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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)

Segons estadístiques oficials, a Catalunya hi ha 3 milions de
socis de clubs esportius.  En la major part dels casos, la fi-
nalitat d’aquestes entitats és fomentar la pràctica de l’esport

de competició, des dels nens fins als veterans, amb l’objectiu d’a-
rribar a nivell català i estatal. Aquests clubs s’esforcen per tal que
l’esperit de l’esport català, malgrat les poques modalitats en què
intervenen les seleccions catalanes, puguin tenir el màxim de re-
presentants a les seleccions espanyoles. Aquest fet és tot un èxit
per al club, la ciutat i la comarca així com per cadascun dels socis
que amb les seves quotes fan funcionar la complicada maquinària
que fa moure una entitat. 
El Grup no és una excepció, però sí pel que fa a la quantitat de
seccions i el nivell que algunes han assolit. Així, el soci pot viure
de prop la intensa activitat esportiva cada cap de setmana a qual-
sevol  instal·lació, i això tan sols observant. 
Us aconsellaria que passeu un dia per Palau. Podreu gaudir d’un
passeig pel bosc, convenientment senyalitzat o bé passar una vet-

llada entorn de la barbacoa,  i, per als que
els agrada la combinació natura-esport,
podran trobar-hi camins habilitats de BTT,
o córrer per l’estadi, trepitjar l’herba del
camp de rugbi o el camp de gespa artifi-
cial, etc., simplement us vull dir, que tot
això val la pena. També hauríeu de pas-
sar per Sant Ponç, ja que a la nova pisci-
na es pot gaudir d’una bany relaxant o fer
esport... En aquest complex s’hi pot prac-
ticar tennis, esquaix o posar-se en forma
al gimnàs. Tampoc cal oblidar Sant Narcís
que, des de fa molts anys, viu una intensa activitat esportiva, ni el
refugi de Sant Miquel de Falgars, ideal per als que els agrada la
muntanya.  Només cal que observeu, perquè això ho féu possible
els socis i sòcies que dia a dia viviu el GEiEG. 
Tot és vostre i cal gaudir d’allò que tenim.

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

GGEEiiEEGG SSaanntt  PPoonnçç
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Carrer Empúries, 47
Tel. 972 23 44 59
Fax 972 24 41 97
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GGEEiiEEGG PPaallaauu  SSaaccoossttaa
Av. Montilivi, 149
Tel. 972 22 66 35
Fax 972 20 35 20
17003 Girona
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BBUUTTLLLLEETTÍÍ:: Núm. 728/ octubre 2006 • EEDDIITTAA:: GEiEG • DDIIPPÒÒSSIITT  LLEEGGAALL:: GI-6-
1958  •  PPOORRTTAADDAA::  1r premi juvenil del 32è Concurs Infantil de Pintura Ràpida
(Autora: Neus Frigola Bagué)  i l’atleta de Ció Abellí (Foto: GEiEG)

DDIIRREECCTTOORR  DDEELL  BBUUTTLLLLEETTÍÍ:: Francesc Cayuela  • GGEERREENNTT:: Josep M. Pinsach •
CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓ,, RREEDDAACCCCIIÓÓ II  DDIISSSSEENNYY:: Adriana Bàrcia • PPUUBBLLIICCIITTAATT::  Jordi Pla • 
CCOONNSSEELLLL  DDEE  RREEDDAACCCCIIÓÓ: F. Cayuela, JM. Pinsach, A. Bàrcia, J. Pla i C.
Borràs.•RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ:: Hermes Comunicacions, S.A. • IIMMPPRREESSSSIIÓÓ: Rotimprès  • 
TTIIRRAADDAA::  8.100 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

Els socis i l’esport

Joan Escuder
President

☎@Lloc web   
www.geieg.net 
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:



4 GEiEGopinió
Art 
i esport

Cultura i esport són la manifestació per excel·lència del de-
senvolupament humà, si ens situem en una societat benes-
tant. La cultura enriqueix la ment, l’esport cultiva el cos i l’art

estimula els sentits. Tots tres factors aporten valors positius a les
persones com a individus i també a la societat en el seu conjunt,
que, per això, ha de procurar potenciar-los. El fet de vehicular uns
mateixos valors fa que els projectes culturals i els esportius es
classifiquin dins el mateix calaix dels serveis a les persones. Tot i
amb això, hi ha pocs punts de trobada entre cultura i esport, i si bé
podem esmentar alguns projectes esportius que fan l’ullet al món
cultural per desenvolupar una acció sociocultural determinada, no
recordem gaires iniciatives del món cultural que s’atansin a la
pràctica esportiva, tot i que, possiblement, seria bo plantejar-les.
En el camp esportiu, el mateix GEiEG té una llarga tradició de ges-
tió cultural i actualment és una de les entitats esportives que més
intensament es relacionen i comprometen amb la cultura: així, pro-
mou una coral, col·labora amb Temporada Alta, el Museu d’Art i el
Cinema Truffaut, entre altres entitats, impulsa un concurs de pin-
tura ràpida per a nens i joves, etc. 
Una altra entitat que du a terme una tasca atractiva pel que fa a la
relació entre cultura i esport són les Piscines Bernat Picornell de
Barcelona. A banda de mantenir lligams amb el Festival Grec i el
concurs Fotoesport, les Picornell desenvolupen un projecte d’exhi-
bició de propostes d’art a les seves instal·lacions des de l’any
1994. Gràcies a la col·laboració amb l’Escola Massana i la Facul-
tat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, aquesta expe-
riència pionera ha permès als estudiants d’art fer realitat unes
obres creades per a aquests espais exclusius. L’any passat es van
sumar a la iniciativa altres ciutats i piscines, com ara la Piscina Mu-
nicipal i el Centre Municipal d’Esports El Sorrall de Mataró, que
també s’han convertit en unes inusuals sales d’art. A més, per fa-
cilitar l’assistència de públic es va oferir un servei d’autobusos gra-
tuït que s’encarregava de traslladar els assistents d’una piscina a
l’altra. En aquesta darrera edició, la selecció de peces va anar a
cura d’Àurea J. Perelló i Maria Sellarès, coordinadores del projec-
te Propostes d’Art a les Instal·lacions, que van escollir nou obres
de joves artistes. La iniciativa recorda inevitablement les bibliopis-
cines que tant d’èxit han assolit arreu de Catalunya, i fa preveure
que en el futur l’art a les piscines també es podrà escampar per tot
el territori. 
Altres experiències que uneixen art i esport empren el recurs fàcil
que suposen els premis. Dins aquest apartat, a banda de l’antiga
Bienal Internacional del Deporte en el Arte (BIDA), que va viatjar
per diverses ciutats espanyoles, cal destacar el Premio Andalucía
Arte y Deporte, que en la setena edició ha distingit un treball mul-
timèdia de dos artistes catalans, Anna Fuster i Dani Julià: es trac-

ta de l’obra ¡Corre!, que podeu visitar a www.pimpampun.net/co-
rre/enter.php. De fet, és en l’àmbit universitari on hi ha un nombre
més gran de propostes: en són bona mostra el Concurs de Foto-
grafia Esportiva Universitària de la Universitat Jaume I o el Certa-
men d’Art i Esport de la Universitat Politècnica de València. Cal re-
marcar també la importància del muntanyisme com a font d’inspi-
ració a l’hora d’unir l’esport amb l’art, a través de convocatòries
com el Premi Literari de Muntanya, Natura i Viatges, que pro-
mouen els estudiants de la UAB, el Concurs de Foto Digital de
Muntanya del Centre Quitxalla Excursionista, o l’Estatge de Pintu-
ra d’Alta Muntanya que el Col·lectiu Plein Air de Torroella de
Montgrí va organitzar al proppassat mes de juny al Parc Natural
d’Aigüestortes. 
També hem de dir que el Mundial de Futbol no ha pas allunyat tot
el públic de les activitats culturals, i que fins i tot ha fet possible que
se celebri una exposició destinada a apropar l’art contemporani al
gran públic —és a dir, al futboler, que és molt nombrós—. Es trac-
ta de la mostra col·lectiva Teamgeist (Esperit d’equip), organitzada
amb motiu del Mundial de futbol, a la galeria 414 Kunsthaus de
Barcelona amb els artistes alemanys Ruth Habermehl, Tobias
Mohr, Ulrich Zeh, Lothar Götter i Aiert Alonso. 
Lluny queden altres referents locals de l’art, com la Suite olímpica
de Rosa Serra, formada per 38 escultures de bronze (1985, Mu-
seu del Comitè Olímpic de Lausana), i les obres de Pia Crozet i
Quim Corominas (El partit i els ocells) premiades en la II Biennal
d’Art del Barça (1987, Col·lecció del Museu del FC Barcelona, in-
tegrada per peces d’artistes catalans tan prestigiosos com Miró,
Tàpies i Subirachs, entre altres), i encara més lluny es troba la pin-
tura Poesia d’Amèrica-Els atletes còsmics, de Dalí, representació
plàstica de l’esforç d’uns atletes musculosos (1943, Fundació Ga-
la-Dalí de Figueres).  
La relació entre cultura i esport és, doncs, un tema per revisar si
pretenem aconseguir que noves peces d’art inspirades en l’esport
formin noves col·leccions, si volem veure propostes d’art a les pis-
cines de Girona i si pensem que fóra bo facilitar la pràctica de la
gimnàstica o de qualsevol esport als usuaris de les instal·lacions
culturals per tal d’ajudar-los a mantenir la forma, tant la física com
la psíquica.

