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a uns dies en una entrevista radiofònica em van preguntar quin era, segons
el meu criteri, «el miracle perquè, al llarg dels anys de la història del GEiEG,
hagi estat possible tirar endavant la complexitat de moure tants esportistes i
portar a terme tantes activitats socioculturals amb èxit». 

La meva resposta va ser ràpida i contundent «la generositat dels responsa-
bles i membres de les seccions». Tenia raó el periodista. Organitzar multitud

d'activitats esportives, culturals i socials dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes
i any rere any es podria considerar una miracle si no fos per la quantitat de persones que
treballen al Grup, molts de manera desinteressada. Persones, sovint anònimes dins la mas-
sa social de l'entitat, però vitals perquè l'engranatge del GEiEG rutlli a la perfecció com si
d'un rellotge suís es tractés. 

En les seccions petites i en les més grans, en totes elles hi ha amants de l'esport i de la cul-
tura amb esperit grupista que, amb el suport tècnic dels professionals de la casa, dia a dia
van desenvolupant la seva activitat. I el resultat? Si seguim les pàgines d'aquest butlletí i
dels anteriors és evident la magnitud del Grup. Un exemple són activitats recents com el
10è Cicle d'audiovisuals de muntanya i aventura amb un èxit rotund, la Pujada als Àngels,
els campionats socials d'esquí i la implicació del GEiEG en l'Expedició Everest 2006 de les
comarques gironines, a més de les permanents competicions en les quals participen les sec-
cions esportives.

En aquest sentit, hom pensa que caldria fer un homenatge multitudinari a totes aquestes
persones que altruistament treballen per fer possible la bona salut del Grup. La salut ben
activa, esportiva i nodrida de cultura d'una entitat que forma part indivisible de la societat
gironina i sovint també deixa petja fora de les nostres comarques.

El miracle del Grup

NOTA
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.

Amb la col·laboració de

PORTADA Secció d’esquí del GEiEG 
FFoottoo  Esquí
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GEiEG
Grup Excursionista i Esportiu Gironí

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

DIRECTOR DEL BUTLLETÍ: Francesc Cayuela 
GERENT: Josep M. Pinsach • COORDINACIÓ: Adriana Bàrcia • PUBLICITAT: Jordi Pla 
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Gimnàstica artística, Gimnàstica rítmica, Halterofília, Hoquei patins, E. Rico, Judo, Muntanya,
Natació/Waterpolo, Patinatge artístic, Pesca, Rugbi i Tennis.
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Seu Social:
Pl.del Vi, 7 - 17004 GIRONA
Tel. 972 20 29 46 / Fax 972 20 50 88
Telèfon  d’atenció  al  soci  902  366  101

GEiEG - Sant Ponç 972 20 10 47
GEiEG - Sant Narcís  972 23 44 59
GEiEG - Palau Sacosta   972 22 66 35
wwww.geieg.net    e-mmail:    geieg@geieg.net
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En un període on les activitats d’o-
ci per al jovent eren prou limita-
des, el GEiEG, com a entitat es-
portiva i cultural, oferia opcions
diverses. 
A part de les competicions i jorna-
des esportives, el Grup omplia l’a-
genda cultural i musical de la ciu-
tat amb esdeveniments socials.
En aquest sentit, l’editorial del but-
lletí de febrer del 1962 anunciava
una programació força completa per
a la Quaresma: «...presentació i dis-
sertació d’il·lustres conferenciants; ses-
sions de cinema professional a càrrec
de Foto-Cine Sans; pas de pel·lícules
cedides per la Cinemateca Nacional
de la Universitat de Barcelona i de
Consulats estrangers acreditats al pa-
ís; actuació de la Choral; representa-
ció de teatre per la secció dramàtica,
i, com a fi de festa, gran festival folklò-
ric o infantil.»
En aquest mateix número s’inclou un
anunci del sopar d’esquí amb motiu
dels campionats socials amb «cena
americana» i «bailables al estilo night-
club hasta la madrugada». Amenitzat
pel conjunt Setson («antes Tropicana»),
la vetllada es presentava com a «extra-
ordinario Baile Blanco de Sociedad.»

Amb motiu, també del sopar d’esquí,
el GEiEG organitzà una altra gala el
1966 i, aquest cop, s’apuntava a les
noves tendències del moment sota l’a-
nunci: «Tradicional ball blanc
de societat amenitzat pel fa-
mós conjunt yé-yé Els Grin-
gos». 
L’apartat cultural dels seixanta
del Grup es completava amb
el teatre amateur, els múltiples
concerts de la Coral (en festes
majors, gales, etc. amb un re-
pertori bàsicament tradicional)
i amb la secció folklòrica on
cal destacar l’apartat sarda-
nístic. De fet, en el butlletí del
gener del 1968 s’assenyalava: «... ve-
mos buena animación en la sección
de Folklore, buena promoción de jó-

venes, muchos jóvenes, casi el 80
por ciento o más...». 
Amb tot, l’entitat també participava
de les vetllades de música i ball
amb motiu d’actes com el «Concur-
so nacional de redacción» patroci-
nat per la Coca-cola i la col·labo-
ració de Los Sitios. Així, en el lliura-
ment de premis del 1964 que se ce-
lebrà al Teatre Municipal es comptà
amb l’actuació de la «Choral del
GEyEG» dirigida per «José Casade-
mont» i els conjunts «Combo Setson
con Rony Bray» amb «éxitos de hoy
y  de siempre» i «Los Diamantes»
amb «rock and roll’ers, twist’ers...»
Finalment, en el lliurament de pre-
mis del 1966, a més de la Coral, la

nota més popular va anar a càrrec
de «Los Sirex».
Finalment, destacarem la «Sección
de baile» de l’entitat que organitzà
el «Ball de socis» el 27 de febrer del
1968 amb «el Conjunto Super’s y la
presentación de Ana Kiro». En
aquesta vetallada de dimarts de
Carnaval no hi faltà un «Concurso
de trajes regionales».

C A P  A L S  C E N T

Diferents anuncis de les activitats del
GEiEG dels 60. A dalt, la secció de teatre
en la representació del febrer del 1966.
FFOOTTOOSS  ARXIU GEiEG

El Grup, una opció d’oci de la Girona dels seixanta



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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Tot  a  punt  per  repetir  l’èxit  de  l’any  passat

L’entitat ja ha preparat la programació d’es-
tiu amb la qual espera que es compleixin les
prediccions que apunten que es tornarà a
repetir l’èxit d’anys anteriors.
En concret, el 2005, va haver-hi 3.766 ins-
cripcions setmanals de casals i campus i
275 de mensuals d'activitat aquàtica. En
aquest sentit, cal destacar que el casal de
Sant Narcís va arribar a tenir cobertes 120
places durant 11 setmanes.

