
el rival HOZONO GLOBAL JAIRIS



2

SALT > GIRONA
AP7 > SORTIDA 7

ESPAIGIRONES.COM

PÀRQUING
GRATUÏT

> L’ESPAI
      INFINIT

EN MODA
   I EMOCIONS

GIRONÈS  > > MÉS DE 130 BOTIGUES I  RESTAURANTS

 

bauhaus.es

Baixa la teva factura,
cuida el planeta

Descobreix aquí totes 
les nostres guies sobre 
eficiència energètica amb 
consells i solucions per a 
estalviar en la llar.

Escaneja aquest codi QR

Bricolatge, reformes, decoració i jardí

148x8_unigirona_eficiencia.indd   1148x8_unigirona_eficiencia.indd   1 19/12/22   15:3319/12/22   15:33



3

PATROCINADORS PRINCIPALS AMB EL SUPORT DE

L’EDITORIAL

EDITA> UNI GIRONA CB - COORDINA > PREMSA UNI GIRONA (premsa@unigirona.cat)

PUBLICITAT > MARQUETING UNI GIRONA (marketing@unigirona.cat) - IMPRESSIÓ > IMPREMTA PAGÈS - TIRADA > 1.000 

EL PARTIT DE TOTES

Editorial escrita per la il·lustríssima Sra. 
Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de GIrona.

L’arrelament de l’Uni Girona a la ciutat està 
consolidat i és un cas  paradigmàtic de com 
treballar en aquesta simbiosi en benefici 
de les dues parts. Un exemple és el Partit 
de Totes, que enguany es consolida com a 
iniciativa des d’on posar en valor l’esport 
femení i treballar per la igualtat efectiva 
entre homes i dones en el món de l’esport. 
Un partit que serveix per recaptar fons, per 

donar visibilitat a entitats i associacions, i 
per participar així en tot el que representa 
el Dia Internacional de la Dona. 

Vull agrair la feina que fa l’Uni per visibilitzar 
la potència i l’atracció de l’esport femení. 
Tothom a Girona ens sentim orgullosos de 
tenir un club que ens representa a aquests 
nivells competitius, i que a la vegada 
està tant compromès amb la ciutat i amb 
els valors de la igualtat. Un orgull que 
es correspon amb una massa social i un 
seguiment popular fidel i constant. Moltes 
gràcies per ser-hi sempre!

Revista patrocinada per
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Inverteix
en salut

Inverteix ara en la teva salut i la dels teus 
i gaudeix dels beneficis quan ho necessitis.

Una alimentació sana, exercici físic,
una bona assegurança de salut...

AMB UN

50 %
DE DESCOMPTE *

EN LA QUOTA
FAMILIAR

Ampli
quadre mèdic

·
Assistència
en viatge

·
Psicologia clínica

·
Teleconsulta

i videoconsulta
·

Hospitalització
a qualsevol

centre del món 
·

Pròtesis
·

Assistència integral
del càncer

· 
Cobertura dental

* Descompte per a una família de 5 membres (parella amb 3 fills). Consulta condicions de la promoció.
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ACTUALITAT

ANNA CAULA
Secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física

Quan era entrenadora de l’Uni Girona, 
després d’un partit una mare em va donar 
les gràcies. “La meva filla ha descobert 
que pot ser la protagonista del parquet de 
Fontajau”, em va dir. Fins aquell moment, 
jo no m’ho havia mirat d’aquella manera. 

Arribar a aquest punt no va gens fàcil. 
Vam haver de lluitar perquè les noies, 
després d’haver pujat a la Lliga Femenina, 
tinguéssim el mateix dret d’entrenar a la 
pista central del pavelló, tal com ho feia 
l’equip masculí que jugava en aquella 
època a l’ACB.

Uns anys després, les coses han canviat, 
la societat ha evolucionat i el món de 
l’esport, també. Poc a poc hem anat 
trencant esquemes i anem canviant el 
paradigma per visibilitzar l’esport femení 
i generar referents, dos dels grans reptes 
que tenim com a sector i que hem entomat 
des d’Esportcat en aquesta legislatura, la 
legislatura de l’esport femení. 

