
GEiEG
GENER 2008 NNÚÚMMEERROO..  774411 www.geieg.cat

CCAAPP  AALLSS  CCEENNTT
RESTAURACIÓ DE LA

MÀQUINA DE TREN DE

SANT NARCÍS

EENNTTRREEVVIISSTTAA
MARC FIGA, 

JUGADOR D’HOQUEI 

DEL GEiEG

RREEPPOORRTTAATTGGEE
EL CANVI CLIMÀTIC

19è TORNEIG INTERNACIONAL
MELIÀ GIRONA D’ANY NOU



03 EDITORIAL
06 AGENDA
07 GENT
08 SOCIS
10 CAP ALS CENT La locomotora de Sant Narcís 

llueix la seva esplendor a Fornells de la Selva.
11 PREMSA
12 REPORTATGE El canvi climàtic.
14 ENTREVISTA Marc Figa, jugador d’hoquei del GEiEG.
16 ENTITAT Activitats de Nadal, instal·lacions, eleccions sindicals i 

Premi Destí Girona. 
21 SOCIOCULTURAL Missa del Gall.
22 SERVEIS La nova sala de Sant Ponç s’inaugurà amb unes sessions obertes. 
23 SECCIONS Esquí, sardanes, coral, handbol, atletisme, rugbi, halterofília, judo, 

tennis i pàdel, pesca, bàsquet, escola esportiva, muntanya.
40 LLETRES Demà serà un altre dia de Guillem Terribas.    
42 OCI Egipte
44 MUSEUS Les noves sales del Museu d’Història dels Jueus
46 CULTURA Modest Cuixart (1925-2007)
47 BREUS 

2 GEiEGsumarigener 2008



PPRREESSIIDDEENNTT::  Joan Escuder ●● VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTT  11rr::  Francesc Cayuela ●●

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTT  22nn::  Lluís Rovira ●● SSEECCRREETTAARRII  GGEENNEERRAALL::  Guillem Nadal ●●
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR::  Antoni Bou ●● TTRREESSOORREERR::  Màrius Peix ●● CCOOMMIISSSSIIÓÓ  EESSPPOORRTTIIVVAA::
Josep Lluís Eusebio ●● CCOOMMIISSSSIIÓÓ  CCUULLTTUURRAALL::  Pau Sanz ●● CCOOMMIISSSSIIÓÓ  SSOOCCIIAALL:: Isabel
Llauger ●●  CCOOMMIISSSSIIÓÓ  IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS:: David Anda ●● RREECCUURRSSOOSS  AALLIIEENNSS  ((CCEERRAA))::
Cristina Verdaguer ●● VVOOCCAALL  EESSPPOORRTTIIVVAA::  Narcís Coll ●● VVOOCCAALLSS    IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS  II
PPAATTRRIIMMOONNII:: Jordi Sanabras i Daniel Berney ●● VVOOCCAALL::  Teresa Pascua.

En la seva dilatada existència, al GEiEG, li han estat atorgades nombroses
distincions com a reconeixement a la tasca realitzada. Les més significatives són: 

COPA STADIUM (1947) 
MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT DE GIRONA (1952) 
MEDALLA D'OR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (1960) 
CREU DE SANT JORDI (1994)  
DISTINCIÓ ATHENEA (1995) DECLARACIÓ D’ENTITAT D'UTILITAT PÚBLICA (2000) 
PREMI CATALUNYA A LA GESTIÓ EN L'ESPORT (2002)
PREMI IMPORTANT DEL TURISME (2002) 
PREMI ESPECIAL ANY EUROPEU DE L’EDUCACIÓ EN L’ESPORT (2004) 
MENCIÓ PER EQUIP DELS  V PREMIS FAIR PLAY (2005)
PREMI DESTÍ GIRONA (2007)

En primer lloc, us desitgem un molt bon any nou. Hem pas-
sat del 2007 al 2008 amb el 23è Lleuresport i el 19è Tor-
neig Internacional Melià Girona d’Any Nou de bàsquet, el

qual, per primera vegada s’ha obert a la participació internacio-
nal. Aquesta novetat en el torneig és una mostra de l’esperit de
superació del GEiEG per millorar i anar endavant, cosa que
hem de mantenir al llarg d’aquest nou període que comença. 
De fet, aquest afany sempre ha estat viu i constant des de la
fundació de l’entitat. Són gairebé 90 anys d’existència amb
aquest esperit de crear, de mirar endavant. I no és un fet ex-
clusiu de la Junta Directiva, sinó que s’estén a la gran quantitat
de persones, col·laboradors i membres de les diferents sec-
cions que treballen de manera desinteressada per moure l’en-
granatge que posa en funcionament el Grup i el fa millorar.
Entre molts dels objectius que l’entitat es planteja, cal destacar
que el primer és la satisfacció dels socis i, el segon, la difusió i
la imatge del GEiEG. 
Un cop tenim el soci satisfet amb els serveis que li ofereix el

Grup, cal que aquesta satisfacció es
projecti als objectius i criteris cabdals del
GEiEG i que, al mateix temps, s’aboqui
en el vessant social. 
És a dir, cal que el Grup es posicioni  da-
vant dels fets d’interès social que afectin
la comunitat com, per exemple, la pro-
moció de valors com la tolerància, el
respecte, l’impuls de l’esport d’acord
amb la solidaritat, la justícia, la compan-
yonia, l’esforç... 
Cal que el GEiEG reivindiqui el paper
que li pertoca en les institucions repre-
sentatives de la província, per això, cal
reforçar l’aparició als mitjans de comuni-
cació i en les institucions, de manera
que es vegi el Grup com una entitat que
s’ha de tenir en compte.

SSeeuu  SSoocciiaall
Plaça del Vi 7, pral
Tel. 972 20 29 46
Fax 972 20 50 88
17004 Girona

GGEEiiEEGG SSaanntt  PPoonnçç
Carrer de l’Esport, 16
Tel. 972 20 10 47
Fax 972 20 98 39
17007 Girona

GGEEiiEEGG SSaanntt  NNaarrccííss
Carrer Empúries, 47
Tel. 972 23 44 59
Fax 972 24 41 97
17005 Girona

GGEEiiEEGG PPaallaauu  SSaaccoossttaa
Av. Montilivi, 149
Tel. 972 22 66 35
Fax 972 20 35 20
17003 Girona
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BBUUTTLLLLEETTÍÍ:: Núm. 741/ gener 2008 • EEDDIITTAA:: GEiEG • DDIIPPÒÒSSIITT  LLEEGGAALL:: GI-6-1958
•  PPOORRTTAADDAA::    19è Torneig Internacional Melià Girona d’Any Nou (Foto. J. Ullate);
Màquina de tren restaurada (Foto.A. Santamaria). PPÀÀGGIINNAA  22::  23è Lleuresport
(Foto. A. Bàrcia)

DDIIRREECCTTOORR  DDEELL  BBUUTTLLLLEETTÍÍ:: Francesc Cayuela  • GGEERREENNTT:: Jose de las Heras •
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ,, RREEDDAACCCCIIÓÓ II  DDIISSSSEENNYY:: Adriana Bàrcia • PPUUBBLLIICCIITTAATT::  Jordi Pla • 
CCOONNSSEELLLL  DDEE  RREEDDAACCCCIIÓÓ: Francesc Cayuela, Jose de las Heras, Adriana Bàrcia,
Jordi Pla, Cristina Borràs i Joan Blázquez•RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ:: Hermes Comunicacions,
S.A. • IIMMPPRREESSSSIIÓÓ: Rotimprès  • TTIIRRAADDAA::  10.000 exemplars • DDIIFFUUSSIIÓÓ:: 35.000
• MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓ:: Giroassist 
NNOOTTAA:: Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no
s'identifiquen necessàriament amb l'opinió d'aquest butlletí. El butlletí del GEiEG
es distribueix entre els seus 18.000 socis, de forma gratuïta i arriba, així mateix, a
la corporació municipal, a les entitats oficials i culturals locals i comarcals, com
també a clubs i federacions dels esports en què la nostra entitat té representació
per les seves activitats.

Oficines i complexos esportius

Grup Excursionista i Esportiu Gironí

El lloc que pertoca al GEiEG

Joan Escuder
President

☎@Lloc web   
www.geieg.cat 
correu: geieg@geieg.net  

Atenció  al soci
902 366 101  
de dilluns a dijous: 10h-13h i 16h-19h
divendres: 8h-14h

Amb la col·laboració de:

gener 2008



Ja coneixes el nou

GEiEG?

SSAANNTT  PPOONNÇÇ

NNoovvaa  ppiisscciinnaa  ddee  2255  mm  

amb desnivell i sortidors.

ZZoonnaa  lluuddiiccootteerrmmaall  

amb banyera d’hidromassatge, 

sauna, bany de vapor, 

dutxes terapèutiques i

solàrium natural.

CCaammpp  ddee  ggeessppaa  aarrttiiffiicciiaall  

ddee  ffuuttbbooll  55..

PPAALLAAUU

33  ppiisstteess  ddee  tteennnniiss  

ddee  tteerrrraa  bbaattuuddaa  

ii  11  ddee  ggrreeeennsseett..

RRooccòòddrroomm..

22  ccaammppss  ddee  ggeessppaa  aarrttiiffiicciiaall  

ddee  ffuuttbbooll  55  ii  ffuuttbbooll  77..

octubre 2007.qxp  26/09/2007  14:12  Página 4



Quins són els avantatges que t’ofereix Centres Mèdics Dentals?
- Primera visita (examen bucal i diagnòstic) sense compromís i gratuïta
- Higiene oral: 12 euros
- Fins un 20% de descompte en els tractaments
- Finançament personalitzat
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GENER TORNEIG DE BÀSQUET

JÚNIOR D’ANY NOU

FEBRER

MARÇ CICLE D’AUDIOVISUALS DE 
MUNTANYA I AVENTURA
CAMPIONAT SOCIAL 
D’ESQUÍ
PUJADA A  PEU ALS ÀNGELS

ABRIL CASAL DE SETMANA SANTA
TROFEU MÀSTER DE NATACIÓ
SANT JORDI 

MAIG 6 HORES TENNIS I PÀDEL
EXPOSICIÓ DE FLORS
TRAVESSADA POPULAR
TORNEIG INTERNACIONAL DE 
BOTXES

JUNY APLEC DEL GRUP
CLOENDA TEMPORADA 
INICI DE LES ACTIVITATS 
D’ESTIU

JULIOL MULLA’T PER L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE
AQUASPORT
TORNEIG DE RUGBI-PLATJA

AGOST

SETEMBRE FI DE LES ACTIVITATS 
D’ESTIU
FESTA DEL PEDAL
TORNEIG D’HOQUEI BASE 
LA BOLA

OCTUBRE CONCURS INFANTIL 
DE PINTURA RÀPIDA
TROFEU DE FIRES DE
NATACIÓ
TROFEU DE FIRES DE BOTXES
LLIGA SOCIAL D’ESQUAIX
TORNEIG SOCIAL DE TENNIS
TROFEU DE FIRES 
D’HALTEROFÍLIA

NOVEMBRE CONCURS DE SARDANES
CONCURS DE FIRES DE PESCA
CURSA D’ORIENTACIÓ DE BTT
(ROAD BOOK)
TORNEIG DE FUTBOL 7
D’HIVERN

DESEMBRE CONCERT DE NADAL
MISSA DEL GALL
QUINA
LLEURESPORT
ACTIVITATS DE NADAL

elgegòmetre
--  2277  ddee  ggeenneerr:: últim dia d’inscripció a la lliga social de pàdel

al GEiEG- Sant Ponç.
--  2277  ddee  ggeenneerr:: hivernal de neu a Núria Freser (muntanyis-

me). 
--  33  ddee  ffeebbrreerr: travessa Puigsacalm (muntanyisme). 
--  1100  ddee  ffeebbrreerr:: Travessa del Balandrau (muntanyisme). 
--  1155  ddee  ffeebbrreerr:: Ruta al Atlas (audiovisual de muntanya).