Del total de mainada inscrita, el 45%
va participar en activitats desenvolupa-
des al complex de Palau, el 33% es va
inscriure a les activitats de Sant Narcís
i el 22% restant, a les esportives de
Sant Ponç. 
Així doncs, bé es pot afirmar que els

complexos del Grup viuen un estiu a ple
rendiment. 

Sant  Narcís:  casal,  cursets  i  campus

Sant Narcís acollirà el casal per a mainada
de 3 a 7 anys. L’activitat començarà el 26
de juny i acabarà el 8 de setembre. En
aquesta instal·lació es combinaran els jocs,
tallers i danses amb els banys a la piscina.
Els divendres es programaran sortides i acti-
vitats especials. En el casal, hi ha la possibi-
litat de concertar mitja jornada (de 9h a 13h
o de 15h a 18h) o jornada completa (de 9h
a 18h). El dinar i els curset de natació són
opcionals.
En aquest complex també es faran campus
en què es combinaran els jocs i la pràctica
esportiva amb banys a la piscina. 

UN ANY MÉS, EL GEIEG HA PREPARAT UN VENTALL AMPLÍSSIM
D’ACTIVITATS PER A AQUEST ESTIU. DES DE CASALS FINS A CURSETS

PASSANT PER CAMPUS ESPORTIUS I CULTURALS, EL GRUP DISPOSA
D’UNA OFERTA PROU COMPLETA PER SATISFER PETITS I JOVES. 

LES ACTIVITATS
D’ESTIU DEL GEiEG

TTEEXXTT A.BÀRCIA
FFOOTTOOSS GEIEG

«Abans de formalitzar la
inscripció caldrà demanar

hora prèviament per
telèfon.»

En aquesta i en les
pàgines posteriors,

diverses imatges de les
activitats d’estiu de l’any

passat.
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El campus seran de 9h a 18h en torns set-
manals i hi haurà l’opció de quedar-se a di-
nar. En primer lloc, el campus de funky co-
mençarà el 26 de juny i acabarà el 28 de
juliol . El de gimnàstica rítmica (que s’inclou
per primer cop en el programa d’estiu) es
realitzarà del 26 al 30 de juny i del 28 d’a-
gost a l’1 de setembre per a nenes de 6 a
noies de 16 anys.
El campus de bàsquet, per a nens i nenes de
6 a 13 anys, començarà el 26 de juny i fi-
nalitzarà el 28 de juliol, mentre que del 26
de juny al 14 de juliol es farà el d’handbol
per a inscrits de 6 a 14 anys.
Del 28 d'agost al 8 de setembre, es farà el
campus de patinatges per a mainada de 6 a
joves de 16 anys.
Finalment, aquest complex acollirà els cur-
sets de tennis en torns d’1 hora (matí o tar-
da). Els cursets s’estructuraran en grups per
edats (de 6 a 18 anys) i nivells. 

Sant  Ponç:  tennis  i  activitat  aquàtica

La instal·lació de Sant Ponç concentrarà els
cursets de natació. L’activitat està adreçada
a mainada nascuda a partir del 2003 o que
hagin complert o facin els 3 anys en el mo-
ment de realitzar el curset. S’han programat
torns mensuals en horaris de matí i de tarda.
Es podrà escollir entre fer 2 o 4 dies a la set-
mana. Les inscripcions són obertes fins a jo-
ves de 14 anys. En aquestes sessions es tre-
ballarà tant la iniciació com el perfecciona-
ment.

A banda, del 26 de
juny al 28 de juliol, el
complex acollirà el
campus de tennis per a
mainada de 6 anys fins
a joves de 18. Es faran
diversos grups segons
els nivells. A més de
l’activitat esportiva, es
podrà gaudir de banys
a la piscina i jocs
aquàtics. El campus es
farà de 9h a 18h amb
l’opció de dinar.

Palau:  casal,  campus,
música  i  teatre

En els darrers anys, Palau s’ha acabat con-
firmant com un punt de referència en les ac-
tivitats d’estiu. De manera que la instal·lació
s’omple de petits i joves en aquest període.
El Casal i Natura tindrà la mateixa durada
que el casal de Sant Narcís amb la diferèn-
cia que s’adreça a nens i nenes de 8 a joves
de 14 anys. En aquest casal hi haurà activi-
tats esportives, banys a la piscina i jocs rela-
cionats amb el medi, a més de sortides amb
BTT. L’entorn provilegiat del complex mar-
carà la programació de les activitats. Com
en el de Sant Narcís, es podrà escollir la jor-
nada i el servei de dinar.
Quant als campus de futbol i atletisme,
ambdós són per a nens i nenes de 6 anys a
joves de 14. Tot i que tant l’un com l’altre
començaran el 26 de juny, el d’atletisme



acabarà el 14 de juliol i el de
futbol, el 28. Com la resta, l’-
horari serà de 9h a 18h, en
torns setmanals i amb la possi-
bilitat de dinar a la instal·lació.
L’apartat cultural es cobrirà
amb l’aula de música, la de te-
atre i la d’arts plàstiques. La

primera és oberta a petits de 3 anys
fins a joves de 12, mentre que en la
segona el parèntesi s’eixampla dels 8
als 16 anys. Quant a l’aula de plàs-
tica, els tallers s’adrecen a mainada
de 6 a 12 anys.

Serveis,  inscripcions  i  notes  d’interès

El Grup posarà a disposició dels inscrits un
servei de bus el juny i el juliol. Es podrà con-
sultar la ruta del transport en fer la inscrip-
ció. A més, es pot concertar el servei de

guarda a partir de les 7.45h a les tres ins-
tal·lacions. 
Els casals, els campus, les aules i els cursets
de tennis són de torns setmanals, mentre
que els cursets de natació, mensuals.
Per tancar totes les activitats, es farà una fes-
ta el 8 de setembre a les 16h a Sant Narcís
on es convida tots els inscrits.
Quant a les inscripcions d’aquest 2006, del
24 d’abril al 12 de maig, caldrà demanar
hora al 972 40 70 38 o al 972 40 70 39
(de dilluns a divendres de 8h a 15h). Un cop
s’hagi concertat, s’haurà d’anar a la
instal·lació corresponent amb la documen-
tació necessària.
Les activitats d’estiu compten amb la col·la-
boració de ‘la Caixa’, Fotoimpacte, Teisa,
ESports Ferrer, Càtering Vilanova, Òrbita
professional, Margarit, Aquadiver, Dive
Center Palamós, Centres Mèdics Dentals,
Rondo Team i Servei Estació.

GEiEG
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«El 2005, va haver-hi 3.766
inscripcions setmanals de
casals i campus i 275 de

mensuals d'activitat
aquàtica.»