Mediàticament, les dones ocupen més 
espais i van guanyant el lloc que els 
pertoca. Elles també donen espectacle, 
omplen pavellons com el de Fontajau o el 

Palau Blaugrana i també guanyen títols i 
medalles. Entre totes, estem engreixant 
una maquinària que no té aturador. Una 
nova manera d’entendre l’esport, amb una 
mirada més àmplia i integradora. 

Treballem perquè les coses passin, amb 
iniciatives innovadores i engrescadores. 
Ho fem des del Govern, amb trobades 
històriques com l’acte ‘Entre totes, tot’, de 
Tarragona, o l’espai lúdic per infants ‘Entre 
totes, joc’, així com multiplicant per quatre 
el suport econòmic a l’esport femení. No 
ens quedarem aquí i intentarem reforçar 
aquest acompanyament en tot moment.  

Agraeixo la complicitat de l’Uni Girona en 
aquest repte col·lectiu, com ho demostra 
avui en el partit contra l’Hozono Global 
Jairis. La segona edició d’El Partit de Totes, 
emmarcat en els actes reivindicatius del Dia 
Internacional de les Dones del 8 de març, 
és un exemple clar de l’empoderament de 
la dona en l’esport i del compromís del 
teixit esportiu català en aquesta causa. 

Hi som i hi serem. Volem trencar motlles, 
barreres i estereotips. Fem-ho. Entre totes, 
tot. 

Espai patrocinat per
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ENTREVISTA

LEGKI YAKARU
ASSOCIACIÓ DE DONES SUDSAHARIANES DE BANYOLES

Què és Legki Yakaru? Per què el nom? 
Quin sentit té per vosaltres? 

Legki Yakaru vol dir “dona d’avui”, vam 
posar-ho en llengua soninké perquè la 
majoria de dones que venien era la llengua 
que parlaven. 

Quins projectes teniu actualment? 

Un dels projectes és el que anomenem: 
empoderament de la dona, és 
l’alfabetització de català bàsic o castellà, 
es permet que es puguin reunir en grups 
2 dies a la setmana per aprendre a llegir, 
escriure i parlar-lo per poder viure 
bé, comunicar-se bé i sentir que s’han 
independitzat. 

Un altre projecte és el de: la meva educació, 
és un taller de deures, una proposta 
per mares africanes perquè disposin de 
material escolar adequat, un espai adequat 
i professoratge per poder ajudar als fills i 

filles a estudiar per exàmens i fer deures 
perquè puguin sentir-se vàlids i motivats 
per tenir una oportunitat de  futura carrera 
que potser la seva família no pot disposar-
li i de la que no ha pogut disposar. 

El projecte d’espai de benestar de la dona, 
sobretot mares, és un espai per poder fer 
alguna cosa de gimnàs, ioga, caminades... 
per poder cuidar de la seva salut, benestar 
i es puguin sentir bé i felices; a través 
d’aquesta activitat també podem detectar 
qualsevol cas de violència de gènere, des 
de matrimonis forçats fins a enviaments de 
menors a l’Àfrica. 

I un projecte de costura en el que les dones 
aprenen a cosir, activitat que no necessita 
tant de nivell d’estudi sinó paciència. 
Per aquest taller vam fer una crida a la 
comunitat perquè portessin material que 
no utilitzessin o que fos antic, va haver-
hi molta participació i durant la pandèmia 
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fins a 8 dones i 4 noies joves (víctimes de 
violència de gènere) van poder participar-
hi i fins i tot guanyar fons mitjançant la 
venda en parades dels mercats per poder 
guanyar diners per elles mateixes, per 
invertir en el local i invertir en la investigació 
de la violència de gènere tant aquí com a 
l’Àfrica (on també tenen projectes). 

Com s’arriben a desenvolupar aquests 
projectes? Amb quines idees, qui les 
proposa? 

Tots els projectes sorgeixen de la necessitat 
de la mateixa comunitat, nosaltres no tenim 
recursos per pagar segons quines coses, 
i amb els mitjans dels quals disposem 
intentem fer activitats conjuntes per evitar 
que els nens passin molt de temps al carrer 
sense activitats per fer i que els pares i les 
mares juguin amb els seus fills amb molta 
llibertat. De fet, tenim moltes ajudes com 
la del Club Natació Banyoles que ens ha 
donat un conveni per poder anar amb les 
famílies 1 dia a la setmana a aprendre a 
nedar, tocar aigua, jugar tots junts...

En l'àmbit de cultura, quin tipus de 
projectes desenvolupeu perquè visquin 
les seves arrels? 

