions 
ofensives i imposant-se per sobre les rivals.

És un procés com tot. Ella fa un tipus de coses i es tracta que 
vagi fent més coses cada vegada. No és més la quantitat 
de tirs sinó sentir-se còmoda oberta o al contraatac. Avui, 
les que podien haver sigut les millors opcions al contraatac 
era amb ella finalitzant. M’agradaria estar més avançat. 
Segurament amb més quatres al costat tot anirà més 
oxigenat de cara amb ella i estic molt content. Tothom 
parlarà d’ella.

Han passat setmanes, però per fi hem recuperat a una 

jugadora. Laia Palau ha tornat a vestir la samarreta de 
l’Uni. 

És un procés d’adaptació però alhora satisfacció. Avui la 
Laia ha jugat una estona de quatre. Defensant els quatres 
perquè nosaltres estem com estem. La Iho és un 5. La 
Giedre igual. Vam pensar entre tots que, depenent les 
necessitats i per no haver de perseguir a tota la gent a pista 
pressionant, potser li era més còmode defensar quatres. Ha 
pogut jugar els minuts que teníem al cap, ha format part 
com una més.

Ja per acabar. Torna la millor competició continental a 
Fontajau. Torna l’Euroleague. Després d’aquesta victòria, 
com veus a l’Spar Girona per aquest matx contra el 
Sopron Basket?

Veig a l’equip amb molta necessitat que els de l’oficina i 
tot el club en general feu una feina excepcional perquè 
necessitarem molt la 6a jugadora. Sempre es necessita. 
Penso que tothom és conscient de les dificultats i veu les 
dificultats que anem tenint. Quan vols mantenir el pistó 
accelerat hi ha un moment que no pots, però avui ja ha sigut 
una mica diferent, pel fet que hem tingut una jugadora més 
a la rotació. Hem fet adaptacions i moltes coses. Si avui 
fem errades guanyes el partit igualment. Però Eurolliga que 
anirà d’una victòria amunt o avall o d’un bàsquet amunt o 
avall, doncs des del primer dia necessitem la nostra millor 
versió. En aquests moments fa la pinta que ens costarà 
donar la millor versió, però amb l’empenta de la gent serà 
una mica més fàcil estar estimulades pel nostre públic i que 
vinguin a gaudir del millor espectacle que és l’Eurolliga.

´
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Á



9



10

39,75€/mes

Fibra 100 Mbps

+ Mòbil 20 GB

Fibra_Mòbil_Fix
de les comarques de Girona Mirem per tu.

900 533 585
wifiboo.cat
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L’ENTREVISTA

MARÍA ARAÚJO: “PODEM COMPETIR CONTRA QUALSEVOL EQUIP”

Primer de tot, com estàs? Com va la teva recuperació?

Estic bé. La recuperació està anant bé. El genoll respon bé. 
Poc a poc es noten les millories i estem en un prcés molt 
gratificant. La setmana passada no podia fer certes coses 
i actulament ja si. Estic contenta i amb ganes de seguir 
millorant. Queda menys per arribar a Fontajau. Es cert que 
la meva arribada hauria de ser cap al Nadal però els últims 
mesos seran els més decidius, és a dir, que no hi hagi cap 
contratemps. En principi tot va bé, així que falta menys i 
tinc moltes ganes de tornar a Fontajau.

Com et va afectar en el seu moment? Des de fora sempre 
se t’ha vist amb una gran actitud.

Crec que obviament una lesió d’aquest tipus a cap persona 
li afecta positivament. A més, en aquell moment encaravem 
el que és el més bonic de la temporada: els playoff. Tenia 
a nivell personal un estiu molt il·lusionant així que va ser 
un cop molt dur. Es cert que intento ser el més positiva 
possible i des de fora és el que transmeto, però inclús a dia 
d’avui hi ha moments complicat, sobretot per no poder fer 
certes coses.

Has notat el calor de lla gent i de les teves companyes?

jo crec que sempre destacava que a Girona la gent és molt 
propera. Inclús gent de la grada, com els Girunins, han 
tingut molts de detalls amb mi i l’equip estan visquent això 
cada dia. Notar-les tan aprop, sumat del calor de la gent, 
sempre fa que quan tens un moment complicat passi molt 
més ràpid.

Parlant de les teves companyes. Com veus a l’equip?

Ha sigut un inici dificil. Comences la pretemporada i l’única 
lesionada havia de ser jo. Però comencen les lesions i la 
cosa es complica. Tot i això, les companyes estan molt 
contentes ja que, tot i les baixes, són capaces de competir 
contra tots els equips i amb gent que encara falta per venir. 
Volem estar totes per seguir crèixer i veure com serem com 
a bloc.

És dur no poder estar amb elles a la pista?

Crec que sóc una persona competitiva, així que quan perdo 
o no puc participar la veritat és que m’enfado. Inclús ara 
quan veig els partits... Contra el València vaig estar tota 
l’estona de peus, ja que volia ajudar, però a la vegada no 
podia. És cert que és dur, però tinc moltes ganes de sentir-
me de nou jugadora. Com li dic sempre a l’Álex, jo no sóc 
jugadora de gimnàs, sóc jugadora de bàsquet i ara és el 
que trobo a faltar.

Tot i les baixes, arriba una nova incorporació: Kennedy 
Burke. 

El que més ens pot aportar és que serem una jugadora 
més. És a dir, hi haurà més rotació. A part, és una jugadora 
de gran nivell que té experiència a Amèrica del Nord. És 
una jugadora molt física. El dia d’avui tindrem un bloc més 
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Fibra 100 Mbps
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unit per seguir competint i estar cada cop millor.