--  1177  ddee  ffeebbrreerr:: Alta Garrotxa

(muntanyisme). 
--  2211  ddee  ffeebbrreerr:: inici sdel

12è Cicle d’Audiovisuals

de Muntanya i Aventura

Ciutat de Girona (s’editarà un

programa a part).

l ’agenda del geieg

✓
✎✎

SSoorrttiiddeess  eenn  BBTTTT
La subsecció de BTT gestiona el centre de Quart que resta a la vostra disposició els dissabtes i els diumenges de 9h a 14h

(tancat: entre el 8 de desembre i el 31 de gener). En aquest centre, hi trobareu informació de rutes lliures i guiades, road bo-

oks així com serveis complementaris, bar i lloguer de bicicletes. 

Per a més informació: centre BTT a Quart, c/ del Tren, s/n; tel. 972 46 82 42. E-mail: btt@girones.org.

sorteigdelbutlletí promocióespecial
socis

promocionsespecialssocis

Especial Fires
Festes de Sant Narcís
LL’’eennttiittaatt  ssoorrtteejjàà  eennttrree  eellss  sseeuuss  ssoocciiss  

11  mmoottoo  ((ggeennttiilleessaa  ddee  CCaassaaddeemmoonntt))  ii  

11  vvaall  ddee  550000  € ddee  ddeessccoommppttee  

eenn  mmaattrriiccuullaarr  eell  ccoottxxee  aa  GGrruupp  SSiimmoonn--AAxxaa..

GGUUAANNYYAADDOORRSS
Manel Carcamo Moreno (val) Lluís Figueras Casanovas (moto)

gener 2008

AAKKIILLIIAAPromoció 
d’hivern d’esquís

Fins que s’esgotin
les existències.

5500
00  €

 

Lloguer 
de botes i esquís gratuït*
Informació i reserves: 620/ 462 855

Figuerola, 48
Riu Güell, 14

Tel. 972 22 19 26
GIRONA

* Oferta limitada. 
Cal fer la reserva prèviament amb 1 setmana d’antelació com a

mínim. Promoció subjecta als equipaments disponibles.

IInnffoorrmmeeuu--vvooss  

dels avantatges especials

per a socis!

El vicepresident Francesc Cayuela do-
nant el val a Manel Carcamo amb
presència de Jordi Simon, director de
Grup Simon. FFoottoo.. JJ..  PPllaa  

El president Joan Escuder amb Lluís Fi-
gueras i el cap de la comissió esportiva
Josep Lluís Eusebio.
FFoottoo.. JJ..  PPllaa  
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--  QQuuaanntt  ffaa  qquuee  jjuugguueess  aa  bbààssqquueett  aammbb  eell  GGEEiiEEGG??  HHaavviieess  jjuu--
ggaatt  eenn  dd''aallttrreess  cclluubbss??  
- Aquesta és la primera temporada que jugo al GEiEG.
Vaig començar a jugar al bàsquet al FD Cassanenc, fa
tres anys. 
--  QQuuèè  sseennttss  eenn  hhaavveerr  eessttaatt  sseelleecccciioonnaaddaa  ppeerr  ddiissppuuttaarr  eell
ccaammppiioonnaatt  dd''EEssppaannyyaa??  ÉÉss  eell  pprriimmeerr  ccoopp  qquuee  ppaarrttiicciippaarrààss  eenn
uunnaa  ccoommppeettiicciióó  dd’’aaqquueesstt  nniivveellll??  
- Tenir l'oportunitat d'entrar a la selecció catalana era un dels meus objectius,
i un cop complert, et sents una persona realment afortunada i il·lusionada en
veure que l'esforç que has estat fent per fi ha recollit fruits. 
Mai abans havia participat en una competició en què el nivell fos tan alt. 
--  QQuuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  tt''aaggrraaddaa  ddee  jjuuggaarr  aa  bbààssqquueett??  PPrraaccttiiqquueess aallttrreess  eessppoorrttss??
--  Suposo que l'adrenalina que et suposa fer una cistella, la ràbia que sents al
fallar-ne una, el cansament que has de suportar per guanyar un partit, tot l'es-
forç reduït als fruits que en reculls... Aquest és el fet pel qual el bàsquet és
el meu esport. 
Sempre m'ha agradat l'esport en general, i crec que si no fos el bàsquet se-
ria un altre esport, però per ara, només tinc ulls pel bàsquet. 
--  QQuuiinnss  ssóónn  eellss  tteeuuss  ííddoollss  eessppoorrttiiuuss??  
- Evidentment sempre hi ha jugadors que admires per la seva forma de joc, la
visió o l'encert, però en realitat no en tinc cap, ja que crec que tot jugador dis-
posat a passar els minuts que calgui en pista, per tal d'aconseguir la victòria
o tan sols la compenetració d'un equip, es mereix ser ídol de qualsevol prac-
ticant del bàsquet.
--  SSoommiieess  ddeeddiiccaarr--ttee  aall  bbààssqquueett  pprrooffeessssiioonnaallmmeenntt,,  oo  nnoommééss  ééss  uunnaa  aaffiicciióó??
- Crec que el fet de poder guanyar-te la vida jugant a bàsquet professional-
ment és una sort de què molt poca gent pot gaudir. 
És clar però, que sempre s'ha d'aspirar a més, i si apareix una oportunitat de
veure el bàsquet com a una professió a més d'una afició, no s'hauria de dei-
xar escapar l'oportunitat, però com he dit, molt poca gent té aquesta sort,i
crec que és millor no viure de somnis i disfrutar del que és té al moment.
--  AA  ppaarrtt  ddee  jjuuggaarr  aa  bbààssqquueett,,  vvéénnss  llaa  rreessttaa  ddee  ll''aannyy  aall  GGEEiiEEGG??  QQuuiinneess  aaccttiivviittaattss
hhii  ffaass??
- Ja que sóc nova al club, encara no conec les altres activitats de les quals
disposa el GEiEG, a part que actualment tampoc disposo de gaire temps per
fer altres activitats a més dels entrenaments amb el meu equip.

Fitness
Posa’t a punt amb Fitness GEiEG!
Sant Narcís i Sant Ponç
Sales fitness i cardiovasculars.
Sant Narcís 
SSeessssiioonnss  ddiirriiggiiddeess  ddee  ssaallaa
Aeròbic, energy cycling, steps, GAC (glutis/abdo-
minals/cames),TAB(tonificació/
aeròbic/bàsic), aerodance, entrenament funcio-
nal, manteniment, core training + estiraments,
interval-training, gimnàstica suau, just pump i tai-
txí vital.
Sant Ponç
SSeessssiioonnss  ddiirriiggiiddeess  aaqquuààttiiqquueess
Fitness aquàtic i 
activitat  aquàtica prepart. 
SSeessssiioonnss  ddiirriiggiiddeess  ddee  ssaallaa
TAB, just pump, tai-txí, GAC, 
ki gong, core training + estiraments.
ZZoonnaa  lluuddiiccootteerrmmaall  
1 bany de vapor, 1 sauna, 1 banyera d’hidromas-
satge, 2 dutxes terapèutiques i solàrium natural.

Paquet Fitness: 25 euros/mes. Per a la zona ludicotermal, cal adquirir la pol-
sera acreditativa per 6 euros (pagament únic) a la recepció de Sant Ponç.

Sara Gutiérrez
sòcia i jugadora de bàsquet
del GEiEG

tennisipàdel classesdenatació

gentdelgeieg

AAbboonnaammeennttss  
Els interessats podeu adreçar-vos a la
instal·lació de Sant Ponç.
AAnnuuaall::  9955  eeuurrooss        
SSeemmeessttrraall::  5555  eeuurrooss..

CCllaasssseess  ddee  tteennnniiss  ccooll··lleeccttiivveess  aa  PPaallaauu  
Classes col·lectives per a adults (màxim 5 perso-
nes/pista i mínim 3 /pista).
Dilluns, dimecres i divendres.
De 18h a 19.30h o de 19.30h a 21h
Preu: 40 euros/mes (1 dia/setmana).
Inici de curs: 2a setmana de gener.
IInnffoorrmmaacciióó::  CCééssaarr  ddee  TTiibbuurrcciioo
TTeell..  662200  8833  7799  2200

CCllaasssseess  ppaarrttiiccuullaarrss  ddee  nnaattaacciióó  aa  SSaanntt  PPoonnçç  
Nivells: Iniciació a la natació. Domini del medi aquàtic.
Adreçats a infants de 3 anys fins a adults de 70. 1 o 2 sessions/setmana.
IInnffoorrmmaacciióó::  BBeelléénn  CCaabbeelllloo//GGeemmmmaa  XXaarrggaayyóó,,  tteell..  997722  2200  1100  4477..

gener 2008

NNOOVVEETTAATT!!



8 GEiEG socis
Museu d’Història dels Jueus

Força, 8 -  17004 Girona
Telèfon 972 21 67 61  

callgirona@ajgirona.org

Museu d’Història de la Ciutat 
Força 27 · 17004 Girona 

Telèfon 972 22 22 29  
museu@ajgirona.org

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol
Sèquia 1 - 17001 Girona

Telèfon 972 41 27 77  
museu_cinema@ajgirona.org

Museu d’Art
Pujada de la Catedral, 12 - 17004 Girona

Telèfon 972 20 38 34  
museuart_girona.cultura@gencat.net

Entrada gratuïta Descomptes especials

Compres, hotels, museus, cinemes, lleure, viatges, fires, cursos... totes les ofertes a www.geieg.cat

La targeta del
GEiEG t’ofereix 

descomptes i
avantatges,
aprofita’ls!

Parc de les Coves 
prehistòriques de Serinyà

Telèfon 972 59 33 10 
coves_serinya@plaestany.net  

www.plaestany.org/coves
Socis del GEiEG: 2 entrades al preu d’1 

Cinema Truffaut
Portal Nou, 7 - 17004 Girona

Telèfon 972 22 50 44  
info@cinematruffaut.com 

Entrada reduïda: 4,30 euros,
excepte festius.

Fira de Girona
Pg. de la Devesa, 34  

tel. 972 41 91 00 / fira@grn.es
Preus especials en l’entrada a les fires de l’any.

Botigues d’El Cor de Girona
Establiments de la plaça del Vi, pujada

del Pont de Pedra i carrer Ciutadans
(Barri Vell).

Descomptes diversos segons el comerç

Centre Cultural la Mercè
Pujada de la Mercè, 12 -17004 Girona

Tel 972 22 33 05 
www.ajuntament.gi/ccm  

ccm@ajgirona.org
25% de descompte en les activitats de l’EMA i de l’Aula d’Humanitats

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries  
17130 Empúries - L'Escala 

Tel. 972 77 02 08 
macempuries.cultura@gencat.net 

2x1 entrada; 
els menors de 16 anys o  els majors de 65 anys

acompanyats d’un titular tenen l’entrada gratuïta 

Museu del joguet de Catalunya - Figueres
Hotel París

Sant Pere, 1 - 17600 Figueres
tel. 972 504 585  www.mjc-figueres.net

20% de descompte

Museu de la il·lusió i la curiositat
Av. Església, 1 - 17246 Sta. Cristina d’Aro

tel. 667 29 25 00 wwww.xevi-ilusionista.com
Visites guiades:

Estiu: de dijous a diumenges i festius: 19h
Hivern: diumenges i festius: 12h

20% de descompte; 2 entrades per targeta

Festival internacional Temporada Alta
www.temporada-alta.net
15% de descompte en els 

espectacles de Temporada Alta:
2 entrades per targeta i 

representació en la compra a taquilla

Cinemes Oscar
Pont de la Barca 12-14 - 17001 Girona

telèfon 902 170 831
www.cinesoscar.com

Entrada reduïda 4,50 euros
de dilluns a dijous laborables, excepte vigílies i festius

Associació Catalana d’Aikido de l’Escola Yoshinkan
Tel. 615 069 083 

www.yoshinkan.fr.st/   aikigirona@yahoo.es
16% de descompte en els cursos

gener 2008
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Ofertes especials
Halcón Viatges

C/ Nou, 37 
17001 GIRONA

Tel. 972 200 055
C/ Migdia, 28 

17002 GIRONA
Tel. 972 426 180

Ofertes especials al web del GEiEG (enllaç a Descomptes)

Esports Parra
Major, 268 - Tel. 972 24 33 04

SALT
Migdia, 1 - Tel. 972 20 04 29 

GIRONA
Ctra. Barcelona, 97 - Tel. 972 20 77 67 

GIRONA
Ctra. Barcelona, 99 - Tel. 972 21 04 10 

GIRONA

10% en totes les compres

Multiòptiques Solà
Rambla, 50. Tel. 972 20 23 88

Pau Casals, 24. Tel. 972 21 40 28
Creu, 35. Tel. 972 22 47 41

GIRONA

20% de descompte per compra i
1h de pàrquing gratuïta

2200%%  ddeessccoommppttee  aa  ttaaqquuiillllaa  
Pàrquing del Parc Central 

C/ Barcelona - La Creu  (Farinera Montserrat)

Cal mostrar la targeta en pagar a la taquilla.