Tenim un projecte cultural que s’anomena 
african dansa, és un grup de nens i nenes que 
es troben 2 dies a la setmana per aprendre 
a fer balls tradicionals i culturals, fan 
actuacions a diferents llocs de Catalunya. 
A través del ball també reivindiquem amb 
una mica de teatre situacions de violència 
de gènere per donar-hi visibilitat. 

Fins on arriba la vostra projecció com a 
associació? 

Estem treballant a nivell estatal,  part de 
la violència de gènere com la mutilació 
genital femenina, el matrimoni forçat, 
l’abús sexual i poligàmic, que no treballem 
tan sols a Catalunya sinó també en la 
comunitat africana i subsahariana, cada 
vegada hi ha més demanda i molt poques 
entitats que s’impliquen en aquest tema. 

Teniu un projecte d’igualtat que 
anomeneu heal. De què va exactament? 

Sobretot fa referència al tema de la 
mutilació genital femenina, el projecte va 
a buscar el benestar i la salut de les dones 
que són víctimes d'aquesta pràctica. 
Fem tot el possible per continuar lluitant 
fins que la condemnin, perquè tant les 
persones que venim com les que vivim allà 
ens sentim segures i lliures.

Entenem que la subhasta de la samarreta 
és només un detall i que el més important 
és la visibilització que us puguem donar. 

A través de la sensibilització arribem a 
molts llocs, tant a la cultura com a la nostra 
comunitat, el tema és tabú, encara s'ha 
de conscienciar més a la comunitat de la 
gravetat de la pràctica i la problemàtica 
que comporta, que sigui la seva pròpia 
decisió abandonar-la i que no sigui la llei la 
que ho decideixi.

El treball que hem estat fent el 2022, ha 
estat tota la conscienciació i la visibilització 
dirigida molt al sistema educatiu, impartint 
xerrades tant a la universitat com escoles 
secundàries perquè el futur professional 
d'aquí a uns anys sàpiga com actuar en 
un cas de mutilació genital femenina o 
violència de gènere.

·Rehabilitació
·Revisions Mèdiques

·Entrenaments Personals
·Ecografia Musculoesquelètica
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ACTUALITAT

DONES o DONES

Per Laia Palau, directora esportiva de l'Spar 

Girona.

Si ets una dona, què dones? Des de que 
ens han eliminat els accents diacrítics de 
la nostra vida, encara sembla més difícil 
decidir qui és què o què és què. Ser dona, 
igual que ser una persona, vol dir construir-
se cada dia i re-definir-se constantment. 
No cal que parlem del Dia de la Dona, 
del Partit de totes, del color lila o de la 
manifestació del 8 de Març. Això és un 
procés constant que no entén ni de dates 
ni de terminis. Vol dir autoconeixement 
diari i passar revisió sovint . 

Ni totes les dones som iguals, ni tots els 
homes som iguals, ni totes les persones 
som iguals. Hi ha diferències que ens 
allunyen i n’hi ha que ens atrauen. Per mi, el 
respecte del qui tens davant, va per davant. 
Sempre que ens personem davant de l’altri 
hi ha tota una sèrie de regles del joc que 
es posen en marxa. Igual que en una pista 
de bàsquet. Hi ha jugadores davant, ergo, 
persones. I tu vols fer unes coses i no saps 
quina serà la seva reacció. Per tant, sempre 
lectura constant del qui no ets tu. Hi ha dies 
que et mouràs en funció del que et deixin i 
d’altres portaràs la veu cantant. Aquí està 

la gràcia del joc.

Avui homenatgem a dones que van fer 
coses, que van ser coses, que van dir coses 
i que van construir coses. La memòria és la 
gran clau per seguir navegant en la bona 
direcció. Recordar que no partim de zero, 
que sempre venim d’un lloc és una de les 
nostres responsabilitats socials.  Aquesta 
transmissió dels coneixements que ens 
arribava de manera oral sota el gran arbre i 
el bon foc no pot ser no ser escoltada.