Carme Sais
Directora del 
Centre Cultural La Mercè

Una imatge del Concurs Infantil de Pintura Ràpida. FFoottoo..  AA..  BBààrrcciiaa



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



6 GEiEG agenda
TORNEIG DE BÀSQUET
JÚNIOR D’ANY NOU

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

TROFEU MÀSTER 
DE NATACIÓ
SANT JORDI 

6 HORES TENNIS
EXPOSICIÓ DE FLORS
TRAVESSADA POPULAR
TORNEIG INTERNACIONAL
DE BOTXES

APLEC DEL GRUP
INICI DE LES ACTIVITATS
D’ESTIU

AQUASPORT
TORNEIG DE 
RUGBI-PLATJA

FESTA DEL PEDAL
TORNEIG D’HOQUEI BASE 
LA BOLA

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

CONCERT DE NADAL
TORNEIG 3X3 BÀSQUET
MISSA DEL GALL
QUINA
LLEURESPORT
CASAL DE NADAL
CAP D’ANY INFANTIL

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

promocionsperalssocis

elgegòmetre

Sorteig de la 44a Festa del Pedal

--  11  dd’’ooccttuubbrree, 6a caminada Memorial Isabel Vilà, travessa de

les Gavarres, Llagostera-La Bisbal.
--  88  dd’’ooccttuubbrree,, concurs de pesca a L’Estartit (La Fonollera/Pi-

casso).
--    88  dd’’ooccttuubbrree,,  5a Marxa popular del xuixo (organitza Lliga Ca-

talana d’Ajuda al Malalt de Càncer).
--    2200  dd’’ooccttuubbrree, 33è Concurs Infantil de Pintura Ràpida (9.30h

concentració a la pl. del Vi).
--    2200  dd’’ooccttuubbrree, Torneig de rugbi de Fires infantil i cadet,  Pa-

lau (16h).
--    2222  dd’’ooccttuubbrree, concurs de pesca a L’Estartit (La Fonollera/Pi-

casso).
--    2277  dd’’ooccttuubbrree--55  ddee  nnoovveemmbbrree, Fires de Sant Narcís.
--    2288  dd’’ooccttuubbrree--11  ddee  nnoovveemmbbrree, 45a Fira Industrial, Agrícola i

Comercial.
--  2288  dd’’ooccttuubbrree,, 33è Trofeu Sant Narcís de natació, Sant Ponç

(10h/16h).
--  2288  dd’’ooccttuubbrree, partits d’hoquei a Sant Narcís: Novotel GEiEG-

Alcobendas (sènior); GEiEG - Manlleu (júnior); GEiEG-CT Bar-

cino (júnior); GEiEG- Voltregà (juvenil). 
--  2288  dd’’ooccttuubbrree, partits de bàsquet a Sant Narcís: GEiEG A - CB

Escolàpies  (infantil, 12,30h); Piscines Mondepra GEiEG -

Draft Gramanet  (cadet preferent, 16h);  GEiEG - Banyoles  (jú-

nior, 18h); GEiEG B- Femení Malgrat  (2a catalana, 19.30h).
--  11  ddee  nnoovveemmbbrree, partits de bàsquet a Sant Narcís:  Estructu-

res Alfa GEiEG  - AE Minguella

(cadet preferent B, 10.45h);

CB Quart - Piscines Monde-

pra GEiEG (cadet prefe-

rent, 11.30h).
--  11  ddee  nnoovveemmbbrree, 66è Concurs de

colles sardanistes, Parc central (11h) i 48è

Concurs de sardanes revesses, Sant Narcís (17h).
--  11  ddee  nnoovveemmbbrree, 57è Gran Concurs de Fires de pesca fluvial

al Ter i l’Onyar (8h-11.30h).
--  44  ddee  nnoovveemmbbrree, partit de bàsquet a Sant Narcís: Piscines

Mondepra GEiEG  - CN Sabadell  (cadet preferent, 16h).
--  44  ddee  nnoovveemmbbrree, Torneig de Fires de botxes de novells, Sant

Ponç (16h).
--  44  ddee  nnoovveemmbbrree, Torneig internacional Ciutat de Girona d’hal-

terofília, Sant Narcís amb les seleccions catalana, alemanya,

anglesa i italiana (10h).
--  55  ddee  nnoovveemmbbrree, Torneig de Fires de botxes de novells, Sant

Ponç (9h).
--  55  ddee  nnoovveemmbbrree, Gran Concurs de Pesca infantil a Pedret

(10h-12h).
--  55  ddee  nnoovveemmbbrree, partits de bàsquet a Sant Narcís: Master-

farm GEiEG - CN Sabadell  (Copa Catalunya, 12.30h).
--  1122  ddee  nnoovveemmbbrree, 7a Road Book Popular Gavarres.

- 1188  ddee  nnoovveemmbbrree, concurs de pesca de roca a Tamariu.

l ’agenda del geieg

✓
✎✎

2 bicicletes 

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.

En aquest centre, hi trobareu informació de rutes lliures i guiades així com serveis complementaris i lloguer de bicicletes. 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 972 21 51 46.

Els afortunats van ser:
FFrraanncciissccoo  BBaallllaabbrriiggaa  
((nnúúmm..  iidd..  6611..443366))    
NNuurriiaa  FFoonntt  
((nnúúmm..  iidd..  2255..440099))

Sorteig d’un curs de submarinisme
Open Water Dive

L’afortunat va ser:
SSeebbaassttiiáánn  GGaalláánn  
((nnúúmm..  iidd..  1177..667722))

Una imatge del sorteig amb el
directiu de l’entitat Màrius
Peix. FFoottoo..  JJ..PPllaa

Frederic Soler, director
tècnic de Dive Center Pa-
lamós lliurant el premi.
FFoottoo..  JJ..PPllaa

Amb la 
col·laboració de

Dive
Center Palamós 



gent GEiEG 7

gentdelgeieg 7aroadbookpopular
gavarres

eltripijoc

--  QQuuaanntt  ffaa  qquuee  ttrreebbaalllleess  eenn  lleess  aaccttiivviittaattss
dd’’eessttiiuu  ddeell  GGEEiiEEGG??
- Fa 3 anys que sóc coordinadora tot i que
també vaig fer de monitora tant del casal
com del campus d’atletisme. Aquest any, en
Pau Serra i jo ens encarreguem del casal de
Sant Narcís.
--    HHaass  ffeett  aallttrreess  aaccttiivviittaattss  aall  GGrruupp??
- Durant força temps vaig ser de la secció
d’atletisme, també he fet de monitora al
Lleuresport a més de ser usuària de les ins-
tal·lacions.

--  QQuuiinnaa  pprrooggrraammaacciióó  ffééuu  aall  ccaassaall??  
- Fem activitats esportives i aquàtiques, tallers, sortides... Les ac-
tivitats s’estructuren en blocs temàtics.
--  QQuuèè  ddeessttaaccaarriieess  ddee  llaa  ffeeiinnaa??
- D’una banda, el contacte amb la mainada és molt enriquidor (en
una setmana podem tenir un màxim de 140 nens i nenes), i, de
l’altra, l’educació que es transmet a l’hora de fer activitats de lleu-
re. En aquest sentit, cal destacar la professionalitat dels monitors.

Marta Pagès
coordinadora del casal del 
GEiEG-Sant Narcís

hiverndepiscinesinici
decurs

Sant Ponç
A partir de l’octubre
Piscines de 50 m i de 25 m:
de dilluns a divendres de 7h a 22h,
dissabtes de 7h a 21h i
diumenges i festius de 8h a 15h.

Temporada 2006-07 
Ja podeu consultar els nous horaris i preus de les activitats (paquet Fitness, sec-
cions esportives, activitat aquàtica...). Informeu-vos-en a les instal·lacions i a:
www.geieg.net (Horaris i Preus, baixeu-vos el PDF per imprimir-vos-el a casa).

DDiiuummeennggee  1122  ddee  nnoovveemmbbrree  ddee
22000066,,  GGEEiiEEGG--PPaallaauu  SSaaccoossttaa..

CCoonncceennttrraacciióó::  
7.30h-8.30h, lliurament de dor-
sals i formalització de les ins-
cripcions.

SSoorrttiiddaa::
a partir de les 9h.

PPrreeiinnssccrriippcciioonnss::  
fins el 9 de novembre.

IInnffoorrmmaacciióó::  
GEiEG-Palau
Tel. 972 22 66 35.



MMuusseeuu  dd’’HHiissttòòrriiaa  ddeellss  JJuueeuuss
Força, 8 -  17004 Girona

Telèfon 972 21 67 61  
callgirona@ajgirona.org

MMuusseeuu  dd’’HHiissttòòrriiaa  ddee  llaa  CCiiuuttaatt  
Força 27 · 17004 Girona 

Telèfon 972 22 22 29  
museu@ajgirona.org

MMuusseeuu  ddeell  CCiinneemmaa  --  CCooll··lleecccciióó  TToommààss  MMaallllooll
Sèquia 1 - 17001 Girona

Telèfon 972 41 27 77  
museu_cinema@ajgirona.org

MMuusseeuu  dd’’AArrtt
Pujada de la Catedral, 12 - 17004 Girona

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

PPaarrcc  ddee  lleess  CCoovveess  
pprreehhiissttòòrriiqquueess  ddee  SSeerriinnyyàà

Telèfon 972 59 33 10 
coves_serinya@plaestany.net  

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

FFiirraa  ddee  GGiirroonnaa
Pg. de la Devesa, 34  

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

CCiinneemmaa  TTrruuffffaauutt
Portal Nou, 7 - 17004 Girona

Telèfon 972 22 50 44  
info@cinematruffaut.com

Entrada per als socis: 2,25 euros (dijous laborables)

CCeennttrree  CCuullttuurraall  llaa  MMeerrccèè
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 

MMuusseeuu  dd’’AArrqquueeoollooggiiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  --  EEmmppúúrriieess    
17130 Empúries - L'Escala 

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

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

acompanyats d’un titular tenen l’entrada gratuïta 

MMuusseeuu  ddeell  jjoogguueett  ddee  CCaattaalluunnyyaa  --  FFiigguueerreess
Hotel París

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

20% de descompte 

MMuusseeuu  ddee  llaa  iill··lluussiióó  ii  llaa  ccuurriioossiittaatt
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

FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaacciioonnaall  TTeemmppoorraaddaa  AAllttaa
www.temporada-alta.net
15% de descompte en els 

espectacles de Temporada Alta:
2 entrades per targeta i 

representació en la compra a taquilla. 