Sant Ponç 22%

Activitats del 2005: 
percentatge d'inscripcions a cada instal·lació 

Activitats del 2005: nombre d'inscrits per activitat 

Sant Narcís 33%

Palau 45%
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TOTAL: 3.766 inscripcions setmanals de casals i cam-
pus i 275 inscripcions mensuals d'activitat aquàtica.
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TORNEIG BÀSQUET ANY NOU

CICLE AUDIOVISUALS
CAMP. SOCIAL ESQUÍ
PUJADA ALS ÀNGELS

TROFEU MÀSTER NATACIÓ
SANT JORDI 
CASAL DE SETMANA SANTA

6 HORES TENNIS
EXPOSICIÓ DE FLORS
APLEC DEL GRUP
TRAVESSADA POPULAR
TORNEIG INT. DE BOTXES

CASALS
I CAMPUS

AQUASPORT
TORNEIG RUGBI-PLATJA

FESTA DEL PEDAL
TORNEIG LA BOLA

TROFEU DE FIRES NATACIÓ
TROFEU DE FIRES BOTXES
TROFEU FIRES HALTEROFÍLIA
CONCURS PINTURA RÀPIDA
LLIGA SOCIAL ESQUAIX
TORNEIG SOCIAL TENNIS

CONCURS SARDANES
CONCURS DE FIRES DE PESCA
CURSA ORIENTACIÓ BTT
FUTBOL 7 HIVERN

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

-  22  dd’’aabbrriill,,  concurs de pesca de roca a Fané
(Llançà).
-  2222  dd’’aabbrriill,, Quadrangular internacional d’hal-
terofília amb les seleccions de Catalunya, Eus-
kadi, València i Sardenya al GEiEG-Sant Narcís
(16.30h).
- 2233  dd’’aabbrriill, Sant Jordi, Com sona Mozart (es-
pectacle en homenatge a WA Mozart a la plaça
Jacint Verdaguer, prop de plaça Catalunya).
Tendal del GEiEG a la plaça Catalunya.
-  ddeell  2244  dd’’aabbrriill  aall  1122  ddee  mmaaiigg: s’obre el perío-
de per concertar hora per fer la inscripció als
Casals i campus d’estiu (tel. 972 40 70 38 i 972
40 70 39, de 8h a 15h, de dilluns a divendres).
-  11  ddee  mmaaiigg, concurs de pesca de roca a Port de
la Selva.
-  2200  ddee  mmaaiigg, concurs de pesca riu al Ter i l’On-
yar.
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EL GEGÒMETRE

promociópromoció

PROMOCIONS PER ALS SOCIS
L’AGENDA

El Grup sortejarà entre 
els seus socis 

la col·lecció de la 

Biblioteca Bàsica de les 
Comarques Gironines
un exemplar

d’El GEIEG, pas a pas 
i el volum 

1919-1994. 75 anys d´art a Girona

Preus especials per a socis

Entrada reduïda 4,20 euros

de dilluns a dijous laborables, 
excepte vigílies i festius

www.cinesoscar.com
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I N S TA L · L A C I O N S La nova piscina de 25 m i la zona lúdica,
principals obres del complex de Sant Ponç

TEMA
grupgrup

Si les obres de Sant Ponç continuen al ritme
actual, properament es podran utilitzar els
nous equipaments. Els treballs comprenen
una zona lúdica amb un jacuzzi, un bany de
vapor, una sauna i un solàrium natural.
Aquesta zona, amb vistes a la Catedral,
completa l’espai que ocupa la nova piscina

de 25 m que serà, a més d’atractiva, pràcti-
ca per a les sessions dirigides així com per
al bany lliure. De fet, la nova piscina té un
desnivell  de 1,20 a 1,60 m i s’hi faran sor-
tidors d’aigua. Amb aquestes característi-
ques serà ideal per a l’Escola d’activitat
aquàtica. 

Dues imatges dels treballs
que s’estan realitzant a

Sant Ponç: a dalt, la nova
piscina de 25 m i, al costat,

la zona lúdica.
FFOOTTOOSS A. BÀRCIA/J.MICALÓ
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grup

C O M I S S I Ó  
E C O N Ò M I C AResum d’actuacions a partir de l’acord de

l’assemblea extraordinària de l’estiu del 2003

Evolució  financera,  construcció  d'obra  nova,
manteniment,  rehabilitacions  amb  fons  pro-
vinents  de  la  venda  de  la  Farinera  Montse-
rrat  del  GEiEG

A l'estiu de 2003, en l’assemblea extraor-
dinària celebrada al pavelló Lluís Bachs, els
socis del GEIEG van decidir donar suport a
la Junta Directiva per vendre una finca dels
terrenys de la Farinera Montserrat, per obte-
nir fons per portar a terme una sèrie d'ac-
cions de millora d'instal·lacions, cancel·lació
de préstecs, millores informàtiques, i obra
nova.  

De l'import total obtingut, i sempre segons
l'acord de l'assemblea, es van destinar una
part dels fons a eliminar les obligacions fi-
nanceres o préstecs que estaven contrets
amb entitats bancàries. També es va desti-
nar una mica més d'1,5 M d’euros a pagar
l'IVA associat a l'operació de venda de te-
rrenys. I finalment, en els exercicis pressu-
postaris de 2003/2004 i 2004/2005 es va
procedir a iniciar les actua-
cions de millora d'instal·la-
cions i millores informàtiques
previstes. Tot això va suposar
una despesa de
5.284.673,14 euros fins a la
data de tancament de l'exerci-
ci pressupostari 2004/2005,
al setembre de 2005. Addi-
cionalment, cal tenir en
compte que l'import de la
venda de la Farinera va ser
ingressat a diverses entitats
bancàries, generant una sèrie
d'ingressos financers a favor
del GEiEG que, en total, en-
tre els dos exercicis pressu-

postaris abans esmentats han suposat un in-
grés de 236.540,98 euros. Aquests ingres-
sos financers s'han destinat exclusivament a
incrementar el capital de la venda de la Fa-
rinera, amb l'objectiu final i original acordat
per l'assemblea. 
D'acord amb això, a 30 de setembre del
2005, restaven encara 5.973.041,74 euros
a mans del GEiEG per destinar principal-
ment a finançar les obres de Sant Ponç, Sant
Narcís i Palau segons es va determinar pels
socis l'estiu de 2003.  
Fins a la data esmentada les principals des-
peses que s'han suportat amb els fons provi-
nents de la venda de la Farinera han estat
les següents: 

Una imatge de l’assemblea
extraordinària de l’estiu del
2003. 
FFOOTTOO A.BÀRCIA

Concepte de despesa (euros)

Piscina 25 m 384.506,66

Informàtica 249.718,06

Honoraris tècnics 187.348,11

Pistes tennis 135.622,92

Gimnàs SN 76.965,63

Altres 66.767,99

Gimnàs SP 60.724,27

Vestidors 36.695,88

Pistes d’esquaix 30.266,94

Caseta Escola del medi 23.715,12

Total obres a 30/09/05 1.252.331,58

Import venda: 11.021.173,90 euros

Pagament IVA: 1.520.161,92 euros

Cancel.lació de préstecs:    2.515.423,17 euros

Despesa accions 2003/04:    654.492,38 euros

Despesa accions 2004/05:    594.595,67 euros
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P U J A D A  
A L S  À N G E L S

Dues imatges de la sortida a
la plaça de Santa Llúcia.