2200%%  ddee  ddeessccoommppttee  
Pàrquing de la Plaça Constitució (accés per Jaume I) 

Pàrquing GASSA (accés pel carrer Sèquia)

Descompte per a socis que es desplacin a la seu social per fer-hi al-
guna gestió. Per gaudir d’aquest avantatge, cal presentar el tiquet a

la seu social (on se’ls segellarà) i pagar a la taquilla del pàrquing. 

Intersport Ferrer
Migdia, 40 

17002 Girona - Tel. 972 21 72 95
ferrer@shop.interesport.es 
10% en totes les compres

Òptica Rueda
Girona: Pujada St Fèlix, 3  

tel. 972 20 39 11
Bisbe Lorenzana, 33  

tel. 972 20 62 26
Migdia, 47-49  

tel. 972 22 45 45
Migdia, 25  

tel. 972 22 87 47
Anglès: Plaça dels Horts, 1  

tel. 972 42 05 05

20% de descompte en ulleres. 5% descompte en instruments 
(prismàtics, altímetres, telescopis...).

No acumulables a d’altres ofertes vigents.

Motos Casademont Girona

Figuerola, 49 - 17001 GIRONA

Tel. 972 20 53 15 

Fax 972 22 85 20

info@motoscasademont.com  

www.motoscasademont.com

10% de descompte en la compra d’accessoris i equipaments
Matriculació gratuïta per la compra d’una moto

Grup Simon
Crta. Barcelona 16, pral. -17002 GIRONA

Tel. 972 202 202 
Fax 972 215 258

assessoria@grup-simon.com
www.grup-simon.com

Consulteu les ofertes a la pàgina 45 
d’aquest butlletí o truqueu 

al telèfon 972 202 202

P

Margarit
Canonge Dorca, 7 - 17005 Girona

Tel 972 201 575  
www.margarit.com 
info@margarit.com

Oferta especial per a socis:
ordinador portàtil SP Line: 640 euros
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E-orienta
Sta. Eugènia, 108, 4t, 2a

17006 GIRONA 
Tel. 872 033 744 

Mòbil: 655 818 883
www.e-orienta.com 
info@e-orienta.com

15% de descompte en els serveis d’orientació professional
dirigits a estudiants i treballadors

Intersport Akilia
C/ Figuerola, 48 

i Riu Güell, 14 
GIRONA

Álvarez de Castro, 17 
BANYOLES.

Tel 972 22 19 26 
Tel 972 58 19 51

10% de descompte en compres 



La locomotora de Sant Narcís llueix la
seva esplendor a Fornells de la Selva

Fa uns mesos que ens fèiem ressò del trasllat de la locomo-
tora de Sant Narcís a Fornells de la Selva. A causa de les
obres que s’estan fent recentment al complex es va optar per

cedir la màquina a l’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Co-
marques Gironines (AFCG). L'Associació, després de contactes
amb RENFE va aconseguir la cessió de l'estació per tenir-hi la se-
va seu (a finals del 1996). Després de contactar amb l'Ajuntament

de Fornells de la
Selva, es va posar
en marxa el projec-
te de construir un
circuit de vapor viu
al costat de l'esta-
ció. 
Entre el 1997 i el
1999 es va fer la
restauració total de

l'interior de l'estació,
convertint-la en l'actual
museu. Les sales s'-
han restaurat el més fi-
delment possible a
com era originalment
l'estació. Així mateix,
l’Associació vetlla per
recuperar i restaurar el
major nombre de pe-
ces i elements relacio-
nats amb els trens de
vapor, especialment de
la línia Barcelona-
Portbou.
La inauguració de la
màquina restaurada va
tenir lloc a la seu del
museu el passat 15 de

desembre on van assisitir el president del Grup, Joan Escuder, l’al-
calde de Fornells de la Selva, Gabriel Casas, el president de l’As-
sociació, Ignasi Torrent Santesteban i l’alcalde de Campllong i pre-
sident del Consell Comarcal del Gironès,  Lluís Freixas Vilardell.
Amb aquesta donació, el GEiEG ha volgut mostrar la seva impli-
cació en la tasca de recuperació i conservació de la història del fe-
rrocarril i, al mateix termps, s’ha assegurat el bon manteniment de
la peça. La màquina es va restaurar en una caldereria de Lleida.
El 1975, GEiEG adquirí la màquina de tren de Sant Feliu i un vagó
del tren d’Olot dins d’una campanya procarrilets. Finalment, Gruas
Gerona desinteressadament es va oferir per fer-se càrrec del tras-
llat. Han calgut 32 anys perquè es tornés a moure.
Dues imatges de la màquina restaurada.  Escuder amb Casas i Torrent en la inau-
guració. A baix, la instal·lació de la màquina el 1975. FFoottooss..  AA..  SSaannttaammaarriiaa//aarrxxiiuu
GGEEiiEEGG..

10 GEiEG cap als centgener 2008

informació
Associació d'Amics del 
Ferrocarril de les Comarques 
Gironines
Carrer Pompeu Fabra, 26 (estació)

17458 Fornells de la Selva

www.fornellsdelaselva.org

correu: aafcg@hotmail.com 

Visites concertades (grups) i caps de setmana.



premsa GEiEG 11

Diari de Girona, 2 de novembre del 2007

El Punt, 2 de novembre del 2007

El 9, 12 de novembre del 2007
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El 9, 9 de novembre del 2007

Diari de Girona, 11 de novembre del 2007

Diari de Girona, 29 de novembre del 2007



Les causes naturals de l’escalfament
A l’atmosfera que envolta la Terra hi ha una sèrie de gasos que ac-
tuen com un hivernacle. Aquests gasos absorbeixen i reemeten la
radiació infraroja. D'aquesta manera, impedeixen que part d'a-
questa radiació escapi de la terra i aquesta es refredi, i la mante-
nen a una temperatura mitjana d’uns 15º C, apta per a la vida. L'e-
fecte d’hivernacle és, per tant, un fenomen natural de l’atmosfera. 

Què és el canvi climàtic? 
És la variació global del clima de la Terra que es produeix en di-
versos períodes de temps, sobre la temperatura, les precipita-
cions, etc. El canvi és degut a causes naturals, malgrat que en els
darrers segles s’ha vist augmentat per l’activitat humana.

Els símptomes del canvi global
La concentració dels gasos hivernacle retinguts a l’atmosfera no
són constants. Ja sigui per causes naturals (per exemple, els vol-
cans) o per l’acció humana (el transport o les indústries), s’afegei-
xen gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
Arribar a saber si aquests canvis en la composició de l’atmosfera
actuen sobre el clima és una qüestió complicada de respondre, i
per això actualment és objecte de molts estudis, controvèrsies i in-
teressos. Tanmateix, la comunitat científica està avisant que si es
continua amb les emissions actuals de gasos amb efecte hiverna-
cle, es produirà un escalfament global.
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic

12 GEiEG el reportatge

Alguna cosa està passant: els
casquets polars es desglacen,
les espècies canvien d’hàbitat
i els canvis en les temperatu-
res mitjanes de molts indrets
de la Terra són evidents, les
temperatures cada cop són
més altes.

El canvi
climàtic
EELL CCLLIIMMAA CCAANNVVIIAA??  
UUNNAA QQÜÜEESSTTIIÓÓ QQUUEE AAFFEECCTTAA
TTOOTTHHOOMM
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Si es continua amb les emissions ac-
tuals de gasos amb efecte hivernacle,
es produirà un escalfament global.

TTeexxtt..  MM..  PPoorrtteellllaa
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(IPCC) va aprovar el seu quart informe amb una menció especial
a la problemàtica mediterrània: «amb les tendències actuals d’es-
calfament, es preveu que la disponibilitat d’aigua disminuirà un
40% a finals de segle a l’Estat Espanyol i a la regió mediterrània».  

Millorar l’aïllament dels habitatges, així evitem el malbaratament d’energia i reduïm les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle.
Millorar l’eficiència energètica en l’àmbit domèstic i industrial.
Utilitzar transports públics, bicicletes, cotxes amb baixa emissió de CO2, etc.
Participar en programes de reforestació, prevenció d’incendis i contra l’erosió.
Utilitzar fonts d’energia renovables: eòlica, solar, etc.
Realitzar un consum responsable i de productes reciclables

QQUUÈÈ  PPOODDEEMM  FFEERR--HHII  NNOOSSAALLTTRREESS??

Augment de la temperatura mitjana d'1,4 a 5,8 ºC durant aquest segle. 
Canvi de les zones climàtiques i desertificació de certes zones del planeta. 
Pujada del nivell del mar 9-88 cm l'any 2100, inundant zones avui densament poblades. 
Difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat. 
Variació del cicle de l’aigua provocant pluges torrencials en determinades zones del planeta.
Modificacions regionals del volum i la qualitat de les collites.
Extinció de determinades espècies animals i vegetals.

CCOONNSSEEQQÜÜÈÈNNCCIIEESS  DDEELL  CCAANNVVII  CCLLIIMMÀÀTTIICC  

A l’altra pàgina, la casa de fusta de Palau feta amb criteris de biocons-
trucció. A baix, un amfibi, una espècie sensible al canvi de temperatu-
ra i que pot veure afectat el seu hàbitat. 
En aquesta, un paisatge propi de zones estèpiques que poden augmen-
tar a causa del canvi climàtic i un cartell promocional per prendre cons-
ciència dels estralls que pot causar l’escalfament global.
FFoottooss:: GGEEiiEEGG//  MM..  PPoorrtteellllaa//FFuunnddaacciióó  EEmmyyss//WWWWFF..

El canvi és degut a causes naturals,
malgrat que en els darrers segles s’ha
vist augmentat per l’activitat humana.



El jugador del GEiEG Marc Figa va prclamar-se campió del
Món sub-20 amb Espanya al campionat que es va disputar
a San Miguel (Xile). El grupista va fer història, ja que per pri-

mer cop la selecció estatal s’endugué el títol més preuat. 

- Com va anar tot el procés de formar part de la selecció?
- A finals d’aquest estiu la selecció em va convocar al CAR de Sant
Cugat on durant 3 mesos anàvem entrenant i disputant partits. Al
principi érem 12 jugadors fins que vam acabar sent-ne10 (8 juga-
dors i 2 porters). En total, 8 catalans vam  viatjar a Xile.
De fet, la selecció xilena m’havia convocat (perquè la meva mare
és xilena) però hi vaig renunciar i vaig decidir-me per l’espanyola.
- Cal una preparació específica per arribar a aquest nivell?
- Són moltes hores d’entrenament. De fet, quan disputes un cam-
pionat d’Espanya, la selecció ja t’escull. Recordo que de petit fins

i tot anava a entrenar algun diumenge al matí. Actualment entreno
cada dia a Sant Narcís.
- Fa molt que practiques l’hoquei?
- Des de petit. Als 4 anys amb els amics vam començar a jugar-hi
al GEiEG i des de llavors que no l’he deixat. M’encanta l’hoquei.
No tan sols m’agrada molt jugar-hi, sinó que també m’agrada l’am-
bient. Quan jugo, desconnecto, em concentro en el joc. 
- Què destacaries de tots aquests anys i del fet d’arribar al
Mundial des d’un club com el GEiEG?
- Destacaria el bon ambient, perquè si no hi ha bon ambient fora
de la pista, la resta no funciona. No serveix de res tenir bons ju-
gadors si no hi ha un bon ambient i companyonia. Destacaria el 4t
lloc del campionat d’Espanya assolit l’any passat com a júnior i el

14 GEiEG l’entrevista
TTEEXXTT  AA..  BBààrrcciiaa

Marc Figa
JJUUGGAADDOORR DD’’HHOOQQUUEEII
DDEELL GGEEiiEEGG

M’encanta l’hoquei. No tan sols m’a-
grada molt jugar-hi, sinó que també
m’agrada l’ambient. Quan jugo, des-
connecto, em concentro en el joc.