CCiinneemmeess  OOssccaarr
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 

AAssssoossssiiaacciióó  CCaattaallaannaa  dd’’AAiikkiiddoo  
ddee  ll’’EEssccoollaa  YYoosshhiinnkkaann

Tel. 615 069 083 
www.yoshinkan.fr.st/   aikigirona@yahoo.es

16% de descompte en els cursos

HHaallccóónn  VViiaattggeess
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)

VViiaattggeess  IIbbeerriiaa    
Ultònia, 23 - Girona 

Tel. 972 22 03 75  
Marquès de Camps, 15-  Girona 

Tel. 872 08 01 40
8% de descompte en la compra anticipada 60 dies

5% de descompte sense compra anticipada

VViiaattggeess  CCaanniiggóó
Barcelona ,25 - Girona

tel 972 20 22 27
13% de descompte 

en la compra anticipada 
(120 dies) de creuers

DDiivvee  CCeenntteerr  PPaallaammóóss  
Salvador Albert i Pey, 75 -17230  Palamós

Tel 972 600 345  
www.palamosdivecenter.com 

divecenterpalamos@wanadoo.es
15% de descompte en batejos de mar 

i cursos
8% de descompte en sortides en vaixell

OOrrggaanniiggrraammaa
Sèquia, 11, 2a planta - 17001 Girona

Tel. 972 22 29 00
www.organigrama.com  

organigrama@organigrama.com
10% de descoompte en cursos

CCeennttrreess  MMèèddiiccss  DDeennttaallss
Juli Garreta, 1, entresòl - Girona

tel. 972 22 64 69
Finançament personalitzat 
Fins un 20% de descompte 

en tractaments
1a visita sense compromís i gratuïta.

Higiene bucal: 12 euros

IInntteerreessppoorrtt  FFeerrrreerr
Migdia, 40  17002 Girona

Tel. 972 21 72 95
ferrer@shop.interesport.es

10% de descompte en les vostres compres

DDKKVV
Bacià, 1 - Girona 

Tel. 972  20 43 68
Serveis especials per a socis

Primer reconeixement mèdic bàsic
gratuït al carrer Bacià

HHootteell  MMeelliiáá
Barcelona, 112 - 1003 Girona

Tel. 972 40 05 00  

www.www.solmelia.com
melia.girona@solmelia.com

25% de descompte en allotjament i esmorzar
10% de descompte a la carta del restaurant

Ventura Sportwear
Sta. Eugènia, 5 - 17005 Girona

Tel. 972 41 04 26
Sta. Anna, 40 - 17258 L’Estartit

Tel. 972 75 00 70 
10% de descompte en compres  

MMuullttiiòòppttiiqquueess  SSoollàà
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

1h de pàrquing gratuïta

IInntteerreessppoorrtt  AAkkiilliiaa
Figuerola, 48 i Riu Güell, 14 - Girona

Álvarez de Castro, 17 - Banyoles
Tel. 972 22 19 26 i 972 58 19 51

10% de descompte 
per qualsevol compra

PPhhiisscchhiiaattrrcc
La Salle, 4 - Girona

Tel. 972 22 40 26
www.phischiatrc.com 

10% de descompte en compres 

OOrrttooppèèddiiaa  SSoolleerr  SSCC
Bernat Boades, 15-17 - 17005 Girona

Tel. 972 20 84 85
jsoler@ortopediasoler.com

10% de descompte (excepte en mate-
rial mèdic de la S. Social)

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 alguna 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. 
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La targeta del GEiEG t’ofereix 
descomptes i avantatges,

aprofita’ls!

Consulta totes les
ofertes a

www.geieg.net.



PALAMÓS DIVE CENTER

Cursos de submarinisme 
de tots els nivells.

Sortides amb vaixell.
Lloguer i venda de material 

de  busseig.
Organització de viatges de 

submarinisme: 
nacionals i internacionals.

wwwwww..ppaallaammoossddiivveecceenntteerr..ccoomm

Salvador Albert i Pey, 75  17230 PALAMÓS tel. 972 60 03 45

ÚLTIM CURS DE SUBMARINISME
DE LA TEMPORADA 2006
Dies: 17, 18, 19 i 20 d'octubre de 20h a 22:30h,
GEiEG Sant Ponç
Dies: 21 i 22 d'octubre de 9h a 18h,
Dive Center Palamós
Preu soci: 310 euros / Preu no soci: 380 euros
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
tel. 972 60 03 45

e-mail: info@palamosdivecenter.com



L’afició per les dues rodes al Grup

Continuant amb la recupe-
ració d’antigues seccions,
aquest cop ens fixem en

el ciclisme. 
El butlletí del setembre del 1933
anuncià el naixement d’aquesta
nova modalitat al Grup. 
Així, un cop acordada la directi-
va, constituïda per Joan Puig
(president), Joaquim Viader (se-
cretari), Ernest Gusinyer (treso-
rer) i Josep Vinyes i Josep Hors
(vocals), aquesta secció es preo-
cupà d’organitzar curses, com-
peticions i sortides. Les primeres
activitats van  dur els grupistes a
Sarrià de Ter on van organitzar
una cursa amb motiu de la Festa
Major. 
Celrà, Bordils i les Fires de Sant
Narcís van ser les cites més im-
ments després de la fundació
d’aquesta secció del GEiEG.
D’aquestes activitats, cal desta-
car els anomenats «Ciclos pe-
destres» en els quals els partici-
pants recorrien el centre de la ciutat passant per la Devesa, la ron-
da Ferran Puig i, fins i tot, les escales de la Catedral. 
Tot i que la secció va desparèixer, la Festa del Pedal ha quedat
com un testimoni de l’afició per la bicicleta. Enguany s’han com-
plert 44 anys d’aquesta diada allunyada de l’àmbit competitiu i més
a prop del festiu i popular. 

Dins d’aquest marc també podem esmentar la subsecció de BTT i
la Road Book, dos exemples de l’evolució d’aquesta modalitat es-
portiva, i és que aquest 2006, la cursa d’orientació compleix 7
anys.
Finalment, també podríem referir-nos a l’antiga afició del GEiEG
per les dues rodes, en aquest cas, pel motor: una activitat de la

qual  parlarem més endavant. 

A dalt, alguns dels participants del II Ciclo pedestre del 1936 pujant les escales de la Catedral, i sobre aquestes línies, una imatge del 1944. FFoottooss..  CCRRDDII//  CCrreesscceenntt

10 GEiEG cap als cent

sabies que...
L’any 1935
el GEiEG va ser declarada tercera entitat de Cata-
lunya dedicada a fomentar el ciclisme.
El GEiEG
va participar en la II Jaca-Barcelona  de 1935 (365
km), on Ramon Bellmàs quedà 14è malgrat dues re-
bentades.
L’abril de 1936
el Grup va organitzar la segona Pujada als Àngels
amb gran èxit de participació.
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El 9, 10 de juliol 2006

El 9, 19 d’agost de 2006



És ben sabut que el GEiEG és una de les entitats que fo-
menta la promoció de l’esport i la cultura que combina  a la
perfecció. Deixant de banda les activitats socioculturals que

el Grup organitza any rere any, el fons de cartells, l’arxiu històric i
documental, etc. ens centrarem en les escultures de les instal·la-
cions que conviuen al costat d’esportistes i usuaris. Així mateix, cal
destacar els artistes que, en un gest de deferència envers el Grup
van crear i cedir l’obra de manera altruista. Aquestes peces formen
part del patrimoni de l’entitat i demostren que també, en els com-
plexos esportius hi ha racons per a l’art. 

Sant Ponç i Palau
Una de les icones de Sant Ponç és, innegablament, L’Atleta Còs-
mic de Piculives (Josep Bosch). Aliè a les múltiples obres i refor-
mes de la instal·lació, aquest llançador de pes en el moment de la
màxima tensió i esforç roman impertorbable (que no impassible)
just entre les dues piscines. El mateix autor, que creà l’obra ex-
pressament per al GEiEG, va partir de la peça com a part integra-
da plenament en el paisatge tant físic com humà. Piculives, que
l’any 1977 residia a Sant Martí de Llémena, va voler transmetre el
caràcter arrelat del Grup en la societat gironina i, és per això, que
aquest particular atleta representa aquesta característica de la
identitat del GEiEG on conviuen aspectes socials, esportius i cul-
turals. 

12 GEiEG el reportatge

Les escultures de les instal·lacions són un bon exemple de la
fusió entre cultura i esport en un mateix lloc

Espais d’art al GEiEG
EESSPPOORRTT II AARRTT::  UUNN BBIINNOOMMII EESSCCUULLTTÒÒRRIICC AA LL’’EENNTTIITTAATT

TTEEXXTT  AA..  BBààrrcciiaa



Als noranta, Palau va reservar dos espais per a l’art escultòric: d’u-
na banda, l’atleta que presideix l’accés de la instal·lació i de l’altre
la peça V-500 que hi ha al final de la rampa del carrer interior que
condueix cap a la zona de la barbacoa i la casa de fusta. 
Per un costat, Ció ABellí va ser l’autora de la figura femenina de
l’entrada principal. L’artista va realitzar aquesta escultura en bron-
ze que es va presentar dins els actes d’inauguració del nou estadi
el setembre de 1994. L’obra, que representa una noia en plena
cursa, està situada en un punt on es distribueixen els accessos al

complex. El fons boscós
ressalta el material d’a-
questa obra de la matei-
xa manera que la peça
V-500. En aquest darrer
cas, l’exatleta del Grup,
Rafael Planella, va optar
per l’acer inoxidable. Es
tracta d’una figura
al·legòrica que pretén
amalgamar diverses
«v» de «victòria» i «ve-
locitat». El gironí va vo-
ler fer un símil d’actituds
relacionades amb els
esportistes en plena ac-
ció.

I la Devesa, també
A part del valor estètic,
l’art implica perpetuïtat,
simbolisme, testimoniat-
ge. La figura de l’atleta
amb javelina de la De-
vesa respon a aquestes
característiques. La
presència d’aquesta si-

lueta construïda amb ferro sobre una base de formigó que repre-
senta la força i la puixança de l’atletisme és un testimoni directe de
l’estadi del GEiEG a la Devesa. La silueta correspon al dibuix que
Antoni Varés va confeccionar per al cartell dels Campionats d‘Es-
panya d’Atletisme que es van celebrar en aquest emplaçament
l’any 1945. La columna grega i el xiprer van voler simbolitzar l’arrel
mediterrània de l’activitat atlètica. L’obra va ser una de les prota-
gonistes dels actes de comiat de l’estadi el 1995. La peça roman,
doncs, a la Devesa, prop d’on hi ha la piscina municipal i és el tes-
timoni de la presència del Grup en aquest espai de la ciutat. De fet,
la placa, sota de la qual apareix el logotip de Caixa Girona, as-
senyala: «Els vells atletes del Grup en record de l’antic estadi del
GEiEG a la Devesa 1944-1995».
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Al costat, L’atleta còsmic i l’autor Piculives. A dalt, Planella amb V-
500 i Ció Abellí modelant l’atleta de Palau. Per últim, l’escultura de

la Devesa inspirada en una obra d’Antoni Varés.