FOTOS C.BORRÀS

La 43a edició de la Pujada a peu als Àngels
va reunir prop de 250 participants

La 43a Pujada a peu als Àngels comptà
amb 150 inscrits en el vessant competitiu i
un centenar, en la marxa popular. La jorna-
da va ser tot un èxit tenint en compte el mal
temps. Tot i que l’any passat hi hagué uns
400 corredors, enguany la iniciativa d’intro-
duir el vessant lúdic va recuperar les arrels
de la jornada que acabà amb el lliurament
de premis, l’esmorzar i la missa amenitzada
per la Coral.

Quant a la classificació, Xavier Sánchez en-
capçalà la taula final amb 39.03, mentre
que en categoria femenina, M. Gràcia Coll
es proclamà campiona amb 45.19.
La Pujada comptà amb el patrocini de Cai-
xa de Girona i la col·laboració de l’Ajunta-
ment i la Diputació de Girona, Decathlon,
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí,
Coca-Cola Cobega SA, Aigua Sant Aniol i
Centres Mèdics Dentals.
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El GEiEG, col·laborador oficial de l’expedició
gironina Everest on participen tres grupistes

Sis gironins marxaran al Nepal  per aconse-
guir una fita que encara no ha assolit cap
expedició de les comarques de Girona, fer
el cim de  l’Everest (8.848 m).  Cal destacar
que tres dels expedicionaris són del GEiEG:
Lluís Julià, Jordi Servosa i Rafel Fuentes.
L’entitat és col·laboradora oficial de l’expe-
dició que es completa amb Arnau Julià (CE
St Julià del Llor),  Joan Cardona (CE Ban-
yoles) i Jordi Cañigueral (CE Cassanenca).
El cassanenc enregistrarà l’ascensió de la
qual se’n farà un documental. Aquest repte
es podrà seguir a través del web: www.giro-
na-everest.com. L'Expedició Pirineu de Giro-
na Everest 2006 ha rebut el suport de la Di-
putació, el Patronat de Turisme i de l'Ajunta-
ment de Girona, i la col·laboració d'altres
empreses de la demarcació.

L’expedicionari del GEiEG, Lluís Julià, ens
avançà alguns detalls de l’ascenció:

-  Com  va  sorgir  el  projecte  Pirineu  de  Giro-
na  Everest  2006  i  la  implicació  de  tres  com-
ponents  del  GEiEG?
- L’ascenció a l’Everest era una assignatura
pendent de l’alpinisme gironí. En aquest
sentit, el GEiEG compta amb alguns dels
noms més rellevants d’aquest àmbit. Jordi
Servosa, Rafel Fuentes i David Font (el qual
finalment no podrà participar-hi) són gent
molt preparada; i és que, el GEiEG és una

entitat puntera ja que aquests noms
gaudeixen d’un cert prestigi. Es tracta
de gent que ha obert vies arreu del
món i amb una experiència més que
notable.
Amb tot, dels nou alpinistes amb què
es comptava al principi, finalment en
serem sis. I és que l’expedició s’anà
formant amb les propostes d’uns i al-
tres tot i que, per raons alienes, s’ha re-
duït el nombre d’expedicionaris.
-  A  grans  trets,  quina  és  la  ruta  que  se-
guireu?
- Ens hem proposat la ruta per la cara
nord, al Tibet. El camp base, l’em-

plaçarem a 5.400 m i el camp avançat, que
és on farem vida habitualment, als 6.400
m. Al coll nord, hi ubicarem el camp 1 a
7.150 m, el camp 2, a 7.650 m i el camp
3, a 8.250 m. Finalment, entre el 3 i el cim,
s’han de superar tres esgraons dels quals el
segon és una paret vertical de 35 m de gran
dificultat. 
-  Quin  és  el  calendari  previst?
Si bé sortirem a principis d’abril, es preveu
fer el cim la segona quinzena de maig o pri-
mers de juny, depenent de les condicions
meteorològiques. Així mateix, per aclimatar
el cos a l’alçada, farem un trekking al Ne-
pal d’uns 20 dies on hi haurà diversos cims
de més de 5.000 m i dos de 6.400 m apro-
ximadament.

E V E R E S T  2 0 0 6

A dalt, el president
grupista Joan Escuder
signant la col·laboració. 
A sota, els expedicionaris:
Lluís Julià, Jordi Servosa,
Rafel Fuentes, Joan
Cardona, Arnau Julià i
Jordi Cañigueral.
FFOOTTOOSS A.BÀRCIA / EVEREST 2006
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O P E N  D ’ E S Q U A I X

E S Q U A I X

El complex del Grup de Sant Ponç fou
l’escenari de l'Open català d'esquaix 

El 24 i 25 de febrer es va disputar l'Open
català circuit Dunlop Fila a Sant Ponç. La
prova va ser tot un èxit amb cinquanta ins-
crits, entre els quals es van veure els millors
jugadors gironins i del rànquing català. 
Víctor Montserrat es proclamà campió de la
primera categoria.  El català  s’imposà a
John Clark en la final. A banda, Jaume Puig
guanyà en la segona, mentre que Luís Suá-
rez quedà finalista. En les finals de consola-
ció, Dani Quian s'endugué el triomf en la
primera categoria i el grupista Xavier Bautis-
ta, en la segona. L’Open comptà amb el pa-
trocini de  Phischiatrc i la col·laboració de
l'Ajuntament i la Diputació de Girona, el
Consell català de l'esport,  el Consell co-
marcal del Gironès, , la Federació catalana
d'esquaix,  Dunlop, Fila, Campió, Aigües de
Sant Aniol, Cobega Coca-Cola. 

Els jugadors del GEiEG continuen participant
en lligues i campionats catalans

El 9 de febrer,  el GEiEG va perdre el pri-
mer partit de lliga catalana a Sant Ponç
contra l’Alfa 5 de Barcelona per 3 a 1. En
aquesta ocasió, Xavi Bautista, David Pe-
rich, Pep Dalmau i Oriol Angulo van re-
presentar l’entitat. Malgrat que els partits
van ser força disputats, només Dalmau
s’imposà per 3 sets a 1.
Els 10 i 11 de febrer es va celebrar el
campionat de Catalunya de veterans a
l’Squash Montjuïc, on Bautista quedà pri-
mer del quadre de consolació de majors
de 35 anys.
El 21 de febrer, els grupistes David Perich,
Pep Dalmau, Quim Ruiz i Oriol Angulo
van jugar contra el Royal Tarraco on em-
pataren a 2 (cal dir que els tarragonins
són els actuals sotscampions de la cate-
goria). Amb tot,  Dalmau guanyà el seu
partit per 3-2, així com Angulo, per 3-1.