El grupista va formar part de
la selecció espanyola que el
passat novembre va guanyar
el Mundial sub-20 a Xile.
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títol de campions d’Espanya infantils fa uns anys. D’aquests anys,
també destaco i agraeixo el suport dels entrenadors del Grup, en
Miquel i l’Israel Umbert.
El nivell dels jugadors de la selecció era semblant: tant era un del
Barça com, per exemple, un del GEiEG. Quant al nivell del Mun-

dial, els equips més potents
van ser Xile, Argentina, Por-
tugal (amb qui vam disputar
la final que vam guanyar 2-
1), Alemanya i Suïssa.
- Com vas viure la compe-
tició i tot el que l’envoltà?
- Ha estat la millor experièn-
cia de la meva vida. Era el
primer cop que viatjava tan
lluny i aquest fet sumat a la
importància de la competi-
ció va ser tota una vivència. 
L’afició del Mundial va ser
increïble. Al pavelló, s’hi
van aplegar unes 5.000 per-
sones, quan jugava la se-
lecció xilena l’ambient s’ani-
mava molt. Ha estat una ex-
periència molt positiva. A
més, entre els jugadors de
la selecció també hi va ha-
ver molt bona relació. Tot i
que en els campionats

d’Espanya havíem jugat com a contrincants, al Mundial vam fer
pinya plegats.
- Què en penses de les seleccions catalanes i, en concret, en
hoquei?
- Veig molt complicat que puguin disputar un Mundial. De totes ma-
neres, estic molt content d’haver jugat amb Espanya. A més d’ha-
ver estat un somni fet realitat també dóna un cert prestigi. Ara amb
la copa Amèrica s’està fent força ressò quant a les seleccions,
però ho veig difícil i això que també he format part de Catalunya
en els campionats estatals.
- Voldries dedicar-te professionalment a l’hoquei? Tens al-
guns ídols?

- No es pot comparar el que guanya un jugador
de futbol amb l’hoquei. Estic esudiant segon
d’Enginyeria industrial i l’hoquei el tinc com una
afició. 
Quant a jugadors, m’agraden Panadero i Carli-
tos López del Barça.
- Quins són els objectius que t’has propo-
sat?
- El somni ja l’he complert; tot i així, actualment
amb l’equip del GEiEG estem fent una bona
temporada. Suposo que el repte seria arribar a
absolut, a l’OK Lliga, cosa que no és gens fàcil.

EL PERFIL

Ha estat una experiència molt positi-
va. A més, entre els jugadors de la se-
lecció també hi va haver molt bona re-
lació.  

Al costat, Marc Figa a Sant Narcís i, a sota, cele-
brant el títol. En aquesta, el grupista amb la selec-
ció al Mundial i a la seu social. FFoottooss::    HHooqquueeii//AA..
BBààrrcciiaa//FF..  EEssppaannyyoollaa  ddee  PPaattiinnaattggee

UUNNAA  CCIIUUTTAATT
Londres
UUNN  VVIIAATTGGEE
Xile
UUNNAA  AAFFIICCIIÓÓ
L’hoquei i estar amb els amics.
UUNN  PPLLAATT
La pizza.
UUNNAA  BBEEGGUUDDAA
Aquarius

UUNNAA  PPEELL··LLÍÍCCUULLAA
Gladiator
UUNNAA  MMÚÚSSIICCAA
El flamenc
UUNNAA  VVIIRRTTUUTT
Ser bon company
UUNN  VVIICCII
Ser gandul
UUNN    DDEESSIIGG
Jugar el Mundial
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Nens i joves van gaudir de les activitats
de Nadal i el 23è Lleuresport 

Durant aquestes festes de Nadal, el Grup va organitzar el 23è
Lleuresport. L’únic parc infantil de la ciutat es va celebrar
del 27 de desembre al 3 de gener i va reunir més de 10.000

visites. 
Paral·lelament, el GEiEG va posar en marxa un paquet d’Activitats
de Nadal per a nens i nenes de 3 a 11 anys.

NNAADDAALL



23è Lleuresport
En el Lleuresport es va mantenir la dinàmica d’actuacions i es-
pectacles de l’edició anterior, amb conta contes, espectacles d’a-
nimació infantil, visites del patge dels Reis Mags d’Orient i una fes-

ta de cloenda amb xocolatada per a tothom. 
El parc es va dividir en quatre àrees: lúdica, esportiva, aventura i
tallers. 
A la lúdica, la mainada va gaudir de llits elàstics, inflables, jocs
electrònics i de taula, escalèxtric, etc. A la d’aventura, es va poder
practicar el tir amb arc, passar pel túnel de l’aranya, desafiar el
pont de fusta, fer escalada, pujar al twister volador o deixar-se
anar per una tirolina de més de 30 m. En l’àrea esportiva, a més
del circuit de patins,com a novetat, es va instal·lar un futbolí humà.
Quant a tallers, es combinaren activitats de maquillatge, manuali-
tats, etc. A part, els petits van disposar d’un espai en un parc in-
fantil i una ludoteca adaptats. La cloenda va reunir 1.300 persones
al voltant del grup País de Cotó que amentizà la tarda amb
cançons i jocs.Un cop més, el parc va ser un èxit gràcies a l’esforç
del personal amb més d’una setantena de monitors i coordina-
dors. Així mateix, cal ressaltar el patrocini de Caixa Girona i la
col·laboració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona, Tripijoc,
Servei Estació, Margarit, Coca-Cola Cobega, Arpuba, Centres Mè-
dics Dentals i Aigua Sant Aniol.

Activitats de Nadal
El Grup va organitzar activitats els laborables
entre el 27 de desembre i el 4 de gener (de 9h
a 18h) per a nens a partir de 3 anys. Es van fer
activitats emmarcades al Lleuresport, una sor-
tida a Barcelona  per patinar sobre gel,  es va
visitar una granja-escola (Can Caballé) i el zoo
de Barcelona. En total, es van formalitzar unes
150 inscripcions. 
L’any vinent, amb les nous equipaments de
Sant Narcís, es preveu fer més activitats a la
instal·lació i es mantindran les sortides, ja que
van tenir una gran acceptació. Aquest paquet
d’activitats de Nadal va comptar amb la col·la-
boració de Servei Estació, Somnis, Centres
Mèdics Dentals i Arpuba.

entitatGEiEG17 gener 2008

Diverses imatges de les activitats del
23è Lleuresport com tallers, inflables,
escalada o escalèxtric entre altres.
A la dreta, algunes de les noies que van
participar a les Activitats de Nadal i, a
baix, una de les monitores amb els més
petits en una de les sortides. 
FFoottooss..  AA..  BBààrrcciiaa//CC..  BBoorrrrààss//PP..  CCuuttrriinnaass
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El nou edifici del complex esportiu de

Sant Narcís va prenent forma 

Tot i que el gruix d’obres es concentra a Sant Narcís, també
s’han anat fent feines de remodelació a la resta d’instal·la-
cions.

Sant Ponç
Les obres més recents han estat la remodelació de l’oficina d’ins-
cripcions situada just a l’entrada  i la sala d’activitats dirigides d’uns
85 m2. Així, les feines s’han concentrat sobretot en l’espai que hi
ha a l’entrada, entre el finestral que dóna a la piscina de 25 m i el
bar-restaurant. A banda, s’ha instal·lat una estructura al camp de
gespa artificial de futbol 5 per tal d’exposar-hi publicitat.

Sant Narcís
El nou edifici ja va prenent forma. Recordem que acollirà vestidors
i sales polivalents a més de la nova recepció i el bar-restaurant.
Una de la millores que cal destacar d’aquesta obra és que l’edifici
farà de nexe entre els dos pavellons: les pistes de Sant Narcís II i

el Lluís Bachs.

Palau
La principal novetat és l’adequació de l’espai de llançaments de
pes, disc i javelina on també s’hi ha col·locat una caseta per de-
sar-hi el material d’atletisme. Ben aviat, en aquest i en l’espai de
les pistes de tennis hi haurà fonts. Com a Sant Ponç, els camps de
futbol també s’han envoltat d’una estructura per instal·lar-hi publi-
citat. Finalment, a les pistes de tennis de terra batuda s’hi van apli-
car productes adients per evitar glaçades.

gener 2008

IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS

A dalt, la remodelació de Sant Ponç amb l’oficina i la sala d’activitats
dirigides. Al costat, la zona de llançaments de Palau i, a baix, l’edifici
de  Sant Narcís que va prenent forma .FFoottooss.. JJ..  MMiiccaallóó
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El Gru rebé el premi Destí Girona per la
promoció i difusió de l’esportEENNTTIITTAATT

L’entitat va rebre el premi Destí Girona en reconeixement per
la seva difusió de Girona en l’àmbit esportiu i pel suport a l’es-
port base gironí. Els premis, que van arribar a la 6a edició, es

van atorgar en el marc de la 28a Nit de l’Associació de l’Hostaleria
de Girona i Radial que va tenir lloc al Casino de Girona on es van
reunir més d’un centenar de convidats relacionats amb els mons

social, polític, empresarial i turístic. L’Associació d’Hostaleria de
Girona i Radial és la promotora d’aquests guardons. El president,
Joan Escuder, i el vicepresident primer, Francesc Cayuela, van as-
sistir a la vetllada en representació del Grup. 

A l’esquerra, Joan Escuder sostenint el premi Destí Girona i, al costat,
el sopar amb la presència dels directius del Grup. FFoottoo..  JJ..  PPaassttoorr

El personal va votar els representants
sindicals del comitè d’empresa

Per segon cop en la història de l’entitat, els treballadors del
Grup  van ser convocats a urnes per escollir els seus repre-
sentants per compondre el comitè d’empresa. 

Les eleccions van tenir lloc al complex esportiu de Sant Ponç on
es van instal·lar les dues meses (una de tècnics i adminsitratius i
una altra d’especialistes) de 10h a 19h. La jornada del 14 de de-
sembre va ser un èxit de convocatòria ja que un 89% dels treba-
lladors va exercir el seu dret al vot, del qual un 82 % va votar
CCOO i un 18% en blanc. 
En aquesta ocasió, CCOO va ser l’únic sindicat representat. Així
mateix, cal destacar l’alt grau d’implicació del personal ja que 25
persones formaven part de la llista (15 de tècnics i 10 d’especia-
listes).
Quant a resultats, del col·legi de tècnics, va haver-hi 44 electors,
40 votants, 32 vots a favor de CCOO i 8 en blanc. Del col·legi d’es-
pecialistes, 18 electors, 15 votants, 13 vots a favors de CCOO i 2
en blanc. D’aquesta manera, el comitè d’empresa estarà format
per 5 delegats: 4 tècnics i 1 especialista.
A principis d’any, s’iniciaran les negociacions amb la Junta directi-

va per consolidar, promoure i reforçar el conveni col·lectiu. 

Una imatge de la jornada electoral que es va celebrar a Sant Ponç.
FFoottoo.. JJ..  MMiiccaallóó

EENNTTIITTAATT



socioculturalGEiEG 21
gener 2008

El GEiEG va celebrar la Missa del Gall 
a l’església de Sant Menna

El Grup va celebrar la tradicional Missa del Gall a
la localitat de Vilablareix el 24 de desembre. En
concret, aquest any es va escollir l’església de

Sant Menna. Així, a les 24h els grupistes van celebrar
la Nit de Nadal en el marc d’aquesta cerimònia pròpia
d’aquestes dates.
D’altra banda, un cop es va finalitzar la missa, els as-
sistents van poder gaudir d’un ressopò nadalenc amb
els típics dolços. D’altra banda, un hora abans, cap a
les 23h, als voltants de l’església de  Sant Menna es
va poder visitar el pessebre vivent compost per veïns
de la localitat. D’aquesta manera, ambdues activitats
van celebrar l’efemèride que obrí les festes de Nadal
d’aquest 2007.
Per a l’ocasió, el Grup va difondre l’acte amb els car-
tells dissenyats per Marta Vila. L’obra original, amb el
títol Penell de Nadal, reflectí la imatge d’un gall que
com un penell de vent assenyalà el lloc de celebració de l’acte, en
aquesta ocasió, Vilablareix. De fons, un panorama gironí associà

l’acte a l’arrelament del Grup a la ciutat.