FFoottooss..  AArrxxiiuu  GGEEiiEEGG  //JJ..JJ..  CCaammaacchhoo

Aquestes peces formen part del patri-
moni de l’entitat i demostren que
també, en els complexos esportius hi
ha racons per a l’art. 



Arne Jevrud és una de les figures clau de la història del l’-
handbol al GEiEG.  De la seva trajectòria,cal destacar l’eta-
pa dels seixanta i setanta, època en què aquest esportista

nascut a Malmoe (Suècia) l’any 1937 va obtenir els èxits més re-
llevants. 
- Quan va iniciar-se en l’handbol?
- Vaig començar amb 12 anys. El XFK Malmoe va ser el primer
equip veritablement important en
què vaig jugar del qual tinc molt
bons records. Després ja vaig venir
a Catalunya i vaig jugar amb el Gra-
nollers, ciutat on em vaig instal·lar
amb la meva família l’any 1961.
Abans, però, havia jugat amb el FC
Barcelona. Anys més tard vaig en-
carregar-me de la direcció tècnica
del primer equip del GEiEG.
- De la seva trajectòria quines
competicions o títols destacaria? 

- Fer-ne una tria és sempre difícil, a més tenint en compte que
quan vaig arribar a Girona ja havia estat internacional una vintena
de cops. En tot cas, penso en el que es deia la Copa del Gene-
ralísimo que vaig guanyar a Cadis el 1970. També podríem es-
mentar altres títols estatals, però en l’àmbit internacional recordo
amb satisfacció el títol de sotscampions dels Jocs del Mediterrani
de Tunis el 1967.

14 GEiEG l’entrevista
TTEEXXTT  AA..  BBààrrcciiaa

Arne Jervrud Roland
EEXXEENNTTRREENNAADDOORR DD’’HHAANNDDBBOOLL DDEELL GGEEiiEEGG

D’origen suec i
amb una trajectò-
ria esportiva bri-
llant en què va
ser jugador inter-
nacional, Arne
Jervrud represen-
ta una de les èpo-
ques significatives
de l’handbol al
Grup.

A dalt, Jervrud en la darrera visita al
complex de Sant Narcís. En aquesta i
en la pàgina següent dues imatges
del suec en la seva etapa a la secció
d’handbol del GEiEG. FFoottooss..  GGEEiiEEGG
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- Com va anar la seva experiència al GEiEG?
- Va ser una època força especial. La gent de la secció participava
i s’implicava molt directament perquè tot funcionés. Des dels di-
rectius fins als jugadors, entrenadors... puc dir que es va viure una
època d’entusiasme i dinamisme.
En aquest sentit, que l’any 1974 els sèniors juguessin a primera
estatal només es pot definir com tot un èxit.
- Hi havia moltes diferències entre l’handbol grupista i l’es-
tranger? 
- Tant aquí com a fora hi havia entrenadors i jugadors molt ben pre-
parats. I no tan sols em refereixo a la part física, sinó que cal una
predisposició tècnica i moral. 

A Girona, en aquella època l’handbol no avançava, tot i que sem-
pre hi ha hagut gran tradició, molt especialment en l’handbol 11 del
Grup.
És per això que tot i
els alts i baixos  que
pugui haver-hi en
una plantilla, si hi
ha aquesta empen-
ta, es poden acon-
seguir molt bon re-
sultats tant dins
com fora del camp.

Tant aquí com a fora hi havia
entrenadors i jugadors molt
ben preparats. I no tan sols
em refereixo a la part física,
sinó que cal una predisposi-
ció tècnica i moral.  

Handbol 1973-74
EEQQUUIIPP  DDIIRREECCTTIIUU
Delegat: Josep M. Pinsach ;  secretari: Joan Ventura ; j. material: Josep M. Casas; vocals:
Josep Port, Santiago Suñer, Josep M. Barneda, Lluís Salvador, Narcís Ventura, Francis-
co Romero, Lluís Vives i Frederic Carles. 
EEQQUUIIPP  DDEE  PPRRIIMMEERRAA  DDIIVVIISSIIÓÓ  
Tècnic: Arne Jervrud; delegats: Lluís Salvador i Joan Planella.
Plantilla: Narcís Poch, Albert Ortiz, Josep M. Casas, Carles Biosca, Agustí Pérez, Antoni
Perich, Antoni Patiño, Joan Comas, Martí Torras, Francesc  J. Jou, Joan Fernández, Lluís
Rodella, Miquel Frigola, Antoni Manzanares, Alexandre Morantes, Antonio Pertiñez,
José Galán, Enric Ministral.
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La nova piscina de 25 m de Sant Ponç ja és una realitat. Aquesta infraestructura s’ha
convertit en la protagonista d’aquest setembre tot i que a la resta d’instal·lacions també
hi ha novetats.

Sant Ponç
El 13 de setembre la nova piscina es va obrir en fase de proves. L’opinió dels primers usua-
ris va ser realment satisfactòria arran de la poca profunditat (amb un desnivell d’1,20 a 1, 60
m), el terra esponjós i els sortidors d’aigua d’efecte relaxant. A més, el fet que el vas sigui
blanc potencia la imatge de claredat i transparència de l’aigua i fa que la piscina es vegi re-
alment atractiva. També cal destacar el contrast amb el color de la fusta del sostre, cosa que
fa que aquesta zona del complex ofereixi un ambient realment acollidor. En aquesta línia,
l’espai ludicotermal (sauna, banyera d’hidromassatge, bany de vapor, dutxes i solàrium na-
tural) s’està acabant d’enllestir i ben aviat s’hi podrà accedir. 
A banda, a l’octubre s’obrirà la piscina de 50 m, ja que s’hi estan fent feines de manteniment
com el canvi de peces malmeses, el rejuntat del vas i les dues canals d’aigua. Així mateix,
es repassaran els motors elèctrics, els circuits d’aigua i climatització i, finalment, es rejuntarà
el sostre per evitar que pugui entrar aigua.

Palau
Un cop enllestit el camp de futbol 7 de gespa artificial que acollirà diversos tornejos i activi-
tats, s’estan estudiant possibles projectes que podrien posar-se en marxa aquest mateix any.

Sant Narcís
Havent posat el punt final a la temporada de bany, en aquesta instal·lació s’estan ultimant
els detalls per iniciar les obres d’un edifici i vestidors nous.

Sant Ponç tornarà a tenir 
2 piscines a ple
rendiment

IINNSSTTAALL··LLAACCIIOONNSS

Al costat, la nova piscina de 25 m equipada amb sortidors d’aigua i amb un desnivell d’1,20 a 1,
60 m. A baix, part de l’espai ludicotermal amb la banyera d’hidormassatge, la sauna i el bany de va-
por. FFoottooss..  JJ..  MMiiccaallóó
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El GEiEG es tornarà a implicar-se directament en l’agenda d’actes de les Fires i Festes
de Sant Narcís. Esport, cultura i participació ciutadana seran els puntals de la progra-
mació del Grup.

33è Concurs Infantil de Pintura Ràpida
El Concurs de Pintura Ràpida obrirà el calendari grupista el divendres 20 d’octubre. Un cop
més, l’entitat convocarà els alumnes gironins a la plaça del Vi a les 9.30h per tal que recullin
les làmines. Els joves artistes tindran tot el matí per recrear racons del Barri Vell de la ciutat.
El concurs es dividirà per categories: alevins (més petits de 9 anys), infantils (de 10 a 12
anys) i juvenils (de 13 a 16 anys). El veredicte es comunicarà oportunament als guanyadors
així com l’acte de lliurament de premis. L’edició d’enguany comptarà amb el suport de ‘la Cai-
xa’, l’Ajuntament i la Diputació de Girona, el Centre Cultural La Mercè, la Fundació Gala-Dalí,
Aigua de Sant Aniol, Hotel Meliá, Centres Mèdics Dentals Pou-Casagran Corredor d’Asse-
gurances i Abacus. 

66 anys del Concurs de colles sardanistes
Com és tradicional, l’1 de novembre se celebrarà el Concurs de Colles Sardanistes al Parc
Central. La diada, que coincidirà amb la final del campionat de Catalunya, començarà a les
11h. A banda, Sant Narcís acollirà el 48è Concurs de Sardanes Revesses a les 17h. La co-
bla Ciutat de Girona amenitzarà ambdues cites. L’Ajuntament, la Diputació, ‘la Caixa’ i el cen-
tre comercial Hipercor seran els patrocinadors de la jornada.

Pesca per a grans i petits
La secció del Grup ja té a punt el 57è Gran concurs de pesca fluvial que se celebrarà per
Tots Sants al Ter i l’Onyar a partir de les 8h. Les inscripcions es faran de 6.30h a 7.30h a
Sant Ponç. Per als més joves, el 5 de novembre s’ha organitzat el Gran concurs de pesca
infantil que tindrà lloc de 10h a 12h a Pedret. 

Halterofília internacional a Sant Narcís 
Aixecadors alemanys, italians, anglesos i catalans tindran una cita al complex de Sant Narcís
el 4 de novembre a les 10h. Aquesta cinquena edició del Ciutat de Girona és una bona oca-
sió per veure els aixecadors del Grup en plena competició.

Joves i veterans en el torneig de botxes
La instal·lació de Sant Ponç repetirà com a punt de referència de l’agenda botxística de Fi-
res. El Torneig de novells d’enguany començarà el 4 de novembre a les 16h i acabarà l’en-
demà a partir de les 9h.

El trofeu de natació compleix 33 edicions 
La piscina olímpica de Sant Ponç acollirà el tradicional Trofeu Sant Narcís de natació. La jor-
nada del 28 d’octubre es dividirà  per categories. Al matí, la competició començarà a les 10h
i a la tarda, a les 16h. La competició comptarà amb nedadors d’arreu de Catalunya.

Rugbi a Palau
El camp de rugbi de Palau tornarà a ser l’escenari del Torneig de Fires el 20 d’octubre. L’ac-

El GEiEG participarà
activament en la Festa

Major de la ciutatFFIIRREESS  22000066
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tivitat començarà a les 16h i estarà adreçada a jugadors i ju-
gadores cadets i infantils.