A dalt, els guardonats
de l’Open d’esquaix i
al costat, els grupistes

al Royal Tarraco. 
FFOOTTOOSS GEIEG/ESQUAIX
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El GEiEG celebrarà Sant Jordi amb  un
homenatge al compositor WA Mozart
Aquest 2006 per Sant Jordi, el GEiEG orga-
nitzarà Com sona Mozart,  una escenificació
teatral de caire familiar de la vida del com-
positor, on es narrarà la seva biografia en-
terenyinada amb fragments de les obres més
significatives. 
L’espectacle es farà a les 18h a la plaça Ver-
daguer (prop de la plaça Catalunya) i
comptarà amb l’actor David Planes, la pia-
nista Marisa Ruiz i la flautista Laura Xiberta.
Pilar Prats es farà càrrec de la direcció artís-
tica i la dramatúrgia. L’activitat comptarà
amb la col·laboració de l’Ajuntament.
A banda, com és habitual, l’entitat dispo-
sarà d’un tendal on hi haurà informació di-
versa a través de revistes, fullets, desplega-
bles... D’aquesta manera, un cop més, el
Grup participarà activament en l’ambient
festiu característic de la diada.

S A N T  J O R D I

Una imatge d’El
GEiEG llegeix del
2005. 
FFOOTTOO F. GARCIA
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Èxit rotund de participació i organització 
dels cursets d’esquí i d’snowboard 
Abans que es tanqui la temporada, es pot
afirmar que enguany l'escola d'esquí ha es-
tat un èxit. I és que cada dissabte s’ha
comptat amb 76 alumnes. Feia molt temps
que no es  tornaven a veure 3 busos cada
matí sortint cap a esquiar. Per tant, des de la
junta es felicita l'equip de l’escola (direcció,
monitors i administració).
El dissabte 25, a més de la gent del curset,
es va comptar amb 12 nens i nenes de l’Es-
cola Esportiva que van tenir el primer con-
tacte amb l'esquí, a més, el acompanyants
també van gaudir de la neu. El mateix dia
Intersport Akilia va organitzar un test d'es-
quís de la casa Dinàmic a la mateixa esta-
ció de Formigueres amb la qual cosa es van
poder provar més de 20 parells d'esquís de
la temporada vinent.
A banda, l'equip de competició està immers
en les curses. Cal dir que el calendari de
competicions dels infantils consta de tres
caps de setmana seguits. En general, els re-
sultats no han estat brillants però s'està fent

una molt bona feina de base per part de l'e-
quip tècnic que de ben segur tindrà els seus
fruits les temporades següents. 
Tot i així, cal destacar la vint-i-quatrena po-
sició de la benjamina Diana Llongueras en
l'slalom dels CTS de Catalunya Infantins, i la
quinzena del sènior Marc Reinoso en l'sla-
lom del 25è Derby Internacional Ciutadans
tot i que és una prova FIS amb corredors de
molta qualitat.

E S Q U Í

Dues imatges dels
participants a les activitats
programades per la secció
d’esquí a Formigueres.
FFOOTTOOSS ESQUÍ

esportsesports
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La jugadora del Grup
Gemma Frigola i, al costat,

els tècnics de la secció.

FFOOTTOOSS TENNIS

T E N N I S

Campionat  de  Catalunya  aleví

Les noies de l'equip aleví van arribar a les
semifinals del català en bronze. En la lligue-
ta, el GEiEG va vèncer el CT Vallparc per 4
a 1 i va perdre contra el CN Reus Ploms per
un ajustat 3 a 2. Malgrat això va quedar
primer de grup i va disputar les semifinals
contra el C.T Tarragona davant del qual va
caure per 4 a 0. 
L'equip va estar format per Gemma Frigola,
Marta Escrich, Clara Fernández, Blanca He-
rrera, Mariona Xifra, Aïda Vila, Joana Ramió
i Liliana Robles.

Copa  Nadal

La copa Nadal ja arribat a la fase final.
Marta de Pablo es proclamà campiona da-
vant Paula Hors per 6/2 i 6/2. 
En semifinals, de Pablo havia derrotat Anna
Muñoz per 6/2 i 6/2, mentre que Hors s’-
havia imposat a Clara de Pablo per 6/0 i
6/1. 
Adam Buscà i Jordi Paretas disputaran la fi-
nal, ja que van guanyar Eduard Torrellas per
3/6, 7/5 i 6/4 i David Escrich per 6/2 i 6/3
respectivament en les semifinals.

Campionat  de  Catalunya  infantil  

En tancar edició, s'està disputant el català
infantil per equips. En or, les noies han per-
dut el primer partit contra el CT Andrés Gi-
meno per 4 a 0; els propers rivals seran el
CT Laietà i el CT Lleida. En argent, els nois
van ser derrotats en la primera jornada pel
CT Sant Cugat per 5 a 0. Els propers partits
els jugaran contra el CT d'Aro i el CT Vall-
doreix.

Propers  campionats

Properament començarà el territorial júnior
amb 3 equips masculins del GEiEG (l’A en
or, i el B i el C, en bronze) i 3 femenins (dos
en or i un, en argent).

Les alevines arribaren a semifinals del català i
Marta de Pablo quedà campiona de la copa Nadal



El 19 de febrer es disputà el
Campionat de Catalunya ab-
solut de cros individual a Ca-
net de Mar. L’atleta de l’Aqua-
diver GEiEG, Josep Lluís Blan-
co, oferí un bon espectacle i
s'imposà en els últims trams
de la cursa a Kalip Aamri (C
Lleida) i al tercer classificat,
Ruben Palomeque (FCB).
El cap de setmana del 4 i 5 de
març, Blanco va aconseguir
classificar-se en segon lloc en
el cros curt disputat en el cam-
pionat d’Espanya de Vallado-
lid. Blanco, que assistí amb in-
vitació de la RFEA, no va po-
der amb Abderrahim Goumri
(Metavi-Atrivin) per només sis
segons.

Tot i la cursa brillant de
Blanco, el grup de ma-
rroquins va dominar la
prova. L’atleta va anar
mantenint el ritme fins
que, a manca de 400
m del final, Goumri va
acabar proclamant-se
campió.
Amb tot, l’objectiu del
grupista és classificar-se
pel Mundial de cros curt
i, per això, haurà de su-
perar l’actuació de Va-
lladolid en el cros d´As-
túries que es diputarà a
finals de març. I és que
el grupista podria tenir
moltes possibilitats d’a-
nar al Japó.