A dalt, una imatge del pessebre vivent. FFoottoo..  AAjjuunnttaammeenntt  VViillaabbllaarreeiixx
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La nova sala de Sant Ponç s’inaugurà
amb unes sessions obertes  AACCTTIIVVIITTAATTSS  DDEE  SSAALLAA

El 17 i el 20 de desembre el GEiEG va organitzar classes
inaugurals amb motiu de l’obertura de la sala d’activitats di-
rigides de Sant Ponç.

Així, el primer dia es van fer sessions del paquet Fitness GEiEG
com just pump i TAB, mentre que el segon, GAC i qi gong i tai txí.
Van ser unes  jornades de portes obertes per donar a conèixer el

nou espai del complex. Així mateix, els assisitents van rebre una
ampolla de Gatorade com a obsequi. El 7 de gener es començarà
l’horari regular de classes.
Amb aquest equipament, el Grup amplia els espais on es fan acti-
vitats dirigides de sala, ja que fins ara tan sols hi havia la possibi-
litat de fer sessions dirigides a Sant Narcís.
Les sessions que es van fer a Sant Ponç de qi gong, GAC i, a baix, just pump. 
FFoottooss..  JJ..  NNaatteerraass





A dalt, els parlaments (d’esquerra a dreta) amb Josep Birba, Àngel Cortada, Francesc Cayuela i M. Àngels Salip. Sobre aquestes línies, el ball da-
vant la casa de colònies Mas Suro de Sant Gregori on va tenir lloc la festa de cloenda de la temporada 2007. FFoottooss..  AAiirreess  GGiirroonniinnss  ddeell  GGEEiiEEGG

El 9 de desembre la Colla Aires Gironins del GEiEG va cele-
brar la festa de cloenda de la temporada 2007 a la casa de
colònies Mas Suro de Sant Gregori on es van aplegar una

quarantena de participants entre balladors i acompanyants i sim-
patitzants de la colla. També es va comptar amb la presència del
vicepresident del Grup, Francesc Cayuela, el cap de la secció,  Àn-
gel Cortada i  Josep Birba, veterà promotor de les colles sardanis-
tes de l’entitat.
Així mateix, tampoc es van perdre l’acte el músic i compositor Jo-
sep Antoni López, autor de la sardana Aires Gironins dedicada  a
la colla, i Berta Bonet i Pierre López de la colla sardanista Sol i
Vent, la qual va donar suport a Aires Gironins en els seus inicis.
La diada de caire festiu va començar ballant una sardana i havent
dinat, es van fer els parlaments dels diferents representants de la
colla i dels directius del Grup. Finalment es van repartir els trofeus
de la temporada als corresponents balladors.
Quant al resum de la temporada, no podia ser millor: primer lloc al
Campionat territorial de les comarques gironines, a la categoria de
veterans, en la primera temporada en competició. 
A part de ser l’única colla que ha participat als dotze concursos del
campionat, Aires Gironins del GEiEG  va participar en el concurs
lliure de Ceret junt amb la Colla Sol i Vent i va fer exhibicions a l’A-
plec del Grup al Collell, a l’aplec sardanista de Sant Cugat i a la

presentació de la copa Pirineus de rugbi femení a les instal·lacions
de Palau. També cal destacar la participació de balladors de la co-
lla amb altres formacions com la Tramuntana de Figueres o la To-
rroella.
En definitiva, Aires Gironins carregà piles per afrontar el Campio-
nat comarcal i l’objectiu de participar al Bàsic d’Honor a la màxima
categoria per tal de recuperar la tradició i el palmarès de les colles
sardanistes de l’entitat.

24 GEiEG seccions
Aires Gironins del GEiEG va tancar una

temporada immillorableSSAARRDDAANNEESS

gener 2008



108 hab. Dobles/doble us -3 junior suites -
Servei de cafè/te gratuït en l’habitació-servei
d’habitacions 24h-. 

Connexió gratuïta a Internet amb WI FI. 
Canal + en obert. Pay per View.

Buffet lliure d’esmorzars i cuina al moment.
Obert a tot el públic.

Sales de reunions amb capacitat màxima de
300 persones amb connexió WI FI gratuïta

Dinars i sopars d’empreses, celebracions es-
pecials i congressos. Capacitat per a 250 co-
mensals.

Gimnàs, sauna i jacuzzi gratuïts.

Menús de Nadal per a empreses i colles.

Menú tradicional del 25 de desembre per a
famílies i grups (escudella, canelons, carn
d’olla, postres i pastissets)

Menú especial de Cap d’Any.
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La Coral del GEiEG va celebrar el tradicional Concert de Na-
dal el 21 de desembre a l’Auditori Narcís de Carreras de ‘la
Caixa’ a la tarda. 

Per a l’ocasió, els grupistes van oferir un reperto-
ri heterogeni a més de les cançons típiques nada-
lenques. Així, els assistents van poder gaudir de
peces com Doeba (un canon en swing de R. Ve-
enker), The Lion Sleeps Tonight (L. Campbell);
Blue Moon (Rodgers) i populars de diverses pro-
cedències com An Irish Blessing (Irlanda), Dormiu
Bon Jesuset (Alemanya), Els Àngels de la Glòria
(França), L'arbre de Nadal (Alemanya), Ha Nascut
el Déu Infant (França), Allà en un Pessebre (Nord-
Amèrica) i la més que tradicional Joia en el Món
de GF Haendel.
Dies enrere, la Coral va escalfar motors amb mo-
tiu de l’encesa de llums de Nadal promoguda per
la xarxa de comerços d’El Centre i on van assistir
diferents personalitats de la ciutat. Els grupistes

van amenitzar la vetllada amb peces pròpies de les dates.

26 GEiEG seccions
La Coral va oferir el tradicional Concert

de Nadal a l’Auditori de ‘la Caixa’LLAA  CCOORRAALL

gener 2008

Una imatge del Concert de Nadal que va oferir la Coral del GEiEG a l’Auditori
Narcís de Carreras de ‘la Caixa’. FFoottoo..  JJ..  BBlláázzqquueezz



Uns 450 participants van omplir Sant
Narcís amb el I Torneig de base HHAANNDDBBOOLL

seccionsGEiEG 27
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El desembre va ser un molt bon mes per a la secció. El pri-
mer equip es classificà al capdavant de la primera fase de la
Lliga catalana a falta de 3 jornades per al final. Aquesta si-

tuació permet al Vilatel GEiEG sortir amb 2 punts d’avantatge res-
pecte a altres equips. En la segona fase de la lliga, que començarà
a principis de febrer, els grupistes es jugaran una de les 2 places
que donen dret a disputar les fases d’ascens a primera estatal.
Això a banda, cal destacar la celebració del I Torneig d’handbol ba-
se Ciutat de Girona, un triangular femení i una de les trobades
Handbolicat que van tenir lloc a Sant Narcís durant el cap de set-

mana del 7 i 8 de desembre. En la jornada inaugural es
van disputar 12 partits entre equips infantils i cadets i
28 partits d’alevins. També  es van fer partits amb ju-
gadors d’escoles gironines del programa de promoció
que està vinculat a la Federació Catalana i que realit-
za el GEiEG en 13 centres.
Quant a la classificació, en infantils, el primer lloc va
ser per al Colegio San Agustín A seguit del Colegio San
Agustín B, el GEiEG, la UE Sarrià, l’H Banyoles i el BM
Almassora. El quadre cadet quedà amb l’ordre
següent: Colegio San Agustín A, HC Eivissa, BM Al-
massora, GEiEG, Colegio San Agustín B i la UE Sarrià. 
En alevins, el GEiEG acollí una de les trobades Hand-
bolicat amb més participants amb 14 equips amb més
de 150 jugadors. L’organització va fer una valoració
molt positiva del torneig ja que comptà amb més de
450 participants.
El 13 i 14 de desembre es va celebrar la I Trobada In-
terescolar  emmarcada dins del projecte de promoció
de la secció a 13 escoles de Girona. Durant aquests
dos dies, van passar per les instal·lacions del GEiEG

350 alumnes de 5è i 6è de primària dels CEIPS Cassià Costal,
Monfalgars i Verd, on prèviament s’havien fet sessions amb un tèc-
nic del Grup. Aquesta trobada es va fer com a cloenda de la Uni-
tat Didàctica d’handbol desenvolupada en aquests centres. Un cop
finalitzada la cloenda, es va invitar a tots alumnes a provar aquest
esport en algunes sessions gratuïtes. 
Així doncs, s’acabà una part del programa de promoció en el pri-
mer grup d’escoles. Ara, es començarà a treballar en el següent
grup on es té previst seguir el mateix esquema de treball i acabar-
lo amb una II Trobada a finals del següent trimestre.

A dalt, una imatge del I Torneig de base que es va celebrar a la instal·lació de Sant Narcís i una foto de família dels participants. FFoottooss..  HHaannddbbooll
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Essent a l’equador de la competició de cros i havent-se dis-
putat les proves d’Olot, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma
de Farners, Girona, Salt i Caldes de Malavella, es pot co-

mençar a valorar la posada a punt dels atletes de la secció.
Quant als atletes més destacats,
cal ressaltar el cadet Harry Sagel
que ocupa la primera posició del
rànquing de cros (amb 3 primers
llocs inclosos: Girona, Salt i Cal-
des). En categoria juvenil, Eduard
Turón i Josep Ramon Carrillo van
fer un gran paper a Caldes amb la
primera i la tercera posició respec-
tivament. Quant a promesa mascu-
lina,  cal destacar l’atleta Sergi Co-
rominas a les primeres posicions
del rànquing. Pel que fa a les
noies, la promesa Cristina Colon

es manté tercera del rànquing.
A l’espera del proper cros de Vidreres (campionat gironí) s’espera
que tots els atletes facin marques excel·lents.

L’Aquadiver GEiEG ocupa les primeres
places del rànquing de crosAATTLLEETTIISSMMEE

El cap de secció Gil Pardo felicitant
Eduard Turón, Harry Sagel i Josep Ra-
mon Carrillo i dues imatges del cros
de Caldes. FFoottooss..  AAttlleettiissmmee
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Primer equip
Després d’un inici de lliga força dolent, amb dues derrotes, els gru-
pistes van guanyar tres partits seguits. Així, es van imposar al Ta-
rragona (32-8) i al FC Barcelona C (74-0) a casa i al CE Universi-
tari (16-20) a Barcelona. Amb tot, no van poder superar el primer
classificat, el BUC de Barcelona per 33-3. Tot i  aquesta derrota l’e-
quip es manté tercer de la 1a divisió catalana.

Equip femení
Les grupistes segueixen amb una trajectòria espectacular que les
situa a la part alta de la Lliga Femenina. El GEiEG guanyà el Cas-
telldefels (45-0) i l’INEF Lleida (15-31) i va perdre contra l’INEF de
Barcelona (56-7) i el CE Universitari (22-12).

Cadet
L’equip cadet s’està trobant rivals d’un gran nivell a la primera fa-
se del campionat cadet de Catalunya. D’aquesta manera, va cau-
re davant el RC Sitges (7-68), el RC Sant Cugat (5-44) i la UE
Santboiana (78-7).

Quina de Nadal
Com és tradicional, el 26 de desembre i l’1 de gener la secció or-
ganitzà la Quina a Sant Narcís a les 18h.

L’equip femení se situà a la part alta de
la lliga amb un joc espectacular

seccionsGEiEG 29

RRUUGGBBII

Una imatge de la selecció catalana femenina, que compta amb algunes
grupistes, a la copa Pirineus disputada a Palau. FFoottoo..  RRuuggbbii
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El 24 de novembre Pamplona va acollir el campionat d’Es-
panya d’aixecadors menors de 17 anys. El grupista Álvaro
Gómez va participar-hi en la categoria de 62 kg. L’aixecador

del GEiEG va fer una actuació brillant ja que va millorar la pròpia
marca en 7 kg. Així mateix, els 6 intents van ser vàlids, per la qual
cosa el grupista va penjar-se 3 medalles de bronze.
Toni Guerra va competir en la categoria de 85 kg. Així com el seu
company, Guerra també es va penjar 3 medalles de bronze i, si ha-
gués fet bé l´últim intent d’arrencada, s’hauria penjat la plata, la
qual va anar a mans de l’andalús Pablo del Pozo.
Així doncs, quant a marques, Álvaro Gómez es va endur 3 bron-
zes amb 80 kg d’arrencada, 100 kg en dos temps i un total olímpic
de 180 kg. Toni Guerra també es va endur els 3 bronzes amb 95
kg d’arrencada, 113 kg en dos temps i un total de 208 kg.
L’1 de desembre el GEiEG es proclamà campió de Catalunya de

clubs en el campionat que va tenir lloc a Matadepera. Cada club
va estar representat per 6 aixecadors, en aquest cas, Álvaro Gó-
mez, Toni Guerra, Wilton Gou, David Carrasco, Àlex Marquès i
Santi Martínez van defensar els colors de l’entitat. Tots ells van fer
una actuació brillant, amb tot, Martínez, amb els seus 82 punts, va
ser decisiu perquè el Grup s’endugués el títol. 
Així, la classificació va quedar encapçalada pel GEiEG seguit del
CH Matadepera, el CH Lleida, el CP Terrassa, el CH Molins de Rei
i, per últim, el CH Barcelona.
Per la seva banda, Ávaro Gómez, campió de la lliga catalana sub-
17, no va trobar rivals en aquesta categoria, ja que va guanyar les
5 jornades i, per tant, sortí imbatut. En la lliga catalana absoluta,
David Carrasco va aconseguir la segona plaça.