Al llarg dels anys he descobert que ser dona 
implica l’acte de donar. No tan sols el de 
donar a llum, que és un privilegi que podem 
triar exercir o no. El fet de ser creadores fa 
que tinguem un poder (potser no m’agrada 
aquesta paraula perquè la història ens ha 
ensenyat també que saber gestionar-lo 
no és fàcil). La sort de poder donar vol 
dir tenir la capacitat d’anar més enllà d’un 
mateix. I mai ens pot convertir en esclaus 
ni en servents. Ser conscients de la nostra 
força és transformador. Identifiquem-nos 
com a dones, com a éssers humans, com 
a instruments generadors de canvis i de 
valors, i siguem lliures per expressar la 
nostra força cap on millor ens convingui a 
totes.
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Lorena Capel López (Roses 
1957-2022) històrica del CB 
Roses. 

Encarna Hernández Ruiz, 
coneguda com la nena del 
ganxo (Llorca, 1917 - 2022) fou 
una pionera del bàsquet femení.

Victòria Tuscà i Maria 
Busquets  Van ser dues grans 
jugadores de bàsquet que van 
arribar a ser internacionals. 

Anna Maria Molina de Haro 
(Girona 1950 -1979). Fou una 
atleta catalana

Montse Vila i Batllori (Girona 
1961-2020). Entrenadora, 
delegada, directiva i jugadora.

Kathrine Switzer (Amberg, Baviera, 
1947) és una feminista i antiga atleta 
estatunidenca, especialitzada en la 
prova de la marató. 

Conxita Pascual Font (Figueres 
1942 –2019) fou una periodista 
catalana. 

Mercé Guix i Passola 
(Campdevànol 1922 — 2009). 
Va ser una jugadora de bàsquet 
i directiva esportiva catalana. 

Conxita Pascual Font 
(Girona) Es una exjugadora de 
basquetbol gironina. 

Pepita Palomeras Maspoch  
(Verges 1948-2006). Mestra 
d’educació física.

Montserrat Tresserras Dou 
(Olot 1930 - 2018). Nadadora 
autodidacta. 

Pili Fernández Rosado (Salt 
1943-2012). Es va iniciar en el 
món del patinatge artístic amb 
només 7 anys.