Josep Lluís Blanco, de l’Aquadiver GEiEG
s’imposà al català de Canet de Mar
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AT L E T I S M E

Josep Lluís Blanco en ple-
na cursa a Canet.
FFOOTTOO L. CASTILLEJO
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W AT E R P O L O Les jugadores de l’absolut van aconseguir 
tres victòries a primera divisió estatal

Dels darrers partits, cal destacar que els ju-
gadors de l'absolut de segona estatal van
guanyar el CN Sant Feliu per 9 a 6, tot i que
van caure contra el Santa Eulàlia per 14 a
5 i el CN Premià per 7 a 14. 
L'absolut femení va aconseguir resultats bri-
llants a primera estatal. Així, es va imposar
al Dos Hermanas (10-13), la UPNA de
Pamplona (4-14) i el CN Montjuïc (10-7);
amb tot, va perdre per la mínima contra el
Escuela de Waterpolo de Zaragoza (8-9).
Quant a les categories inferiors, el cadet
masculí empatà amb el Sant Feliu (12-12),
s’imposà al CN Premià (16-5) i va caure
derrotat davant el Poble Nou (9-7). El juve-
nil va vèncer còmodament el CN Figueres
(16-9), mentre que els infantils no van po-
der amb el CE Mediterrani (8-11). A part,
l’escolar aconseguí empatar amb el CN Ru-
bí (3-3) com el juvenil femení amb el CE
Mediterrani (7-7).

H O Q U E I Els joves esportistes de la secció participen 
en trobades escolars amb equips gironins
A la secció, hi ha un grup de mainada d’es- cola de 2 a 7 anys. Aquests joves esportis-

tes comencen a endinsar-se en el món de
l'hoquei a través dels jocs dirigits per Gui-
llem Pérez, Ferran Formatgé i Nino García.
En els entrenaments s’incien a patinar, es
treballa perquè toquin la bola amb l’stick,
tot i que, principalment, la intenció és que
s’ho passin molt bé.
Durant la temporada, se solen fer trobades
amb altres escolars de les comarques giro-
nines que permeten que els nens i nenes es
relacionin amb altres esportistes i hi juguin.
No hi ha vencedors ni vençuts, sinó un munt
de petits passant-s’ho d’allò més bé. El Tor-
neig Joan Petit és una d’aquestes trobades
que té un especial interès. Enguany se ce-
lebrà a Mollerussa el 17 de desembre amb
l’objectiu d’ajudar els nens i nenes malalts
de càncer. Cal dir que els joves grupistes
van participar-hi de manera activa. 

El petits d’hoquei i, a baix,
els infantils de waterpolo.

FFOOTTOOSS HOQUIE/WATERPOLO



N ATA C I ÓEls nedadors i nedadores del GEiEG
encapçalaren les classificacions del febrer
Del 10 al 12 de febrer es va disputar el
campionat de Catalunya absolut-Open a la
piscina Sant Jordi on Gerard Dalmau va
quedar setè, desè i onzè en 50, 100 i 200
esquena, també hi participaren Daphne
Bots en 200 esquena i Carlota Molas en
800 lliures. En els campionats de Catalunya
d'hivern G2,  Xavier Feliu va obtenir el novè
i el desè llocs en 100 i 200 esquena,  men-
tre que Gianmarco Donzelli i Adrià Padilla
també es van classificar.
En la quarta jornada de lliga G3 de Cente-
lles Àlex Vera va ser primer en 100 lliures i
200 estils; Marta Castro encapçalà els 100
lliures i fou tercera en 200 papallona, Me-
ritxell Figueras quedà segona en 200 estils i
200 papallona com Joseph Coromina en
100 lliures i 200 papallona. A més, la gru-
pista Daphne Bots assolí el tercer lloc en
100 lliures. El GEiEG quedà primer en els
relleus 4x100 estils masculí i segon en els

femenins. 
De la tercera jornada de lliga d’Olot,  cal
destacar la segona posició de Mar Romero
en 50 lliures i el quart i sisè de Laia Conesa
en 100 lliures i 50 papallona. En la tercera
lliga comarcal a Sant Ponç, Gerard Dalmau
fou primer en 200 esquena i tercer en 50
papallona; Zeus Abdellah, primer en 50 pa-
pallona i, en la mateixa prova, Mercè Ber-
ga, segona. A banda, Carlota Molas quedà
en segon lloc en 100 i 400 lliures. En G3,
Marta Castro fou primera en 100 lliures i
50 papallona i Àlex Vera, primer en 100
lliures i 200 esquena. Daphne Bots en-
capçalà els 200 esquena i quedà segona
en 100 lliures, Meritxell Figueras assolí el
primer lloc en 400 estils i el tercer en 200
esquena. Eduard Gómez fou primer en 100
braça, Josep Coromina, segon en 100 i
400 lliures i Miquel Pujol, tercer en 200 es-
quena.
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Una de les jornades de la
lliga d’absoluts G4 i G3
disputada a Sant Ponç.
FFOOTTOO NATACIÓ
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Les gimnastes del GEiEG van aconseguir 
resultats brillants a la Copa Catalana

El 4 de febrer, el GEiEG disputà la primera
fase de Copa Catalana individual en júniors
i juvenils amb 8 gimnastes. La competició es
va celebrar a La Selva del Camp (Tarrago-
na)  on  es van aconseguir les dues prime-
res medalles de la temporada en juvenils
gràcies a les actuacions de Clara Ferrer,
que va ser segona, i Marta Ruiz que va que-
dar tercera en nivell III. 
D’aquesta manera, el Grup assegurà la
presència a la final del 12 de març. En la
modalitat de maces, la juvenil Mireia Albó
quedà setena, Meritxell Fuyà, onzena i, en

nivell I , Marta Garcia, novena. 
En  la modalitat de cèrcol, la

júnior Paula Bataller va
quedar vuitena en
nivell III i, en nivell I,
Ariadna Serrano i
Laura Martín van
quedar dissetena i
onzena respectiva-
ment.
El 5 de febrer, Mont-
gat acollí la primera
fase de Copa d’ale-
vines i infantils. Els
resultats varen ser

del tot satisfactoris ja que quatre de les cinc
gimnastes que hi van participar s’iniciaven
en aquesta competició. 
Així doncs, en nivell I en mans lliures, Anna
Tulsà quedà quarta, Helena Garcia, cinque-
na i Ariadna Serrat, vuitena. La infantil Ro-
cío Nieto va quedar en cinquè lloc en el ni-
vell I de corda i Janine Ariño, en setzè, en
nivell II. 
Cal dir que totes les gimnastes de nivell I
van passar a nivell II gràcies a la seva clas-
sificació, cosa que els féu accedir a la se-
gona fase que es disputà a Palafrugell el dia
19. 
En aquesta jornada, Ariadna Serrat assolí el
setzè lloc i Anna Tulsà, el divuitè seguida
d’Helena Garcia. En infantils de nivell II, Ro-
cío Nieto quedà en tretzena posició i Janine
Ariño, en dinovena.
Entre aquestes tres competicions de Copa
Catalana, la secció va participar i organit-
zar la primera  fase de la Copa Consell que
va tenir lloc al pavelló Lluís Bachs i que
comptà amb les 32 gimnastes  del Grup. 
En aquesta jornada, també es comptà amb
el Club de Rítmica Sarrià de Ter i el Cornellà
de Terri. Cal dir que el GEiEG va obtenir
molt bons resultats.