Gómez quedà tercer d’Espanya i el Grup
es proclamà campió de clubsHHAALLTTEERROOFFÍÍLLIIAA

gener 2008

A baix, l’aixecador del GEiEG, Álvaro Gómez, al campionat d’Espanya
sub-17. FFoottoo..  HHaalltteerrooffíílliiaa



El 27 d’octubre els judokes del GEiEG van participar en el
XVII Trofeu Internacional Ciutat de Girona de categoria ab-
soluta al pavelló municipal de Palau de Girona. En aquesta

competició es va comptar amb judokes d’Andalusia, Madrid,
Cantàbria, Astúries, Catalunya, França i Andorra. La grupista júnior
Fara Baró (57 kg) es va classificar en cinquena posició després de
lluitar per la medalla de bronze. 
Del 2 al 4 de novembre, els grupistes van traslladar-se a Astúries
per disputar el trofeu Vila d’Avilés. En aquesta ocasió, es van aple-

gar 470 esportistes de
França, Polònia, Portu-
gal, Itàlia, Euskadi, Ca-
talunya, Aragó, La Rio-

ja, València, Alacant, Andalusia, Madrid, Castella la Manxa, Canà-
ries, Extremadura, Cantàbria, Galícia, Castella-Lleó i Astúries. El
grupista cadet Daniel Tarrés (sub-17 i amb 60 kg) i la júnior Fara
Baró (57 kg) van guanyar les respectives medalles de bronze. Per
la seva banda, la cadet Stephane Garraud (sub-17 i amb 73 kg) va
quedar sisena, el júnior Jacob Baró assolí el cinquè lloc i la també
júnior Júlia Densalat (amb 57 kg), el novè.
El 10 de novembre a les Llars Mundet de Barcelona va tenir lloc el
Trofeu Federació catalana infantil sub-15. La grupista Míriam
Jiménez (-57 kg) va aconseguir la medalla de plata, mentre que
Eduard Martínez (-38 kg), el bronze. Jonai Peña (-50kg) quedà
quart seguit d’Eduard Crehuet (-38 kg) i Daniel Jiménez (-57 kg).
Sergi Barrau no va poder classificar-se. Amb tot, per ser el primer
any d’infantils, cal destacar els bons resultats grupistes.

Del 16 al 18 de novembre Sindelfingen (Stut-
gart) va ser l’escenari del campionat d’Europa
de veterans màster individual. 
El tècnic del GEiEG, Pedro Carpintero, va
quedar vuitè en la categoria de 55-59 anys
amb un pes de -90 kg. Carpintero va ser l’ú-
nic judoka estatal de més edat que va com-
petir en aquesta cita. El grupista no va poder
superar el campió d’Europa de l’any passat
amb el qual ja es va enfrontar a Praga. En
aquella ocasió, Carpintero també va caure
davant l’esmentat judoka d’origen alemany.
Malgrat tot, el grupista segueix entrenant-se
de cara al Mundial de Brussel·les que se ce-
lebrarà el juny.

Els judokes del Grup van destacar en les
competicions internacionals
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A dalt, dues imatges de la competició que va te-
nir lloc a Avilés. Al costat, Carpintero en l’euro-
peu de veterans i, Míriam Jiménez, segona del
trofeu Federació catalana. FFoottooss..  JJuuddoo
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TENNIS
El benjamí, campió territorial
En la primera edició del campionat benjamí gironí el GEiEG es va
imposar a la final per un 4 a 0 al Farners TC. En els enfrontaments
previs va vèncer el CT Cassà per 5 a 0 i el Farners TC per 3 a 2.
L’equip va estar format per Ferran Casellas, Pol Cordón,Nil Car-
doner, Pau Pradas, Eudald Sangenís, Eduard Agustí, Pilar Garcia,
Júlia Enríquez i Neus Juncà i capitanejat per Jordi Paretas.

El femení, a l’ascens del campionat de Catalunya absolut
Després de guanyar en la fase de classificació el RC de Polo per
3 a 1. El Grup va perdre per 4-0 davant el RT Barcelona, cap de
sèrie d’un torneig amb les millors raquetes estatals. Així, la grupis-
ta Paula Hors s’enfrontà a Laura Pous (11a del rànquing estatal),
Marta de Pablo a Eva Fernández (26a), Ariadna Berdala a Sandra
Soler (36a) i Clara de Pablo a Maite Gabarrus (104a). Anna Gar-
cia va completar l’equip grupista en un enfrontament previ.

L’absolut masculí salvà la permanència a primera
En la lligueta prèvia, el GEiEG va guanyar el Farners TC per 4 a 2
i va perdre contra el CT Banyoles per 4 a 3 i el CT d’Aro per 5 a 2.
En la segona fase van perdre davant el CT Figueres per 4 a 3. Així,
el Grup continuarà jugant a la categoria d’or gràcies a la victòria
contra el CT Bisbal per 5 a 2. Joan Escatllar, Jordi Paretas, Adam
Buscà, Oriol Martí, Eduard Torrellas, Paula Hors i Marta de Pablo
va compondre l’equip.

Marta de Pablo, sotscampiona gironina absoluta
La grupista va arribar a la final en guanyar a Ulldemolins (6/0-6/0),
Rodríguez (WO) i en semifinals, Van Kessel després de remuntar
un resultat molt advers. En la final es va
enfrontar amb la cap de sèrie Romina
Sceats contra qui va perdre per 6/3 i 6/0.

XII Lliga social
El desembre va començar la XII Lliga so-
cial en la qual hi ha hagut un nou incre-
ment de participants amb un total de 72
inscrits. Enguany hi haurà 1 grup +45, 5
sèniors masculins i 1 sènior femení.

PÀDEL
II Campionat social 07/08
El 5 de novembre, a Sant Ponç, va co-
mençar el II Campionat social per elimi-
natòries amb 31 parelles masculines i 5 de
femenines que competeixen en la mateixa

categoria arran del seu
nivell i per decisió dels
coordinadors tècnics.
A diferència de l’any pas-
sat, s’han tingut en
compte les classifica-
cions de la lliga anterior
per determinar els qua-
dres. Així, aquest any hi
haurà tres quadres, dos
d’ells oberts per poder
accedir a  la fase final o
1a categoria. El primer
quadre (anomenat
«preprèvia») estarà for-
mada per 14 parelles de
les quals 4 passaran al
segon quadre (prèvia);
en aquest hi hauran 16 parelles de les quals 4 passaran al tercer
quadre (final).El campionat acabarà a finals de gener, unes set-
manes abans de començar la segona edició de la lliga social. 
Recordem que en les competicions socials es pot encarregar pis-
ta un dia abans, per tal d’acabar segons el clanedari establert. Fo-
ra de les competicions, la pista només es pot llogar el mateix dia.

II Lliga social
Al febrer, començarà la segona edició de la Lliga social de pàdel.
La inscripció estarà oberta a tots els socis de qualsevol nivell fins
el 27 de gener del 2008.
Aquest any, la direcció ha decidit canviar el sistema de joc sempre

partint de la classificació de l’any
passat. Es faran grups de 4 o 5 pa-
relles (tants grups com parelles hi
hagi) i es marcarà un partit per set-
mana. Al cap del mes, els dos pri-
mers de grup pujaran i els dos da-
rrers baixaran. D’aquesta manera
la competició serà més dinàmica i
la gent s’haurà de comprometre
una mica més si no volen baixar de
grup, ja que les dates s’hauran de
complir estrictament.

El GEiEG posa en marxa el II Campionat
i la II Lliga socials de pàdel

A dalt, una imatge del social de pàdel
disputat a Sant Ponç i, al costat, al-
guns dels alumnes de l’escola de ten-
nis amb l’entrenadora Gemma Peris.
FFoottooss..  TTeennnniiss//ppààddeell

TTEENNNNIISS//PPÀÀDDEELL



L’11 de novembre la secció va celebrar l’últim concurs
marítim de la temporada. En aquesta ocasió, els pes-
cadors del Grup es van desplaçar a Tamariu on van

practicar la modalitat de roca. 
Pel que fa a la classificació, Robert Alonso va quedar pri-
mer en capturar un sarg de 0,210 g, cosa que li aportà el
trofeu Jaume Romero. Víctor Ferrer quedà segon amb un
pes de 0, 375 g i es va endur el trofeu Enric Godó. Jaume
Romero va ser el tercer amb 0, 300 g i el trofeu Caixa Ca-
talunya.
La jornada va ser escassa quant a captures ja que només
es van pescar 26 peces amb un pes global de 1.310 g.
Aqmb aquest concurs, doncs, la secció tancà la tempora-
da que es reprendrà el proper mes de març.
Com és habitual, al primer trimestre se celebrarà el lliura-
ment de premis i es repartiran els nous calendaris dels
concursos del 2008.

La secció tanca temporada amb un
concurs marítim a Tamariu
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PPEESSCCAA

Alguns dels pescadors del Grup amb les respctives peces en un
dels concursos marítims d’aquesta temporada. FFoottoo..  PPeessccaa
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Del 2 al 4 de gener, el Torneig Internacional Melià Girona
d’Any Nou va reunir les millors jugadores de bàsquet júnior
de l’Estat i per primer cop va dur el segell d’internacional

amb la participació del Montepeller. El pavelló Lluís Bachs va aco-
llir la competició consolidada com a referent en el calendari de
bàsquet femení dins i fora de les comarques gironines.
Quant a la classificació, la final se la va endur el Majadahonda  per
69 a 60 en derrotar el Ros Casares. El CBF Sarrià va quedar ter-
cer davant del Lima Horta per 63-52. L’Uni Cajacanarias va quedar
cinquè seguit del Mann Filter i el Montpeller. L’Estructures Alfa
GEiEG va haver de conformar-se amb el darrer lloc tot i el bon joc

de les grupistes que van cau-
re davant les franceses per
40 a 55.

Això a banda, Cristina Pedrals, del CBF Sarrià i de la selecció es-
tatal, es proclamà MVP com a millor jugadora del torneig.
Cal destacar l’ambient festiu que es va viure en tot moment així
com el patrocini de l’Hotel Melià Girona, la col·laboració d’Hipercor,
‘la Caixa’, Estructures Alfa i Motos Casademont i el suport de l’
Ajuntament i Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Gi-
ronès, la Federació catalana de bàsquet i la Generalitat de Cata-
lunya (Esports).

El torneig Internacional Melià Girona
d’Any Nou arribà a la 19a edicióBBÀÀSSQQUUEETT

A dalt, el Majadahonda amb el corresponent trofeu i, sobre aquestes lí-
nies, les grupistes rebent la visita del jugador de l’Akasvayu Girona
Marc Gasol. A baix, el partit del Mann Filter contra el Montpeller i una
imatge del pavelló Lluís Bachs. FFoottooss..  JJ..  UUllllaattee
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L’Autoescola Claret GEiEG disputarà a partir del gener la fase
final per al títol de preferent després d'haver assolit una me-
ritòria i treballada classificació. Les grupistes se les veuran

amb equips del nivell del Mataró i del Torelló (ambdós ja figuraven
en el grup de la primera fase), o Sant Adrià i Sarrià (guanyadors de
l'altre grup). Eric Surís, entrenador de l'equip, valora molt positiva-
ment la classificació: «és un equip molt treballador i amb molta
il·lusió per aprendre i millorar. Sens dubte ser entre els millors
equips és un premi merescut».  
A banda, les sèniors van signar un bon primer tram de temporada.
El Masterfam GEiEG i el VdPas GEiEG B afronten amb optimisme
les seves respectives competicions. El Masterfarm GEiEG de Co-
pa Catalunya es troba en una situació intermèdia en una lliga molt
competida. De moment, l'equip grupista encararà un gener rebent
el JE Terrassa i el Sant Adrià, equips punters de la lliga, i visitarà
la pista del cuer, el Viladecans. 
Quant al VdPas GEiEG B afrontarà el proper tram de lliga des d'u-
na bona posició a la zona mitjana-baixa de la taula de 1a catalana
(categoria obtinguda recentment). Jugarà contra dos rivals direc-

tes, el  Súria i el Martinenc, i visitarà l'experimentat Banyoles. 