Bàsquet i hoquei a Sant Narcís
Pel que fa a la resta d’activitats esportives, ara com ara, es-
tan confirmats els partits de bàsquet femení i d’hoquei patins
(vegeu l’agenda de la pàgina 6). Cal aprofitar que els pri-
mers equips, el Masterfarm GEiEG de bàsquet i el Novotel
GEiEG d’hoquei jugaran a casa per aquestes Festes.

La Fira de Mostres i La Copa
El GEiEG instal·larà un nou estand a la Fira de Mostres que
se celebrarà del 28 d’octubre a l’1 de novembre. Aquest cop,
el Grup estarà ubicat dins del Palau Firal. Cal recordar que
els socis podran gaudir de l’entrada reduïda a la Fira.
Per últim, el GEiEG també serà present a La Copa amb una
barraca del 27 d’octubre al 5 de novembre.

En la pàgina anterior, el Concurs Infantil de Pintura  Ràpida de
l’any passat, i en aquesta, l’internacional d’halterofília, el trofeu
de natació, el Gran concurs de pesca, l’estand de la Fira de Mos-
tres i el Concurs de colles sardanistes. FFoottooss..  AA..  BBààrrcciiaa//NNaattaacciióó
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Palau acollí la cloenda de la
temporada esportiva 2005-2006CCLLOOEENNDDAA  22000055--0066
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La instal·lació del Grup de Palau va ser l’escenari de la festa
de fi de temporada. En la vetllada del 15 de setembre, es van
homenatjar esportistes, directius i tècnics. Els guardonats

van ser l’equip infantil (campions de Catalunya i tercers d’Espan-
ya) i l’equip sènior d’hoquei (per l’ascens a primera estatal); l’in-
fantil de bàsquet (tercer del català i novè de l’estatal); els judokes

Núria Fanals,  Fara Baró i Jacob Baró; els
atletes Tamara del Río, Rosa Escribano, Au-
relià Serra, Josep Lluís Blanco i Francisco del
Río, l’aixacador Sergi Martínez i, per últim, els
directius, Ricard Massanas (natació i water-
polo); Dora Martinell (hoquei); Cipriano
Fernández (bàsquet) i Joaquim Planas,
Agustí Esteve, Joan Buch, Xavier Ibarzábal,
Cipriano Duch i Santi Mis (rugbi).  
També cal destacar que entre els homenat-
jats, es va reconèixer la tasca de Rosa N.
Aleixandre com a exvicepresidenta i de Josep
Birba en la secció de sardanes. L’acte va ser
presidit per Joan Escuder i membres de la
Junta Directiva.

Una imatge dels assistents a la cloenda esporti-
va al complex de Palau. FFoottoo..  NNXXNN
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El GEiEG repeteix com a mecenes de
Temporada Alta. És per això, que els
socis podran comprar entrades amb

un 15% de descompte a taquilla (2 entra-
des per targeta). Així mateix, a les
instal·lacions del Grup hi ha revistes per tal
que es pugui consultar la programació d’a-
quest 2006. Des de fa anys que el GEiEG
forma part del mecenatge del Festival, i és
que l’afició dels socis per Temporada Alta
ha anat creixent, ja que s’ha arribat a més
de dos mil localitats adquirides amb la tar-
geta de l’entitat. 
Enguany, el festival organitzat pels ajunta-
ments de Girona i Salt, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona i Bitò Produccions se
celebrarà del 6 d’octubre al 6 de desem-
bre. En aquesta 15a edició es compta amb
una setantena d´espectacles provinents
de 17 països. Temporada Alta és un festi-

val produït i gestionat per Bitò Produccions.
Amb el conveni signat l’any passat amb el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Temporada Alta és ja el Festival
de Tardor de Catalunya i ja comença a ser a
més del mig camí que l’ha de dur a ser un
festival de referència en la creació escènica
europea. 
Teatre, música i dansa seran els protagonis-
tes d’una programació que compta amb 36
estrenes absolutes entre les quals hi ha noms
com Àlex Rigola, Dulce Pontes, Pascal Co-
melade o Carles Santos. A més, cal assenya-
lar que ha augmentat el nombre d’espais, ja
que als tradicionals, s’hi afegeixen el nou Te-
atre Municipal, l’Auditori-Palau de Congres-
sos, La Mirona i la Fàbrica Coma-Cros.

Els socis podran adquirir localitats de
Temporada Alta amb descompte TTEEMMPPOORRAADDAA  AALLTTAA

El cartell promocional de Temporada Alta 2006 i
l’espectacle d’El Tricicle, Sit.
FFoottooss..  JJ..  FFoonnttccuubbeerrttaa  //  TTrriicciiccllee
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La diada de la bicicleta del GEiEG, la Festa del Pedal,
va  comptar amb més de 300 participants. Els ciclistes
van arribar a Montfullà on van esmorzar i  es van or-

ganitzar jocs per a la mainada.  Finalment, al pavelló de Vi-
lablareix es va celebrar la tradicional arrossada popular i el
sorteig de dues bicicletes per gentilesa de Decathlon. 
La jornada va comptar amb amb el patrocini de ‘la Caixa’ i
la col·laboració de la Diputació de Girona, el Consell Co-
marcal, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Gi-
rona, Salt, Bescanó (Montfullà) i Vilablareix, així com De-
cathlon, Giroassist, Aigua de Sant Aniol, Centres Mèdics
Dentals, Grup Lo Monaco, Punt Verd, Cobega-Coca-Cola i
Creu Roja.

Més de 300
persones, a la
44a Festa del

PedalFFEESSTTAA  DDEELL  PPEEDDAALL

Els participants en ple recorregut i al pavelló de Vilablareix on
van gaudir de l’arrossada. FFoottooss..  GG..  TTeelleecchheeaa
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Les activitats
d’estiu van
cobrir més de
3.000 places 

serveisGEiEG 27

Diverses imatges dels casals i els campus d’estiu. A baix, la festa de l’es-
cuma que es va celebrar al complex de Sant Narcís. FFoottooss..  SS..  VVeennttuurraa

AACCTTIIVVIITTAATTSS  DD’’EESSTTIIUU

Els casals i campus d’estiu van registrar un augment significatiu
d’inscripcions respecte al 2005. Així, pel que fa a les inscrip-
cions setmanals, si l’any passat es van cobrir 3.177 places, en-

guany es va arribar a 3.269 de les 4.000 disponibles. Així mateix, per
atendre totes les activitats van caldre 104 monitors. 
Pel que fa a les novetats d’aquest 2006, cal assenyalar la bona aco-
llida del taller d'arts plàstiques i el campus de patinatge. A banda, al
complex de Palau es van potenciar les activitats d'aventura aprofitant
el nou rocòdrom. A més, la mainada va poder practicar el tir amb arc,
el ràpel i participar en activitats medioambientals.
Respecte als campus de Sant Narcís, el 28 de juliol es va fer una fes-
ta de cloenda on els nens i nenes van mostrar els respectius espec-
tacles que amenitzaren un dinar medieval. La jornada va acabar amb
una festa de l'escuma.
Per últim, el 8 de setembre es va posar el punt final a totes les acti-
vitats amb una festa al pavelló Lluís Bachs on es va gaudir d’una ex-
hibició de patinatge, un concurs de coques i un berenar popular.
L’ambientació anà a càrrec del grup d’animació infantil País de cotó.
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Des que es van inaugurar les pistes de pàdel, aquest nou
servei  ha rebut un bon nombre de jugadors. L’èxit d’a-
quest nou equipament se suma a d’altres iniciatives que

l’entitat posa a disposició dels socis que utilitzen les instal·la-
cions. Així, el paquet Fitness presenta novetats com el TAB (to-
nificació-aeròbic-bàsic), l’aerodance i l’entrenament funcional.
Recordem que per 21 euros al mes, els socis poden inscriure’s
a aquest paquet que inclou activitats de sala, aquàtiques i
l’accés als gimnasos de Sant Narcís i Sant Ponç. 
A més, el GEiEG posarà ben aviat a disposició dels socis, l’à-
rea ludicotermal de Sant Ponç on cal pensar en el bon nombre
d’activitats aquàtiques que inclou, entre d’altres, els cursets per
a nadons i per aquells que necessitin exercicis terapèutics o
que pateixin dolències com la fibriomiàlgia.
En aquest ampli ventall d’opcions, no ens podem oblidar dels
majors de 60 anys, els quals poden practicar sessions de man-
teniment físic i aquàtic a les instal·lacions. Si aquests socis te-
nen 25 anys d’antiguitat podran gaudir de la inscripció gratuïta.

Els socis disposen d’una àmplia oferta
de serveis a les instal·lacions SSOOCCIISS

Els pàdels de Sant Ponç: un dels nous serveis de què poden gaudir
els socis del Grup. FFoottoo..  JJ..  MMiiccaallóó



El 2 i 3 de setembre, Sant Narcís acollí la 16è torneig La Bo-
la. Enguany, es van
aplegar uns 200 ju-

gadors de 12 clubs dife-
rents que van gaudir d’a-
questa competició entera-
ment consolidada. El tor-
neig va ser tot un èxit i va
servir de preparació per
afrontar la nova temporada.
CHP Olot i GEiEG es pro-
clamaren campions en pre-
benjamins, Shum Maçanet,
en benajmins i el GEiEG,
en infantils.
En aquesta edició col·labo-
raren l’Ajuntament i la Diputació de Girona, ‘la Caixa’, Caixa Sa-
badell, Caixa de Catalunya, Navatrans, Barovari, Tecnivap,SA,
Centre d'Estudis Sarrià, Motos Casademont, Electromecànica

Pont Major, Llibreria La Corunya, Agruquímic Salvi, Fruites Roser
i Papereria Santi.
En el marc del torneig, es
van presentar els equips
d’aquest 2006-2007, entre
els quals cal destacar el
Novotel GEiEG que, dirigit
per Israel Umbert, dispu-
tarà la primera estatal. Així
mateix, la secció compta
amb jugadors d’escola,
prebenjamins, benjamins,
infantils, 2 equips juvenils,
3  de júniors i 2 de 2a cata-
lana. Aquests conjunts se-
ran coordinats per Miquel

Umbert juntament amb Jesús Noguero, Guillem Pérez, Eloi Pui-
galràs i Ferran Formatjé com a entrenadors.