La júnior Laura Martín
amb cèrcol durant

l'actuació a La Selva del
Camp i la infantil Rocío

Nieto amb corda durant
l'actuació a Mongat. 

FFOOTTOOSS GIM. RÍTMICA

G I M N À S T I C A  R Í T M I C A
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G I M N À S T I C A  
A R T Í S T I C A

J U D O

Les gimnastes del GEiEG van sumar diversos podis
en la Copa Consell celebrada a Sant Gregori
Un total de 30  gimnastes del Grup van
participar a la Copa Consell que va tenir
lloc a Sant Gregori el 18 de febrer. En
aquesta jornada, van competir 143 gimnas-
tes de nivells A i B.
Pel que fa a la classificació, en nivell A, la
benjamina Sandra Tena quedà primera se-
guida d’Aida Reina. Ariadna Gispert també
encapçalà el quadre en alevines i Adaya
Carrasco fou segona. En la mateixa cate-
goria, l’equip del GEiEG aconseguí la mà-
xima puntuació (99, 20).
En nivell B de prebenjamines, el GEiEG
pujà al podi en la modalitat d’equips. Així,
Vasilisa Bashegurov, Maria Clopés i Coral
Sacrest van assolir la primera posició, Patrí-
cia Alarcón, Cristina Garcia i Marina Arbo-
leas, la segona, i, Ania Costoya, Sandra Ji-
ménez i Lídia Garcia, la tercera. Així mateix,
les grupistes Paula Clara, Míriam Fernán-
dez, Marta Mas i Júlia Solercens foren les
primeres en infantils.

En els exercicis indiviuals (poltre, barra i te-
rra), la prebenjamina Vasilisa Bashegurov
assolí el primer lloc, seguida de Sandra Gi-
ménez i Coral Sacrest. Així mateix, en infan-
tils, Marta Mas sumà la màxima puntuació,
Míriam Fernández, la segona i Júlia Soler-
cens, la tercera.

Núria Fanals, Fara Baró i
Eli Expósito al campionat
territorial sub-17 que
disputaren a Figueres. 
FFOOTTOO JUDO

Els judokes del GEiEG van assolir el primer i el
segon llocs del campionat de Catalunya júnior
Els judokes del Grup disputaren el campio-
nat de Catalunya júnior a les Llars Mundet
de Barcelona el 18 de febrer. Eli Expósito (-
48 kg) s’endugué el títol, mentre que Núria
Fanals (-57 kg) aconseguí la medalla de
plata. Per la seva banda, Màxim Kucan (-81
kg) quedà quart.
Quant al rànquing estatal que va tenir lloc
a Madrid del 18 al 19 de febrer, la cadet
Fara Baró  (-52 kg) quedà cinquena. A part,
el 25 de febrer, la infantil Emma Reina  (-44
kg) assolí el segon lloc en el Trofeu Federa-
ció disputat a les Llars Mundet. Daniel Ta-
rrés (-50 kg) quedà quart mentre que Pere
Perpiñà (-50 kg) no aconseguí classificar-se.
En la fase sector del campionat d’Espanya
que es disputà el 4 de març a Múrcia, Eli
Expósito (48 kg) va aconseguir el bronze, de
la mateixa manera que Núria Fanals (57
kg).  Ambdues grupistes tenen moltes possi-

bilitats de pujar al podi en l’estatal que se
celebrarà el 18 i 19 de març a Madrid.
Finalment, el 9 d’abril el GEiEG disputarà
els campionats territorials classificatoris per
als de Catalunya. 

Les gimnastes del Grup al
podi de la Copa Consell. 
FFOOTTOO GIM. ARTÍSTICA
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El Novotel GEiEG acabà sisè i els jugadors
cadets aconseguiren la primera victòria
El Novotel GEiEG acabà sisè de primera es-
tatal, la qual cosa significa que l'any vinent
haurà de jugar a primera catalana. 
Durant el febrer, el primer equip disputà
quatre partits, amb un balanç de dues de-
rrotes, un empat i una victòria. 
El primer, jugat contra el FC Barcelona, su-
posà la tornada provisional de Javi Ribas a
la banqueta de Palau, i, tot i que l'equip va
mostrar símptomes de millora va haver d'in-
clinar-se davant d'un conjunt superior, que
tot apunta que aquest any assolirà l'ascens
a divisió d'honor B.
La setmana següent, el Novotel GEiEG es
desplaçà a Mallorca per enfrontar-se al Po-
nent, un rival directe per evitar els llocs de
descens. El GEiEG va fer un gran partit i es
va endur una valuosa victòria que l’hagués
pogut salvar. Amb tot, les coses van anar

malament per als grupistes, ja que van pa-
tir les baixes d'alguns jugadors molt impor-
tants. El Novotel GEiEG va caure per 10 a
32, un resultat que no reflectí el que va suc-
ceir al camp, ja que fins els darrers deu mi-
nuts els gironins van tenir opcions de victò-
ria.
L'últim cap de setmana de febrer, el Novotel
GEiEG es desplaçà fins a Cornellà per jugar
contra el campió de la categoria. El matx
que es va haver d’ajornar, acabà amb po-
quíssimes opcions de salvació. Tot i que els
grupistes no van ser massa brillants, van
plantar cara i van arribar a avançar  el mar-
cador per 7 a 10 quan faltaven deu minuts.
Amb tot, una decisió arbitral errònia va per-
metre que l'equip riberenc igualés la pun-
tuació a 10. 
Així doncs, en la seva tornada a primera, el
Novotel GEiEG haurà d'esperar que acabin
les fases d'ascens i de descens de les dife-
rents categories per saber on militarà la
temporada vinent.
A l’abril, es disputarà la tradicional Copa
Catalana, després de la qual es jugarà el
primer campionat oficial de rugbi 7, moda-
litat que es vol promoure tant des de la Fe-
deració catalana com des de l'espanyola,
ja que és molt probable que passi a ser es-
port olímpic.
Per altra banda, el segon equip segueix se-
gon en el campionat de tercera catalana,
on disputà dos partits oficials: va perdre al
camp del líder, la Santboiana, per 29 a 20,
i va superar el Castelldefels per 15 a 5.
També es va enfrontar, en amistós, al Lleida
que va sortir derrotat per 42 a 0.  
Cal destacar que el cadet va aconseguir la
primera victòria contra el Gòtics per 19 a
12. Aquest resultat és prou valuós, ja que
l’equip s'ha format en pocs mesos i s'està
enfrontant a conjunts molt més rodats. Per
tant, aquestes xifres animen els jugadors i
entrenadors de cara al futur. 
L'equip femení es va enfrontar, a Torroella, a
l'equip canadenc de la Queens University. El
matx acabà amb una victòria grupista con-
tundent: 61 a 0. 