Les cadets es van classificar 
per la fase del títol de preferent
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BBÀÀSSQQUUEETT

A dalt, les jugadores de l’Autoescola Claret GEiEG rebent instruccions
del tècnic Eric Surís. FFoottoo..  JJ..  UUllllaattee
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Es equips de l’escola estan en plena temporada. D’aquesta
manera, els joves jugadors del Grup es preparen les res-
pectives lligues dos cops a la setmana a la instal·lació de

Palau amb la particularitat de disposar del suport d’especialistes
en nutrició, psicomotricitat així com un psicòleg esportiu. Així
doncs, a part de la preparació física, des de l’escola es dóna su-
port als entrenadors des de diversos vessants: des de l’esportiu
fins a l’afectiu on es té en compte la integració dins d’un grup així
com el respecte als contrincants i valors com la companyonia. 
Amb el petits, el treball diari es basa en la psicomotrocitat amb el
qual es pretén fer un exercici a llarg termini, una evolució constant
que ha de donar els seus fruits amb el pas del
temps. 
Pel que fa a les respectives cites esportives, els
grupistes han aconseguit resultats molt positius si
tenim en compte que és el primer any que partici-
pen com a equips del GEiEG.  A aquestes alçades
ja es pot veure com els equips juguen segons un
mateix patró amb què es van coordinant. Aquest
sistema no tan sols ha donat bons resultats quant
a puntuació sinó que també com a mètode de joc,
ja que entre ells es coordinen tenint en compte
que els objectius s’aconsegueixen com a conjunt.
Quant als equips, el benjamí del 2000, està com-
post per Jaume Rovira, Arnau Serrat, Guillem Co-
rrales, Guillem Bofill, Júlia Xirgo, Aniol Martí, Pol
Casorran, Baruc Cortada, Andreu Martín, Jan Ro-
da, Arnau Prior i Micki Lozano com a entrenador.
El benjamí del 1998, està format per Enric Sabrià,

Marçal Sabrià, Arnau Padilla, Pau Torres, Joan Fonalleras, Eudald
Vicens, Marc Geli, Enric Raya, Ramon Solà, Àlex Castelló, Guillem
Soler i Marc Requena és l’entrenador.
Finalment, Toni Fernández entrena els següents cadets del 1993-
92: Martí Casamitjana, Óscar Garde, Gerard Planas, Eric López,
Pau Carre, Manuel F. Rojas, Mark Lobachev, Josep Casas, Sergi
Obiols, Héctor Julbe, Sergi Montagut, Eduard da Silva, Marcel
Santaló, Alexei Guskov, Jonathan Flórez, Carles Fornàs i Ferran
Ministral. 

L’escola de futbol combina preparació
física i suport afectiu en un totEESSCCOOLLAA  EESSPPOORRTTIIVVAA

A dalt, el prebenjamí E i el benjamí C amb els respectius tècnics. 
A baix, el cadet. FFoottooss..  EE..  FFuuttbbooll
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L’empresa Nexe Impressions SL ha signat un
patrocini amb el Grup per tal de patrocinar un
dels equips de benjamins de l’escola de fut-

bol. D’aquesta manera, els jugadors del Grup llui-
ran el logotip d’aquesta empresa al seu vestuari en
els diversos partits que. Així mateix, l’entitat farà di-
fusió de la imatge de Nexe Impressions en els di-
versos mitjans de difusió habituals del Grup: des
de la premsa escrita fins a aquest mateix butlletí.
La signatura del conveni va tenir lloc a la instal·la-
ció del GEiEG a  Sant Narcís, en la qual hi van ser
presents Joan Escuder, president de l’entitat, Lluís
Masdevall, representant de Nexe Impressions SL i
Josep Lluís Eusebio, cap de la Comissió Esportiva
del Grup.

Nexe Impressions patrocinarà un dels
equips benjamins de futbol 
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EESSCCOOLLAA  EESSPPOORRTTIIVVAA

D’esquerra a dreta, Josep Lluís Eusebio, Lluís Masde-
vall i Joan Escuder en l’acord del conveni de patrocini.
FFoottoo..  JJ..  PPllaa..
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BTT
L’1 de novembre es va fer una sortida a Rellinars, al parc de Sant
Llorenç del Munt i la serra de l'Obac. El circuit circular va permetre
visitar Les Foradades.
D’altra banda, el 2 de novembre, alguns dels components de la
subsecció van participar en l'Open Nature a Besalú.
L’11 novembre, els grupistes van organitzar una sortida a Les Ga-
varres amb el grup Falcons de Sabadell. Es va fer l’itinerari 11 del
Centre BTT i el recorregut del Ter a Celrà. Es va pujar al Santuari
dels Àngels on el dinar va posar punt final al recorregut. En total,
es van sumar 60 km i 960 m de desnivell.

Festa de la secció
El 10 de novembre, la secció va adoptar una nova modalitat per
celebrar la festa de cloenda ja que es va organitzar una excursió
fins al santuari de la Mare de Déu del Mont. Es van recórrer els ra-
cons més desconeguts de la muntanya del Mont. Es va partir de
Beuda i es passà pel camí d'anar a missa, el Castellot, el turó de
les Grives, la Bora,  la Barra, el pla de Solls, el pas del Llop, el coll
de Joncanat fins al Mont. L’ascensió va representar uns 800 m de
desnivell fets en 4 hores. Després del dinar, la baixada d’unes 2
hores fins a Beuda  passà pel camí del Salve Regina. Un total de
40 persones van participar a la festa.
En el curs del dinar es va fer el lliurament de medalles. Així, de la
d’Altitud i per assolir per primera vegada un cim de 3.000 m, es
concediren 4 medalles; per assolir per primera vegada un cim de
5.000 m se’n va donar 1 i per fer per primer cop un cim de 6.000
m també se’n va atorgar 1.  

A banda, només es va concedir 1 Medalla Cims de segona classe,
per assolir més de 50 cims superiors als 3.000 m.  
A més, es va oferir un record commemoratiu a 4 companys per ha-
ver assolit tots els cims del Pirineu.
Per acabar la festa se celebrà una rifa amb regals cedits per Es-
ports Nabes, Llibreria Ulysus, Magatzems Cabruja i Unipapel.
També se sortejaren diversos obsequis del Grup.

La secció va celebrar la seva festa amb
una excursió com a novetatMMUUNNTTAANNYYAA

A dalt i al costat, dues  imatges de l’excursió  que es va organitzar com
a festa de la secció. A baix, una sortida de BTT de novembre. 
FFoottooss..  MMuunnttaannyyaa
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El nom de Guillem Terribas (Salt, 1951) no tan
sols va lligat al de la Libreria 22 (amb els seus
vint-i-nou anys d’existència).

Tot i ser un dels puntals en el comerç
del llibre a la ciutat de Girona, Terri-
bas és un membre recurrent de la vi-
da sociocultural de la ciutat. No en va
els baixos del carrer Hortes 22 han
acollit un nombre prou important de
presentacions i és un punt de re-
ferència en el món literari del país. 
Terribas és una figura destacada de
l’agenda cultural gironina. A la faceta
de promotor, cal afegir el seu paper al
capdavant del Col·lectiu de Crítics de
Cinema de Girona i del premi Just Ca-
sero de narrativa.  Així mateix, cal
destacar la seva vinculació a la prem-
sa gironina des de fa anys. 
Col·laboracions, presentacions, lli-
gams i coneixences que van des de la

infantesa lligada a l’escoltisme fins a les tertúlies li-
teràries passant per amistats com la del mateix editor,

Ernest Folch, fins a l’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, Demà serà
un altre dia. Aventures d’un llibre-
ter és un compendi de reflexions,
experiències, llocs i personatges
d’un dels animadors culturals més
dinàmics del país i de l’escena cul-
tural gironina. 
El mateix Terribas reflexiona així
sobre la pròpia condició de llibreter
i la seva personalitat: «...Em sento
molt afortunat pel que m’ha donat
la gent que he conegut en aquest
món del llibre. Quan començava,
aprenia dels que m’envoltaven i
anava darrere d’ells. Sempre havia
estat un més d’aquella aventura.
Ara, a la 22, he de capitanejar l’a-
ventura i hi ha molta gent pendent
del que diré o faré. De vegades
això comporta moments de tensa

solitud, perquè no saps mai si vas per bon camí. Però
tothom, a la vida, ha d’anar assumint responsabilitats.
De fa temps que em toca fer-ho. Sortosament, la gent
del meu entorn m’ajuda molt a no espifiar-la. Durant
tots aquests anys he après que no t’has de desviar
mai del teu projecte ni de la teva manera de portar-lo.
No es pot dubtar, ni anar canviant segons què fan els
altres o si hi ha noves obertures de llibreries. Si la gent
veu que ho tens clar, se sentirà més segura. Una de
les coses que també he après és que mai no arribes
al lloc on volies arribar. No pots aturar-te pensant que
ja has aconseguit el que volies i que ara ja no et cal
fer tantes coses. Costa molt més mantenir la credibi-
litat que no pas pujar i fer-te un lloc. A la que et des-
pistes, ja no ets ningú. Penso que aquest ha estat un
dels mals del món editorial: s’ha tirat per la cosa fà-
cil, per allò que es ven sense problemes. Per exemple,
si ara es ven la novel·la històrica, tots els editors bus-
quen escriptors d’aquest gènere. El mateix fan molts
autors, que van per allà on bufa el vent. Per aquesta
raó ha baixat molt la qualitat de l’edició. Pocs editors
editen allò que els agrada i molts ni llegeixen el que
publiquen».

Demà serà un altre dia
Guillem Terribas, fundador de la Llibreria 22 i activista cultural, fa un repàs
del que ha estat fins ara la seva vida en un volum publicat per Ara Llibres.

Una imatge de Terribas i el seu llibre publicat aquest 2007. FFoottooss..  GGEEiiEEGG//AArraa  LLlliibbrreess

LA FITXA
Demà serà un altre dia. Aventures d’un llibreter.
Ed. Ara Llibres, 2007. 
158 pàgines.
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Egipte
Per més que n’haguem sentit a parlar i que haguem vist Reportatges i foto-
grafies, els monuments d’Egipte no deixen indiferent

gener 2008

La grandesa d’Abu Simbel o del Temple de Kar-
nak sempre deixen petit el visitant i el trans-
porten milers d'anys enrere. De ben segur

que, per aquest motiu, la Unesco ha declarat bé
de la humanitat gran part del patrimoni del país.
Entrar a Egipte és arribar a El Caire, una ciutat
amb més de 17 milions d’habitants i amb un caos
circulatori permanent. Molts visitants se senten
aclaparats per aquesta capital i marxen ben aviat.
Però tot i el caos, la ciutat té prou oferta com per-
què el visitant hi passi alguns dies.

El Museu Egipci
Hi ha algunes de les estàtues més famoses i, sobre-
tot, s’exposa tot el que van trobar a la tomba de Tu-
tankamon, inclosa la seva famosa efígie. Cal destacar
la sala de les mòmies reials entre les quals hi ha la de
Ramsés II. 

El Caire islàmic
El Khan al-Khalili és el gran mercat d’El Caire. Al seu
voltant hi ha alguns dels monuments islàmics més es-
pectaculars, les mesquites de Sayyidna al-Hussein i al-
Hakim, per exemple. 

La zona de Gizeh 
Trobem les tres piràmides més famoses: Kèops,
Kefrèn i Micerí. La de Kèops és l’ú-
nica de les Set Meravelles del Món
Antic que es conserva. 