REFERENTS



14

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

1 Aislinn Konig A 1,78 24 10 7,3 30% 28,8% 100% 0,7 0,3 2,1 0,6 0,7 0 0,2 1,4 0,4 3

7 Belén Arrojo A 1,88 28 22 3,8 34,9% 35,7% 68,8% 4 2 1 0,7 0,9 0,5 0,1 0,8 1,2 8,4

9 Marina Lizarazu B 1,72 28 15 3,5 37,3% 20% 37,5% 1,1 0,5 1,5 0,3 1,5 0 0 2 1,1 0,9

10 María Bettencourt E 1,72 32 22 8,9 34,6% 32,3% 79,1% 3,3 0,4 2,7 1 1,8 0,1 0,1 2,8 2,3 7,8

12 Rebeca Cotano AP 1,86 28 13 0,3 14,3% 0% 0% 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0 0,1 0,4 0,2 -0,6

13 Melisa Brcaninovic AP 1,93 24 22 10,5 40,2% 35% 86,4% 3,5 1,1 0,7 0,4 0,8 0,1 0,2 2,3 2,5 9,8

14 Erika de Souza P 1,96 40 22 6,5 55% 0% 55% 3,9 2,3 0,6 0,6 1,3 0,5 0,1 1,9 1,6 9,8

15 Lashann Higgs E 1,75 27 21 12,2 44,8% 27,6% 73,3% 2,1 0,7 1,8 1,3 1,9 0,1 0,2 2 2,7 9,4

23 Claudia Contell B 1,77 19 22 7 38,4% 30,4% 70,3% 2 0,5 1,9 1,3 1,8 0,2 0,2 2,2 2 5,8

30 Shante Evans AP 1,85 31 11 6,9 36,8% 10% 57,5% 2,2 1,5 1 0,7 2 0,1 0,3 3,3 4,3 5,3

33 Débora Costa B 1,64 31 6 1,7 42,9% 16,7% 25% 0,5 0 0,7 0,5 0,2 0 0,3 1,2 0,8 0,8

42 Tamara Seda P 1,93 28 22 7,2 46,9% 0% 61,1% 4 2,5 0,7 0,9 2,7 0,1 0,3 2,4 1,9 0,2

22 67,5 41,5% 29,2% 69,3% 26 11,1 12,2 7,3 14 1,7 1,7 19,5 18 64,2

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 

EL RIVAL
Patrocina els números dels equips

PARTITS JORNADA 24

Kutxabank Araski - Ensino Lugo

Spar Girona - Hozono Global Jairis

Valencia Basket - Tenerife

Cadí La Seu - Movistar Estudiantes

Perfumerías Avenida - Innova-TSN Leganés

Spar Gran Canaria - Barça CBS

Casademont Zaragoza - IDK Euskotren

Gernika Bizkaia - IDK Euskotren

CLASSIFICACIÓ 

1 Valencia Basket 19-4

2 Spar Girona 18-5

3 Perfumerías Avenida 18-5

4 Casademont Zaragoza 16-7

5 Gernika Bizkaia 12-11

6 Barça CBS 12-11

7 Movistar Estudiantes 11-12

8 Kutxabank Araski 11-12

9 Cadí La Seu 10-13

10 Bembibre 10-13

11 Ensino Lugo 10-13

12 IDK Euskotren 10-13

13 Spar Gran Canaria 9-14

14 Hozono Global Jairis 8-14

15 Innova-TSN Leganés 7-15

16 Tenerife 2-21
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HOZONO GLOBAL JAIRIS
Nº Nom Pos A Ed PJ P 2P 3P TLL RD RO AS PR PP TF TC FC FR V

1 Aislinn Konig A 1,78 24 10 7,3 30% 28,8% 100% 0,7 0,3 2,1 0,6 0,7 0 0,2 1,4 0,4 3

7 Belén Arrojo A 1,88 28 22 3,8 34,9% 35,7% 68,8% 4 2 1 0,7 0,9 0,5 0,1 0,8 1,2 8,4

9 Marina Lizarazu B 1,72 28 15 3,5 37,3% 20% 37,5% 1,1 0,5 1,5 0,3 1,5 0 0 2 1,1 0,9

10 María Bettencourt E 1,72 32 22 8,9 34,6% 32,3% 79,1% 3,3 0,4 2,7 1 1,8 0,1 0,1 2,8 2,3 7,8

12 Rebeca Cotano AP 1,86 28 13 0,3 14,3% 0% 0% 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0 0,1 0,4 0,2 -0,6

13 Melisa Brcaninovic AP 1,93 24 22 10,5 40,2% 35% 86,4% 3,5 1,1 0,7 0,4 0,8 0,1 0,2 2,3 2,5 9,8

14 Erika de Souza P 1,96 40 22 6,5 55% 0% 55% 3,9 2,3 0,6 0,6 1,3 0,5 0,1 1,9 1,6 9,8

15 Lashann Higgs E 1,75 27 21 12,2 44,8% 27,6% 73,3% 2,1 0,7 1,8 1,3 1,9 0,1 0,2 2 2,7 9,4

23 Claudia Contell B 1,77 19 22 7 38,4% 30,4% 70,3% 2 0,5 1,9 1,3 1,8 0,2 0,2 2,2 2 5,8

30 Shante Evans AP 1,85 31 11 6,9 36,8% 10% 57,5% 2,2 1,5 1 0,7 2 0,1 0,3 3,3 4,3 5,3

33 Débora Costa B 1,64 31 6 1,7 42,9% 16,7% 25% 0,5 0 0,7 0,5 0,2 0 0,3 1,2 0,8 0,8

42 Tamara Seda P 1,93 28 22 7,2 46,9% 0% 61,1% 4 2,5 0,7 0,9 2,7 0,1 0,3 2,4 1,9 0,2

22 67,5 41,5% 29,2% 69,3% 26 11,1 12,2 7,3 14 1,7 1,7 19,5 18 64,2

Patrocina els números dels equips

LASHANN HIGGS
LÍDER EN ANOTACIÓ

12,2 PUNTS PER PARTIT

TAMARA SEDA
LÍDER EN REBOTS

6,5 REBOTS PER PARTIT

M. BETTENCOURT
LÍDER EN ASSISTÈNCIES

2,7 AS. PER PARTIT

REBEKAH GARDNER
LÍDER EN ANOTACIÓ

14,1 PUNTS PER PARTIT

MARÍA ARAÚJO
LÍDER EN REBOTS

7,5 REBOTS PER PARTIT

BRITTNEY SYKES
LÍDER EN ASSISTÈNCIES

3,5 AS. PER PARTIT

Nova incorporació:  Ornella Bankolé
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