Un equip molt físic amb jugadores com Laia Flores, 
Rebekah Gardner, Binta Drammeh... Com creus que 
encaixaràs?

Puc ser una gran ajuda. Al final ens agrada jugar al 
contraatac. L’Alfred vol que siguem ràpides en les 
transicions. Personalment, crec que puc agafar el rebot 
defensiu i encarar la jugada ofensiva. Pot ser una gran 
combinació. Per sort, he jugat amb moltes d’elles des de 
l’any passat. La meva tornada serà més senzilla que no pas 
si fos un equip totalment nou.

Primera jornada d’Eurolliga, per algunes serà el debut 
a la millor competició. Per alguns aficionats la primera 
nit màgica a Fontajau. Què recomanes per aquest 
enfrontament de dimecres?

Crec que quan jugues Eurolliga és una motivació extra, 
tant per nosaltres com per la gent. Ens agrada jugar contra 
les millors d’Europa. Abans, moltes de nosaltres miràvem 
partits i ens fixàvem amb la qualitat de les jugadores. Ara, 
poder jugar contra elles és increïble. El més important és 
aquesta motivació extra. Es pot guanyar a quasi qualsevol, 
ja que a casa sempre podem donar la sorpresa. La gent 
haurà d’animar al màxim i demostrar que Girona, tot i les 
baixes, pot competir al millor nivell.
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NOVETATS

HECO, NOU PATROCINADOR DE L’SPAR GIRONA

El grup Conesa també col·labora amb Mineralia, que es 
dedica a la micronització de minerals naturals.

Heco, empresa dedicada a la fabricació de moble 
metàl·lic, ha estat presentada com a nou patrocinador 

de l’Spar Girona.

A l’acte de signatura ha assistit, per part de Heco, August 
Conesa, CEO de Heco. Per part de l’Spar Girona, el director 
general, Xavi Fernández.

August Conesa s’ha mostrat il·lusionat i ha destacat que 
el grup Conesa tenen “l’objectiu de fomentar la igualtat 
d’oportunitats i el benestar de les persones a través de la 
cultura de l’esport i la salut. Hem volgut donar suport a 
l’esport femení amb aquest patrocini”.

Per altra banda, el director general de l’Spar Girona ha 
adreçat unes paraules de benvinguda a la nova empresa 
col·laboradora: “Estem contents de sumar una nova 
incorporació. Agraïm el suport de Heco per apostar pel 
nostre club. Esperem compartir moltes alegries en aquesta 
nova temporada”.

Heco espera que aquest patrocini ajudi a assolir els reptes 
més grans en l’àmbit esportiu de l’Spar Girona en la 
temporada 2021-2022. Per la nostra part, volem agrair a la 
marca el seu compromís i la seva aposta per nosaltres.
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NOVETATS

LLEAL TULSÀ RENOVA EL SEU COMPROMÍS AMB L’SPAR GIRONA

Lleal Tulsà, assessoria integral amb experiència contrastada 
formada per un equip de professionals qualificat que 
planteja solucions als diferents problemes dels seus clients, 
seguirà vinculat a l’Spar Girona una temporada més. 
 
L’acte de la signatura del conveni, es va dur a terme al 
Restaurant Can Xiquet, a l’esdeveniment “Empresa Unika”, 
i va anar a càrrec del president de l’Spar Girona, Cayetano 
Pérez i de la capitana de l’Uni, Laia Palau. Per part de 
Lleal Tulsà, Ignasi Lleal, Maria Àngels Lleal i Albert Lleal. 
 
Cayetano Pérez va manifestar que “aquesta renovació 
reforça la vinculació entre les nostres entitats i ens 
enforteix mútuament. És un orgull veure créixer l’Uni 
Girona dia a dia i que les empreses com Lleal Tulsà, 
passats els anys, segueixin apostant pel nostre projecte”. 
 
Per la nostra part, volem agrair a la marca el 
seu compromís i la seva aposta per nosaltres. 
 
Sobre Lleal Tulsà
L’Assessoria és una referència en diverses àrees: Laboral, 
Fiscal, Comptable, Jurídica, de Gestoria Administrativa, 
Serveis Immobiliaris i Departament d’Estrangeria. 

El servei de Lleal Tulsà
Lleal Tulsà ofereix al club l’assessorament laboral fiscal 
i comptable i tramitació d’expedients de jugadores 
extrangeres.

Aquest assessorament laboral consisteix en la confecció i 
cotització de nòmines i tramitació davant l’organisme de la 
seguretat social de les altes i baixes del personal del club, 
tant de les jugadores del primer equip, com de l’staff, del 
personal administratiu així com la contractació de personal 
de campus i de totes les activitats complementàries que 
porta a terme el club. En canvi, l’assessorament comptable 
consisteix en la supervisió de la comptabilitat i en la 
presentació de les obligacions fiscals periòdiques davant 
l’administració d’hisenda i la confecció i presentació dels 
impostos.

El departament d’estrangeria dóna orientació i presenta 
les sol·licituds dels permisos de residència de les jugadores 
del Club tant si són jugadores comunitàries com si són 
jugadores de fora de la Unió Europea. Tenint en compte 
que el Club compta amb jugadores d’arreu del món, sempre 
s’intenta valorar les millors opcions en l’àmbit d’immigració 
des del departament, a més a més d’intentar simplificar els 
tràmits burocràtics per a les jugadores

En definitiva, Lleal Tulsà dona suport professional per 
qualsevol tràmit o afer a gestionar amb les administracions 
amb el desig i finalitat de col·laborar amb un projecte 
esportiu que abandera molts valors i enalteix el nom de la 
ciutat de Girona.

www.llealtulsa.com
972 20 63 50