La ciutat dels morts 
Aquesta necròpolis data de finals
del segle XIV i, a banda de servir
de domicili a molta gent sense re-
cursos econòmics, conserva tom-
bes cèlebres. 

Luxor: l’Antiga Tebas 
A la ciutat només queden les res-
tes del temple de Luxor i els re-
cintes d’Amon (on hi ha el temple
de Karnak), de Mut i de Montu.
També es conserva una part de
l’avinguda de columnes que unia
el temple de Luxor amb el de Kar-
nak. 
Cal creuar el riu per arribar a les

valls dels Reis, de les Reines, dels Artesans i dels No-
bles. A la dels Reis es poden visitar algunes de les
tombes dels antics faraons d’Egipte i a la de les Rei-
nes, cal aprofitar per anar a Deir el-Bahari per visitar
el Temple de Hatshepsut. 

Abu Simbel
El temple d’Abu Simbel, situat al sud de la ciutat d’As-
suan, va ser traslladat, entre els anys 1964 i 1968,
perquè no quedés enfonsat dins les aigües del Nil
quan van fer la presa d’Assuan. I també cal dir que els
enginyers dels segle XX no van ser capaços d'orientar
el temple tal com ho havien fet a l’època de Ramsés
II. En aquella època van aconseguir que un raig de sol

il·luminés les figures de l'inte-
rior en les dates més significati-
va de la vida de Ramsés II. Ac-
tualment, ho fa en dies que no
corresponen. 

Darreres recomanacions
A Egipte hi ha moltes altres co-
ses que mereixen un viatge,
com per exemple una visita a la
que va ser la gran ciutat d’Ale-
xandria o bé passar uns dies al
desert. Un altre dels atractius
del país és el submarinisme. El
Mar Roig és com un aquari de
peixos i corall que es pot veure
amb unes simples ulleres d’ai-
gua i sense haver de fer sub-
marinisme. 
El temple de Ramsés II i l’efígie de Gizeh. 

FFoottooss..  CC..  BBoorrrrààss
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Els nous espais del Museu estan dedicats a la bri-
llant cultura jueva catalana. Durant tota l’edat
mitjana, la filosofia, la literatura, la teologia, l’e-

xegesi i la poesia que varen cultivar personalitats des-
tacades del judaisme català, varen contribuir de ma-
nera molt notable a l’enriquiment de la cultura catala-
na. La figura de Mossé ben Nahman, el més il·lustre
jueu gironí i una de les grans lluminàries de la seva
època, respectat i admirat arreu per gent de totes les
cultures, és un dels elements més importants d’a-
questa nova fase del museu. 
Igualment, les activitats de caire científic, com els tre-
balls d’astronomia i d’astrologia, les ciències cartogrà-
fiques i la medicina, també varen ser molt importants
per a l’evolució de la ciència catalana. Bons exemples
en són l’Atlas de Cresques, (Mallorca 1373), reproduït
a gran escala al Museu, o les Taules Astronòmiques
de 1361, de David Bonjorn de Barri, famós i recone-
gut jueu astrònom d’origen gironí que també es po-
den admirar en reproducció fotogràfica. 
Jueus i jueves de la Catalunya medieval varen contri-
buir amb la seva feina de cada dia, i amb la seva ac-

tivitat en les finances i
el crèdit al desenvolu-
pament de la vida ur-
bana i al creixement
comercial i econòmic.
Aquests aspectes te-
nen també un lloc
cabdal en les noves sales del Museu, on també s’ex-
posen les sovint difícils relacions que mantingueren
amb la comunitat cristiana, a partir de temes com les
disputes teològiques, les acusacions i la violència i
persecució a què varen estar sotmeses les comunitats
jueves. Al final del recorregut s’exposa una reproduc-
ció de la carta del rei Ferran (1492) que ordena l’ex-
pulsió de la població jueva de Girona, talment com a
totes les ciutats i viles dels seus regnes, i un espai fo-
togràfic de grans dimensions evoca l’exili d’aquelles
persones que no varen voler abandonar la fe dels seus
avantpassats. 
El Museu presenta la història d’una societat, la jueva,
que des de la seva diferència i des de les seves prò-
pies divergències internes, ha contribuït de manera
decisiva en la gestació de la riquesa pròpia de la cul-
tura i la història de Girona i de Catalunya. El principal
objectiu és aconseguir la recuperació i la difusió d’a-
questa història. Perquè els jueus i les jueves que va-
ren viure al país durant l’època medieval varen prota-
gonitzar un capítol important de la nostra pròpia
història, un capítol que no es pot oblidar ni obviar, si
volem conèixer el nostre passat en la seva plenitud i
si volem realment entendre el nostre present.

Les noves sales del Museu 
d’Història dels Jueus

44 GEiEGmuseus
El 29 de novembre el Museu obrí al públic les noves
sales que constitueixen la tercera i darrera fase d’im-
plementació del projecte.

INFORMACIÓ
MUSEU DE LA HISTÒRIA DELS JUEUS
Força, 8 -  17004 Girona
Telèfon 972 21 67 61      callgirona@ajgirona.org

gener 2008

Diverses imatges de les noves sales del Museu. FFoottooss..  MM..  HHiissttòòrriiaa  ddeellss  JJuueeuuss..
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Quan es mor una
personalitat de la
rellevància de Mo-

dest Cuixart i Tàpies, a
banda de la pluja d’adjec-
tius laudeatoris, del xiu-
xiueig després de l’ente-
rrament –convertit en un
xou, un banquet de les va-
nitats i les relacions so-
cials–, resten preguntes
amb les quals cal reflexio-
nar. Primer: és un referent,
Cuixart? Per a molts, entre
els quals m’hi compto, sí.
De què? D’una tradició de
pintura representativa –re-
presentació, mal anome-
nada figuració– que a casa nostra sembla, a vegades,
que no hagi existit mai. Per què hi ha rebuig a aques-
ta tendència? Perquè s’ha associat amb mercantilis-
me, amb academicisme i un munt de variables que,
breument, no es poden comentar. A banda, la manca
d’un museu de primer ordre que aculli –i de retruc re-
conegui– aquesta apàtrida generació de pintors i es-
cultors no hi ha ajudat gaire. Com deia el conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Manel
Tresserras, «és massa jove per anar al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC) i massa vella per al Mu-
seu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)». Pot-
ser el vell del MACBA l’hauríem de convertir alguns
cops en bell. Però no tots els dits han de dirigir-se a
les institucions, que han reconegut, premiat i ajudat
Modest Cuixart amb nombroses exposicions i catàlegs
–per mi, el millor de tots, el del Palau Robert de Bar-
celona–. 
Per tant, cal fer crítica i explicar que si una cosa li va
faltar a Modest Cuixart és una bona i coherent pro-
moció, que per culpa seva –i d’altres variants de l’en-
torn– no va acabar de tenir mai. Aquest creador va
viure, va pintar brillantment i es va ofegar, com el mi-
te de Narcís, en el seu talent. Va excel·lir, especial-
ment, als anys 50, 60 i part del 70, i no com s’anun-
ciava recentment en un diari, on només es valorava
l’obra realitzada fins al 1957; un fet que posa de re-
lleu l’encara desconegut imaginari de l’artista, fins i tot
entre alguns crítics teòricament especialitzats. Només

es tendeix a conèixer i a reconèixer un Cuixart banal
i, malauradament, poca cosa més. Encara recordo or-
ganitzar una antològica sobre la figura humana en la
trajectòria de l’artista, fou per al Museu d’Art de Giro-
na i els dissenyadors del catàleg es van sorprendre per
la intensitat, el drama i el nivell de la pintura de l’au-
tor, de la seva època daurada.
Així doncs, entre els mecanismes que poden possibili-
tar aquest reconeixement i aquesta cura de l’obra de
l’artista català, n’hi ha una de molt especial que val-
dria la pena remarcar: la Fundació Cuixart. Un ens que
hauria de fer els deures i, malauradament, malda per
subsistir. Tampoc no estaria gens mal pensat patrimo-
nialitzar la casa i el taller de Cuixart a Palafrugell, obra
de Puig i Cadafalch.
En fi, Cuixart, artista i intel·lectual, educat a l’escola
alemanya i francesa de Barcelona, veí de Palafrugell
durant quatre dècades, nascut un dia 2 de novembre,
hauria complert 82 anys. Era de signe escorpí i li agra-
dava aquest imaginari ignot i misteriós dels signes
zodíacs, herència de Juan Eduardo Cirlot. Cuixart, po-
eta, assagista, noctàmbul, vividor, treballador cons-
tant, pintor meticulós i perfeccionista, home amable
però també tossut, complicat i prou malcarat amb al-
guns col.laboradors propers. Enterrava els pinzells i
resava a la lluna. Un primitiu de nova generació. Amb
aquesta polièdrica figura vaig establir amistat i el vaig
fer col·laborar des del 1999 a la revista bonart. Temps
de confessions i complicitats.

Un dels artistes més rellevants del panorama català i espanyol del segle pas-
sat, Modest Cuixart i Tàpies va morir el 31 d’octubre del 2007.
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Una imatge de Modest Cuixart. FFoottoo..  PP..  DDuurraann



De les reunions de la Junta Directiva del GEiEG, cal destacar que handbol informà de la celebració del I Torneig d’Handbol del GEiEG, de
les expectatives així com de la quantitat d’esportistes i acompanyants que faria moure l’event i de les necessitats quant a l’organització. A
part, s’informà de les activitats de Nadal  (Lleuresport, paquet d’Activitats de Nadal) i se n’aprovaren les quotes.

Resum de les reunions de la Junta Directiva
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Aquesta temporada, el GEiEG ofereix classes individuals tant per apren-

dre a nedar com per a perfeccionar l’estil de natació. FFoottoo..  NNaattaacciióó

Amb d’altres institucions, empreses i
entitats, el GEiEG va ser un dels
col·laboradors de la 3a cursa Sant
Silvestre que es va celebrar el 31 de
desembre. Organitzada i promoguda
per l’Ajuntament de Girona, i en be-
nefici de La Marató, la cursa aplegà
un bon nombre de corredors. 

Col·laboració en
la Sant Silvestre

En aquesta mateixa pàgina de l’anterior número apareix
un error en escriure el lloc web, el correcte és:
www.geieg.cat. 
Al web, hi podreu consultar els horaris de la nova sala
d’activitats dirigides de Sant Ponç (cal que us baixeu el
programa  de les activitats de la temporada 2007/2008 en
format  PDF a l’apartat «Horaris i preus»). Així mateix,
també podeu consultar els horaris a la instal·lació.

Fe d’errades en el lloc
web: www.geieg.cat

El Grup ha posat en marxa classes
particulars de natació. Les sessions
van adreçades a infants i adults (des
de 3  fins a 70 anys). Amb aquesta
novetat, el Grup ha iniciat una nova
activitat quant a l’oferta aquàtica.
En aquestes classes, que tindran lloc
a Sant Ponç, tant es pot treballar la
inciació com el domnini del medi
aquàtic. Es poden fer classes 1 cop
per setmana o 2. Per a informació i
inscripcions, podeu adreçar-vos a
Sant Ponç i/o als tècnics (Belén Ca-
bello /Gemma Xargayó).

Classes
particulars de
natació

Al gener es posaran en marxa nous
cursos de preparació específica per
superar les proves d’accés als cos-
sos de bombers, mossos d’esqua-
dra i INEF. Així mateix, el GEiEG
també té previst d’organitzar més
cursos properament. En aquest cas,
adreçats als candidats a agents ru-
rals i policia local.
Gràcies a les millores que s’han es-
tat fent a les instal·lacions de Palau,
aquests cursos oferiran unes condi-
cions adients per garantir uns entre-
naments de qualitat. Així, el GEiEG
es consolida com el centre gironí de
referència per a la preparació física
d’aquestes proves d’accés.
Els interessats poden adreçar-se al
GEiEG Palau o bé trucar al telèfon
872 08 08 88 (Ivan) per tal d’obtenir
més informació quant a preus i ho-
raris. Amb tot, avancem que per pre-
parar les proves d’accés als cos de
bombers es faran sessions 4 cops
per setmana, mentre que per a mos-
sos i INEF, 3 sessions. 
Les inscripcions estan obertes a so-
cis i no socis de l’entitat.

Preparacions
físiques per a
opositors 
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