La Bola aplegà prop de 200 jugadors al
complex esportiu de Sant Narcís

seccionsGEiEG 29

HHOOQQUUEEII

Els jugadors d’hoquei de la nova temporada al Lluís Bachs. FFoottoo..  HHooqquueeii
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L’atleta de l’Aquadiver GEiEG va aconseguir fer realitat un
somni. Josep Lluís Blanco va guanyar la medalla d’argent en
el campionat d’Europa que es va celebrar a Göteborg el pas-

sat agost. El lloretenc va fer una marca de 8:26:22 en els 3.000
obstacles i només va ser superat, i per la mínima, pel finès Jukka
Keskisalo amb 8:24:89.
La fita del grupista es pot considerar històrica si tenim en compte
que Blanco ha aconseguit la primera medalla de l’atletisme gironí
en un europeu. 
El món de l’esport català i la societat civil van rebre l’atleta amb ho-

menatges i reconeixements entre els quals no podia faltar el del
GEiEG. El president Joan Escuder es va desplaçar a l’aeroport per
rebre’l i, dies més tard l’edifici Fòrum va ser l’escenari d’una re-
cepció on també participà el cap de secció Gil Pardo.
L’èxit de Blanco va respondre a una trajectòria llarga, constant i
entusiasta en què el grupista ha anat sumant títols. Blanco no
dubtà en compartir la medalla amb la família, els amics i tots
aquells que li han donat suport i han confiat en ell com l’Aquadiver
GEiEG. 

Josep Lluís Blanco de l’Aquadiver GEiEG
guanyà la plata de l’europeu AATTLLEETTIISSMMEE

El president grupista Joan Escuder amb l’atleta de l’Aquadiver GEiEG a
l’aeroport d’El Prat. FFoottoo..  AA..  CCaabbaalllleerroo
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Santi Martínez va aconseguir endur-se la Copa
d’Espanya que es va disputar a València el 26
d’agost. 

Tot i algunes molèsties físiques, el grupista va establir
un nou rècord estatal en la modalitat de dos temps
amb un total de 209 kg. Martínez va fer una gran ac-
tuació ja que aconseguí sumar 175 kg en arrencada,
209 en dos temps i un total de 384 kg.
També cal destacar la competició de Sergi Martínez,
el qual va aconseguir classificar-se en tercer lloc amb
147 kg en arrencada, 170 en dos temps i un total de
317.
D’aquesta manera, els germans es van assegurar la
plaça als campionats del Món que tindran lloc a San-
to Domingo (República Dominicana) del 29 de setem-
bre al 9 d’octubre. 

Els germans Martínez van pujar al podi
de la Copa d’Espanya HHAALLTTEERROOFFÍÍLLIIAA

L’aixecador del Grup Sergi Martínez en el quadrangular
que es va disputar al complex de Sant Narcís aquest
2006. FFoottoo..  HHaalltteerrooffíílliiaa
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La secció aprofità els mesos
d’estiu per organitzar diverses
sortides i preparar una nova

edició de la Road Book Popular
Gavarres.

Cresta Gasamir de Dalt - Ca-
nigó - Pic Barbet
El 22 de juliol es va acampar als
prats de Mariailles. L’endemà es va
emprendre una llarga marxa d'a-
proximació fins al Gasamir de Dalt
envers la cresta del Canigó. Abans
de retornar, es va pujar al pic Barbet per l'aresta que surt de la
Bretxa Durier. 

Pics du Millieu, de Tapou i Puntes superior i inferior de Ta-
pou des de la presa d’Ossoue
El 22 i 23 de juliol, 14 excursionistes van sortir del Barrage d’Os-
soue prop de Gavarnie (Pirineu francès) per tal de fer els cims més
al sud del massís del Vignemale. Se sortí dissabte en direcció als
estanys de Montferrat on es plantaren les tendes. L’endemà, sor-
tint a trenc d’alba, s’inicià l’ascensió amb pendents considerables,
i passant pel barranc del torrent de Tapou, trepitjant discretíssimes
clapes de neu, s’enfilà cap el Pic du Milieu (3.130m) per passar al
Gran Tapou (3.150m) i acabar les dues Puntes de Tapou (3.132 i
3.124m). Es baixà seguint el mateix itinerari.

Acampada a Viadós
El 12 d’agost s’inicià la ja tradicional acampada d’estiu de la sec-
ció de muntanya. Aquesta any, a Viadós. El diumenge 13 se sortí

d’hora per endinsar-se per la Val
d’Añes Cruzes en direcció al Coll de
Chistau. Des d’allà els 11 excursio-
nistes assoliren per l’aresta nord el
Posets el Pic dels Veteranos
(3.125m) i Gemelos Ravier
(3.160m). A partir d’aquí la dificultat
tècnica va créixer, calia travessar la
bretxa Carrivé amb grimpades des-
compostes i ràpel per  assolir el Po-
sets (3.375m), el segon cim més alt
dels Pirineus. Es baixà travessant la
glacera de Llardana a través de la

Val des Clots. El dilluns, un grup més reduït assoliren a partir del
Coll de la Senyal de Viadós els cims de la Punta Sabre (3.136m) i
el Gran Bachimala (3.177m). Es pujà per Tavernés i es baixà per
la Val d’Añes Cruzes.

Activitats de BTT
De l’1 al 3 de juliol es va fer una sortida al Capcir amb diversos iti-
neraris del centre BTT de Font Romeu, i, del 23 al 26 del mateix
mes, 10 ciclistes van fer la Transvercors, una travessa del massís
Vercors de sud a nord. Aquesta prova es fa cada any a finals de
juliol.
A l’agost, la intenció era fer una sortida de 15 dies als Alps, però el
el dia 2 va començar a ploure i nevà a partir de 2.300 m. Amb tot,
es va recórrer la zona de Briançon, La Vanoisse (Vall de lansle-
bourg) i Les  Gets. A part, el 21 i 22 els ciclistes es van desplaçar
a l’Haut Conflent i el Capcir per fer dos itineraris pels voltants de
l’estació d’esquí de Sant Pere dels Forcats i Les Angles.

7a Road Book Popular Gavarres
El 12 de novembre Palau acollirà la 7a Road Po-
pular Gavarres. La cursa d’orientació consistirà en
dos circuits (un de 25 km i un de 40 km). La prova
és oberta a tothom que practiqui la BTT, tot i que
les places són limitades. Les inscripcions es po-
dran formalitzar fins el 9 de novembre a Palau (tel.
972 22 66 35) o en el número de compte que cons-
ta a la butlleta. El preu es manté a 8 euros per als
socis i 10, per als no socis. 
De les 7.30h a les 8.30h es farà el lliurament de
dorsals i la sortida s’efectuarà a partir de les 9h. Hi
haurà una zona d’avituallament al mateix complex.

La 7a Road Book Popular Gavarres se
celebrarà el 12 de novembreMMUUNNTTAANNYYAA

A dalt, la 6a Road Book i, a l’esquerra, el campament
als estanys de Montferrat. FFoottooss..  MMuunnttaannyyaa//  BBTTTT



Com és habitual, l’11 de setembre la
secció va celebrar la presentació
dels equips al pavelló Lluís Bachs. La

festa va consistir en partits amistosos  de to-
tes les categories i una desfilada final dels
components de la secció. La diada va
comptar amb equips de gran entitat com
l’UB Barça, el Santa Rosa Lima-Horta o el
Femení Sant Adrià.  
Un any més, el GEiEG disposarà de dotze
equips, encapçalats pel conjunt de Copa
Catalunya patrocinat per Masterfarm i dirigit
per Carles i Eric Surís. El conjunt estarà
compost per Cristina Síria, Sandra den Braber, Mireia Martí, Clàu-
dia Juncà, Cristina Guanter, Cristina Borràs, Judit Algueró, Laura
Ullate, i les noves incorporacions Jèssica Mascaró i Mireia Fraixinó
(procedents del Salt) i Elena Quintana i Anna Gelabert (procedents
del Don Piso).
A més, el bàsquet grupista estarà representat pel sènior B, el jú-

nior, dos cadets a preferent patrocinats per Estructures Alfa i Pis-
cines Mondepra respectivament, dos infantils, el preinfantil que
també competeix a la categoria infantil, dos minis, un premini i un
equip d’escola.

La secció va presentar els dotze equips
de la nova temporada
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BBÀÀSSQQUUEETT

La presentació de la nova temporada 2006-2007 que va tenir lloc al pa-
velló Lluís Bachs. FFoottoo..  JJ..  UUllllaattee
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Durant el juny l’activitat de la secció ha estat centrada en les
finals de les lligues i els campionats d’Espanya i de Cata-
lunya.

Campionats d’Espanya i Catalunya
En l’estatal d’Almeria, Gerard Dalmau aconseguí una meritòria de-
sena posició en els 50 esquena (28.40). A banda, Gerard Gómez i
Meritxell Figueres van ser seleccionats en el campionat d’Espan-
ya escolar per comunitats autònomes celebrat a Alacant. D’una
banda, Gómez va guanyar la medalla d’or amb l’equip de relleus
4x100 estils i assolí el setè i vuitè llocs respectivament en 100 i
200 braça. De l’altra, Figueres va quedar sisena en 200 papallona.
En els Campionats de Catalunya G3 celebrats a Reus, Àlex Vera
es va endur l’or en 200 m esquena (2:23.65), dues medalles d’ar-
gent en 100 esquena (1:05.49) i 200 estils (2:22.63) i un diploma
en 400 estils. Eduard Gómez es va penjar l’argent en 100 braça
(1:15.98) i el bronze en 200 braça (2:49.28). 
En noies, Meritxell Figueres guanyà el bronze en 200 papallona
(2:37.27) i un diploma en 100 papallona i 400 estils, mentre que
Daphne Bots s’endugué 3 diplomes en 100 esquena, prova en què
assolí el quart lloc, 200 esquena i 100 lliures. Josep Coromina es
va endur 2 diplomes en 400 lliures, on quedà quart, i 200 papallo-
na. Finalment els equips de relleus del GEiEG van obtenir diplo-
mes en 4x200 lliures mixt, 8x50 estils mixt, 4x100 estils masculí i
4x100 estils femení. En aquests equips es va comptar amb Miquel
Pujol, Marta Castro, Núria Morera, Sergi Moreno i Coral Duran. 
En el campionat de Catalunya G4-G5, Gerard Dalmau va obtenir
la quarta posició en 50 i 100 esquena i la setena en 200 estils. Sal-
vi Duran i Júlia Salvat també es van classificar. En el campionat de
Catalunya G2 es va comptar amb els grupistes Xavier Feliu, Gian-
marco Donzelli, Adrià Padilla i Oriol Roura.

Finalment, el calendari
es tancà amb la final te-
rritorial G1 amb la parti-
cipació de Laia Conesa,
Anna Soler i Mar Rome-
ro.

Travessa pel canal
de la Mànega
La grupista Daphne
Bots va participar en el
projecte Nedadores per
un somni. El 5 de se-
tembre, Bots juntament
amb Marta Mayol, Maria
Mercè Oliveras, Sílvia
Martínez, Míriam López
i Anna Pujol van creuar
el canal de la Mànega en relleus. Les sis catalanes van batre un
doble rècord, ja que es convertiren en el primer equip espanyol de
relleus júnior en creuar aquests 32 km i superaren l’actual rècord
absolut de relleus femenins júnior del canal a mans del Poznania
93 polonès. 
El secretari general d’Esports, Lolo Ibern, la delegada del Govern,
Pia Bosch, i el president del Grup, Joan Escuder, van participar en
la recepció d’aquestes esportistes a Girona.

Els grupistes van guanyar un or, tres
argents i dos bronzes NNAATTAACCIIÓÓ

A dalt, Eduard Gómez, Àlex Vera i Meritxell Figueres. Sobre aquestes lí-
nies, Daphne Bots entre Lolo Ibern i Joan Escuder. FFoottooss..  NNaattaacciióó//NNxxNN



Gràcies als lligams d’amistat, el 2 d’agost la secció es va
desplaçar a la localitat croata de Njivice per disputar el Tor-
neig internacional per sisena vegada consecutiva. El nivell

dels participants va ser relament alt i, és per això, que cal re-
conèixer el cinquè lloc del GEiEG compost per Domènec Xirgu,
Agustí Sot, Joan Garcia, Manel Martínez i Santi López. De fet, la

diferència entre ambdós països es va fer palesa tenint en
compte, a més, que a l’octubre la ciutat de Rijeka acollirà els
campionats d’Europa.
Per completar el viatge, els grupistes van fer una sortida al
parc nacional dels llacs de Plitvice. Els jugadors van fer un
recorregut de tres hores en les quals van gaudir de la belle-
sa d’aquest paratge de setze llacs. 
Pel que fa a propers campionats, la secció ja té a punt els
preparatius per al tradicional Torneig de novells de Fires de
Sant Narcís que tindrà lloc al complex esportiu de Sant Ponç
el 4 (a les 16h) i 5 de novembre (a les 9h). Els organitzadors
esperen que se superi el nombre de participants de l’any
passat.

Els jugadors del GEiEG, cinquens en
l’internacional de Croàcia

seccionsGEiEG 35

BBOOTTXXEESS

Els representants de la secció de botxes del GEiEG que es van
desplaçar a Croàcia per tal de disputar el torneig internacional.
FFoottoo..  BBoottxxeess
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Durant l’estiu, la secció continuà organitzant activitats, entre
les quals cal destacar el tradicional torneig de rugbi platja.
Així mateix, preparà la nova temporada.

9è Torneig internacional rugbi platja 7x7
El 22 de juliol es disputà el tradicional torneig internacional de rug-
bi platja 7x7 de Platja d’Aro organitzat per la secció amb el patro-
cini de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. En l’apartat masculí es
va comptar amb el BUC, el FC Barcelona, el Samurais, el Químics,
el Massamet Aussillon, el Sant Cugat, el GEiEG-Platja d’Aro, els
Senglars, el Vic Crancs i l’Almunia. La final se la va endur el Barça
amb un contundent  22-0. A banda, l’Andorra va encapçalar l’apar-
tat femení on es comptà amb les jugadores del CE Universitari i del
GEiEG-Platja d’Aro.

Internacional femení, nova temporada i torneig de Fires
L’internacional Espanya-França disputat el 24 de juliol a Palau va
aconseguir reunir prop de 150 persones. El matx acabà 0-27 a fa-
vor de les franceses. Cal dir que l’equip estatal comptà amb 10 ca-

talanes, entre les quals cal des-
tacar l’exgrupista Mariona Vila
que actualment juga a l’Ando-
rra. 
Quant al 2006-2007, els sè-
niors de primera catalana tin-
dran el jugador Rafel Matsuba-
ra com a entrenador. A més, la
junta directiva remodelà l’es-
tructura tècnica interna de la
secció incloent-hi Bernat Llobet
com a director tècnic per tal de
potenciar les categories infe-
riors.
Això a part, el 20 d’octubre Pa-
lau acollirà el Torneig de Fires
amb equips cadets i infantils.
La cita serà a les 16h.

La secció va remodelar la directiva i el
quadre tècnic per al 2006-2007RRUUGGBBII

El tècnic del Grup Rafel Matsubara en plena competició. FFoottoo..  RRuuggbbii



Vingui a descobrir el nostre
hhootteell  ttoottaallmmeenntt  rreeffoorrmmaatt

81 habitacions

comunions i banquets

piscina jardí

menú en el restaurant amb terrassa

sales de reunió 

desplaçament gratuït a l’aeroport

bar i zona de lectura

Autopista AP-7, sortida núm. 8

17457, Riudellots de la Selva (Girona)

Tel: 972 47 71 00, fax: 972 47 72 96   E-mail: H0503@accor.com

www.novotel.com

NOVOTELGIRONA****



GEiEG 38creu roja BBoonnaassttrruucc  ddee  PPoorrttaa,,  1133  
TTeell..  997722  2200  0044  1155    

1177000011  GGIIRROONNAA

8 objectius en joc
HUMANITAT · IMPARCIALITAT · NEUTRALITAT· INDEPENDÈNCIA · CARÀCTER VOLUNTARI · UNITAT · UNIVERSALITAT

E
l 8 de setembre del 2000, la cúpula del Mil·leni
va reunir, en la seu de l’Organització de Nacions
Unides a Nova York, 189 caps d’Estat i de Go-

vern, amb la finalitat de transmetre el missatge clar
que l’eradicació de la pobresa mundial havia de ser
una prioritat per a totes les nacions.
Aquest esperit va quedar reflectit en la Declaració del
Mil·leni, que consisteix fonamentalment en un ferm
compromís amb els 8 objectius de Desenvolupament
del Mil·leni, que s’haurien de complir abans de l’any
2015.
Aquests objectius són els següents:
- Eradicar la pobresa extrema i la fam.
- Aconseguir l’ensenyament primari universal.
- Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia
de la dona.

- Reduir la mortalitat infantil.
- Millorar la salut materna.
- Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres  malal-
ties.
- Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
- Fomentar una Associació Mundial per al Desenvolu-
pament.
Aquests objectius ens ajuden a difondre projectes que
es porten a terme a països on realment pateixen
aquestes mancances, però ens cal una sensibilització
general per poder aconseguir un repartiment més
equilibrat de la riquesa.
Per la seva part la Creu Roja de Girona ha començat
una campanya de sensibilització que ajudaria, en
aquests 9 anys que queden per aconseguir les fites, a
generar una corrent d’opinió proactiva i solidària. 

La Creu Roja i l’Agència espanyola de cooperació internacional,
cap al compliment  dels objectius de desenvolupament  del
mil·leni.
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La programació de l’Escola Muni-
cipal d’Art presenta aquest any
una oferta més amplia de cur-

sos infantils i per a joves: plàstica,
dibuix, escultura, arts digitals i ví-
deo. Quant a la programació d’a-
dults, en arts digitals, vídeo, pintura,
escultura, dibuix, ceràmica, tapís i
model lliure, s’ofereixen en diferents
formats, nivells i horaris per adap-
tar-se a les necessitats de cada
alumne: hi ha cursos de matins, de
tardes i els dissabtes, anuals i tri-
mestrals. 
L’EMA ofereix als artistes tallers de
gravat i serigrafia, l’aula d’informàti-
ca i el laboratori de fotografia del
centre i un programa de Recursos
Educatius, que acosta les arts plàsti-
ques a la comunitat educativa de la
ciutat.
L’Aula d’Humanitats, per la seva ban-
da, obre la tardor amb un fort desplegament d’activi- tats que combinen la creació literària, el pensament i

la divulgació cultural. 
Al costat de l’àmplia oferta de tallers d’escriptura (relat
i poesia), cal destacar els cicles de conferències: sobre
literatura universal (La novel·la de l’individu amb la
participació de Claudio Magris) i educació (Repensar
l’educació). El Cafè Europa permetrà assistir a un de-
bat entre escriptors
de diferents nacio-
nalitats sobre els lí-
mits de l’escriptura
nacional i internacio-
nal.
D’altra banda, la re-
flexió i el pensament
contemporanis im-
pulsen les jornades
Pors.com, que ana-
litzaran què ens es-
panta als éssers hu-
mans des de dife-
rents àmbits. També
s’organitzarà un ho-
menatge a Freud en
el 150è aniversari de
la seva mort.

Programació de L’EMA i l’Aula d’Humanitats  
L’EMA ha ampliat l’oferta de cursos infantils i per a joves a més dels d’adults
i l’Aula d’Humanitats retrà un homenatge a Sigmund Freud

DESTAQUEM
EMA (ESCOLA MUNICIPAL D’ART) I 
AULA D’HUMANITATS
Els socis del GEiEG tenen un 25% de descompte en
les activitats del Centre Cultural La Mercè. Cal que
mostreu la targeta de soci en fer la inscripció.
Per a inscripcions i més informació: 
www.ajuntament.gi/ccm

Dues imatges de les activitats del Centre Cultural La Mercè i la portada de la programació. FFoottooss..  CCCCMM
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Rosselló, Capcir, Conflent, Fenolleda, Vallespir… el
massís del Canigó abraça aquest mosaic d’aba-
dies, fortaleses i muralles esquitxat pel verd res-

plendent de vinyes curulles d’aromes, arbres fruiters i
petits pobles on la vida passa empesa per l’assossec.
Sense avions ni presses, podem recórrer el bressol de
la reconquesta on l’aigua baixa pels carrers transpa-
rent i fresca i  la marca «catalane»  és el reclam turís-
tic per excel·lència.

De Prada a Vilafranca de Conflent
Triem el Conflent, reservant-nos per a d’altres ocasions
Salses, el palau dels Reis de Mallorca i una inexcusable
ruta per la Costa Vermella. Amb tot, travessem part del
Rosselló amb petites joies històriques com Illa de Tet i
freguem el Capcir enfilant-nos cap a Prada.
Coincidim, per casualitat, amb la Universitat Catalana
d’Estiu que té lloc al Liceu, als afores, tot i així, vulgues
no vulgues, els carrers et menen a la cèntrica plaça de
la República. Mentre avancem les senyeres onegen,
tranquil·les, al costat de les banderes europea i fran-
cesa, no per la Universitat sinó perquè és un fet natu-
ral que hem anat observant al llarg del camí que les
quatre barres sovintegin i que els rètols dels municipis
apareguin en ambdues llengües. Pensem que és un fet
curiós que pot més que la realitat, però ens trobem,
sorpresos, que en ocasions ens endevinen catalans i
ens responen amb una llengua afrancesada però neta.

A pocs quilòmetres, i a peu de carretera,
apareix el poble emmurallat de Vilafranca de
Conflent. Rere els murs vermells, els porti-
cons i les torres medievals que la tanquen, la
vila es deixa viure a remolc del temps: es-
cuts, espases, figures de plom amb armadu-
res platejades, templers en miniatura… Un
petit oasi que viu sanament d’un turisme que
es deleeix per les glorioses gestes de comtes,
princeses i guerrers.

El misticisme d’una muntanya
Ens dirigim cap a un possible punt de partida
per pujar el Canigó. Passem per pobles de
cases que reten els capricis de la muntanya,
coves prehistòriques i centres termals com
Vernet-les-Bains un bon lloc per fer parada i
fonda abans d’enlairar-se al massís. Tot i així,
seguim pocs quilòmetres enllà i ens aturem a

Castell, un redós de calma (com molts dels que us ani-
reu trobant) que ratlla els 400 habitants. A partir d’a-
quí podem emprendre la pujada a la muntanya que
s’alça emparada per la boira que la concentra en una
aurèola. A dalt, ens espera l’abadia i no sabem si la
mateixa màgia de què parlava Thomas Mann. Ho sa-
brem deixant-nos engolir per la capa espessa i si les
cames no ens defalleixen.
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L’emmurallada Vilafranca de Conflent, un tresor medieval als peus del Canigó. FFoottoo..  JJ..  AA..  BBààrrcciiaa

A CAU D’ORELLA
COSES PER TASTAR Som en terra de
vins. Ja sigui en caves particulars o a qualse-
vol celler, podreu triar i remanar si rosat o
blanc. Els aparadors dolços de les boulangeries
us picaran l’ullet, no us hi resistiu i compreu
qualsevol llaminadura o pastís. 
UNA BONA ALTERNATIVA Si no voleu
recórrer la Catalunya Nord per carretera, teniu
l’opció del Tren groc que parteix de Vilafranca
de Conflent i arriba a La Tour de Carol. Podreu
contemplar el paisatge dins del vagó o a cap
descobert. Petits i grans gaudiran d’un viatge,
si més no, diferent.

El Conflent: als peus de la muntanya màgica
La Catalunya Nord o França? Els límits no existeixen quan traspasses la fron-
tera fíctícia i veus senyeres penjades en balcons de pedres velles i finestrons
de fusta: potser sí, és una altra terra. 
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LL’aigua és la principal font de vida i l’ele-
ment més estès de la terra, però en els
últims anys tots sabem que la quantitat

d’aigua disponible per al consum humà ha bai-
xat considerablement i ha augmentat la con-
centració de contaminants.
La pol·lució ambiental, els pesticides, els pu-
rins, o els residus orgànics, són alguns dels
contaminants més comuns.
Comprar aigua envasada s’ha fet imprescindi-
ble per tenir aigua de més qualitat, encara
que resulti molt incòmode de transportar, em-
magatzemar i que sigui molt costosa, per això

no acostumem a utilitzar-la per cuinar i ren-
tar aliments
Poder gaudir d’una aigua de més qualitat ca-
da dia directament de la nostra aixeta és el
futur que ja tenim avui dia per poder cuinar,
veure, rentar fruita i verdures, fer infusions,
cafès, glaçons... sense límit de quantitat,
sense alterar cap sabor i amb tota comodi-
tat.

Aigua pura, una
necessitat vital
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SABIES QUE...
El nostre cos està compost entre un 70% o un 80% d’aigua, i que per viure necessitem de 2 a 3 litres
d’aigua al dia?
Una aigua rica en carbonats no és apropiada per a gent amb càlculs de ronyó.
Un bon purificador d’aigua és capaç de treure el 95% dels sòlids totals dissolts i el 99% de tots els bac-
teris.
La contaminació de l’aigua es divideix en dos grans grups: la contaminació microbiològica i la contami-
nació química.
La contaminació bacteriològica està superada gràcies als mètodes de desinfecció utilitzats per tractar l’ai-
gua amb clor.
El nivell de nitrats màxims és de 50 mg/l i el màxim recomanable és de 25 mg/l. Una aigua amb 50
mg/l o més, no és potable. 

Avui en dia ja podem gaudir d’una aigua que no contingui els

contaminants més comuns. 

D’aquesta manera, des de casa podem obtenir directament una

aigua de més qualitat per atendre les necessitats quotidianes.

FFoottooss..  LLuuxx



Una marca en
què pots confiar
Una marca en 

què pots confiar
Purificadors d’aigua

Lux for life

L’antiga Electrolux de venda directa
ara es diu Lux, com en els seus orígens
al 1901, i disposa dels millors purifica-
dors d’aigua del mercat per osmosis in-
versa. Un sistema segur, còmode i
econòmic de donar a la nostra família
una aigua de qualitat dia a dia.
Amb els purificadors d’aigua Lux se
n’oblidarà per sempre més de carregar
amb incòmodes i pesades garrafes, ob-
tenint aigua d’alta qualitat purificada i

tractada just abans dels seu consum.
Segons l’última anàlisi d’aigua realit-
zada el 29 de juny de 2006 per un la-
boratori autoritzat per la Direcció Ge-
neral de la Salut Pública núm. R4-168-
02, es va poder comprovar que en una
zona del Baix Empordà es reduïen els
nitrats de 49,5 mg/l a 1,98 mg/l després
de tractar aquesta aigua amb el purifi-
cador AQUALUX per osmosis inversa. 

Conservar les seves instal·la-
cions i allargar la vida dels seus   
electrodomèstics.
Evitar l’aspror de la roba i 
oferir-li colors més vius.
Una pell suau i un cabell 
brillant.
Una casa més brillant i lluent.
Una font inacabable d’aigua
pura i lleugera

El Grup Lux és una
de les companyies
més grans  fabricants
d’electrodomèstics
del món, des de 1901
fins als nostres dies.
Actualment té més de
18.000 treballadors i
s’ha estès a 40 na-
cions.

Els purificadors d’aigua Lux
són els únics que ofereixen:

garantia de per vida
*Des de 39 euros/mes

Tel. 902 15 17 19
Tel. 902 15 17 19

raons per eliminar la calç
de l’aigua de casa seva5
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La potència del seu traç i el
pinzell sotmès al color més
punyent tenen la capacitat

de fagocitar i absorbir dins del
quadre tot el que se’ls posi al
davant, fins i tot quan la lluita
és amb quelcom tan intangible
com la mirada de l’espectador.
No és fàcil acostumar-se a les
obres de Javier Puértolas
(Binéfar, Osca, 1947). 
El fil d’Ariadna es trenca quan
tot just decidim entrar al labe-
rint pictòric i, un cop dins, no
s’hi trobarà cap referent cone-
gut que acompanyi l’especta-
dor per les seves obres; però el
cas és que, finalment, hom no
pot evitar entrar-hi, perquè de
fet tampoc és possible intentar
desentendre’s de l’atracció que
provoquen els seus macromons
microscòpics. 

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro presenta fins al 29 d’octubre una
mostra de l’artista aragonès Javier Puertólas.
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RECOMANEM

Javier Puértolas exposa al Castell de
Benedormiens de Castell d’Aro 

Un diálogo pendiente de Javier Puértolas.

(acrílic sobre tela).

FFoottoo..  bboonnaarrtt

L’exposició Jugart dos sorgeix de l’exposició Jugart realitzada la primavera del 2005 al Centre Cultural
La Mercè, de Girona.
Les bones crítiques i el bon funcionament de l’exposició han fet que se n’hagi preparat una nova edició,
comissariada pels artistes participants en la primera, que tindrà per objectiu apropar l’art als nens i ne-
nes, al públic més jove i també a tot el públic en general sota l’experiència del joc i d’uns guies artís-
tics interdisciplinaris. 
Els comissaris de l’exposició són Eva Grau, Imma de Batlle i Pablo Paz. I els artistes participants en
aquesta edició, Cristina Rovira, Chus Ferrussola, Chus Batlle, Joan Vilajoana, Judith Torres i Marta So-
ler. La mostra es podrà veure del 22 de setembre al 26 de novembre del 2006.



La Junta Directiva del GEiEG es va reunir el 3 de juliol i el 31 d’agost de 2006 a l’edifici Fòrum. De les reunions, cal destacar que el presi-
dent Joan Escuder agraí la feina i els resultats de les diferents seccions al llarg de la temporada. Així mateix, agraí, en nom de la Junta la
tasca del cap de secció Ricard Massanas al capdavant de natació-waterpolo. El gerent Josep M. Pinsach informà que el camp de gespa ar-
tifical de Palau estava molt avançat, amb la qual cosa, imminentment quedaria enllestida una instal·lació funcional i necessària.

Resum de les reunions de la Junta Directiva

Gràcies a la renovació del conveni
entre Mifas i el GEiEG, els socis de
l’entitat tenen un 20% de des-
compte en el pàrquing de La Fari-
nera Montserrat situat a la cruïlla
entre la carretera de Barcelona, el
carrer de La Creu i darrere del
Parc Central. 
Els socis només cal que mostrin la
targeta en pagar a taquilla. 

Els socis tenen
20% de
descompte al
pàrquing de La
Farinera

Ja podeu adquirir a qualsevol ins-
tal·lació i a la seu social de la plaça
del Vi les butlletes del sorteig de
Nadal  (núm. 33.218 i 84.626) al
preu de 3 euros (es juguen 1,20
euros a cada xifra). 

Loteria de
Nadal del
GEiEG
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Una imatge del pàrquing ubicat  entre la carretera de Barcelona i el carrer de La Creu . FFoottoo..  JJ..  MMiiccaallóó