R U G B I

El Novotel GEiEG en un
dels partits disputats a

Palau aquesta temporada.
FFOOTTOO RUGBI
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El grup de xou del GEiEG va quedar en
quarta posició en el campionat d’Espanya 
Campionat  d’Espanya  de  xou

El 4 de març, el grup de xou del GEiEG
quedà quart de l’estatal amb la coreografia
La passió de Jesucrist. El tres primers clas-
sificats del campionat d'Espanya celebrat a
les  Canàries van ser l'Olot, el Masnou i el
Reus que serà l'amfitrió de l’europeu cque
es farà del 28 al 30 d'abril. El GEiEG espe-
ra una possible repesca en cas que quedi
alguna plaça per als europeus. Tot i així, els
grupistes van quedar satisfets del resultat. A
a partir d'ara, representaran La passió de
Jesucrist en exhibicions, festivals i gales,
mentre preparen una nova coreografia per
les properes competicions.

Altres  activitats  

L’ 11 de març, onze grupistes minis van par-

ticipar en les proves del Consell Comarcal
del Gironès a Fornells de la Selva. El mateix
dia, una altre grup de sis patinadores van
fer proves de Federació en iniciació A a Vi-
dreres.

A baix, la representació
del GEiEG que es
desplaçà a les Canàries.
FFOOTTOO  PATINATGE
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La secció celebrà el lliurament de premis 
i començarà la temporada el 18 de març

La secció de pesca va celebrar el lliurament
de trofeus de la temporada 2005 el 26 de
febrer a Palau. A l’acte, hi van assistir més
d’un centenar persones que van gaudir d’u-
na arrossada. 
Cal dir que en aquesta jornada, es van re-
partir els calendaris de la nova temporada
2006.
Víctor Ferrer es proclamà campió, mentre
que Enric Godó, quedà en segon lloc de la
classificació general. En dones, Maria Vidal
va ser la primera seguida d’Anna Sánchez.
Quant a la categoria infantil, Toni Romero
quedà primer i Natàlia Romero, segona. 
Albert Garanger va aconseguir la peça més
grossa de riu, mentre que Josep Delgado,
la de mar.
Per al 18 de març, la secció preveu que es
comenci la nova temporada amb un con-
curs als rius Ter i Onyar al seu pas per Gi-
rona.

P E S C A

Els grupistes van millorar les pròpies marques
en la primera jornada de la lliga catalana
La secció inicià la temporada el 18 de fe-
brer amb la primera jornada de la lliga ca-
talana individual absoluta. En aquesta oca-
sió, es van veure aixecadors de Lleida, Bar-

celona, Terrassa, Matadapera, Molins de
Rei i del GEiEG.
Els grupistes van competir al complex de
Sant Narcís i aconseguiren resultats bri-
llants.
Així, en juvenils, Álvaro Gómez de 15 anys
va fer la millor puntuació (138 kg de total
olímpic i 50 punts) i encapçalà la classifica-
ció general. 
David Carrasco va fer la segona millor mar-
ca absoluta entre tots els participants amb
212 kg d’olímpic i 69,74 punts. Toni Gue-
rra aconseguí 185 kg total i 49, 07 punts,
mentre que Abdel Chir va fer 145 kg i 47,
70 punts. 
Finalment, Pablo Abel assolí els 124 kg i
36, 90 punts.
Així doncs, els grupistes van demostar que
es troben en un gran moment, ja que tots
van millorar les pròpies marques.

H A LT E R O F Í L I A

A dalt, el lliurament de
premis  de pesca a Palau.
A baix, un dels aixecadors

del Grup al complex de
Sant Narcís.

FFOOTTOOSS PESCA / HALTEROFÍLIA
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Les jugadores del Piscines Mondepra GEiEG,
protagonistes d’una temporada excel·lent
El Piscines Mondepra GEiEG està aconse-
guint una temporada excel·lent, ja que les
grupistes van adjudicar-se el títol territorial
de nivell A. 
L'equip va estar format per Paula Negre, Ai-
na Gallegos, Maria Rodríguez, Laura Mas,
Anna Fàbrega, Queralt Casas, Blanca Pé-
rez, Berta Bartrolí, Aida Cantenys i Marta
Romero.
En la seva participació a la màxima catego-
ria del bàsquet català, la preferent A1, les

jugadores entrenades per Eric Surís estan
demostrant un gran joc ja que, a hores d’a-
ra, encapçalen la classificació juntament
amb el Mataró Bàsquet, màxim favorit al tí-
tol. 
A l'altre grup, cal destacar els bons resultats
de l'Iberhogar Cornellà i el Solsona Torelló.
Així doncs, l'equip del Grup ha signat grans
actuacions en aquesta primera volta; i és
que ha aconseguit victòries tan importants
com les obtingudes davant el Sant Adrià,
l’UB Barça i el Terrassa.
L'equip, a més dels bons resultats, viu en un
clar progrés tant a nivell individual com
col·lectiu, cosa que ha demostrat en els en-
trenaments i en els partits.
Si el Mondepra GEiEG quedés en segon o
tercer lloc de la classificació al final de la lli-
ga regular que està disputant  i que finalit-
za el 13 de maig, disputaria els encreua-
ments previs a la final a 4, els quals es ju-
garien el 19 i el 21 de maig. 

El Piscines Mondepra
GEiEG celebrant la
victòria contra el Ros
Casares i, al costat,
amb el tècnic Eric Surís.
FFOOTTOO BÀSQUET
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El Mont, Tossa d'Espinau i Malveí.
MUNTANYISME
12 DE FEBRER

En aquesta sortida, es proposà l'ascenció
dels tres cims més meridionals de l'Alta
Garrotxa. Es partí de l'església de Sant Pere
de Lligordà i es passà pel Sant Sepulcre de
Palera. Un cop creuat el torrent dels
rajolins, els 12 excursionistes varen
començar la pujada fins a Coma de Roure

on es va esmorzar. Seguidament es visità
l'església de Sant Miquel i es pujà al cim del
Malveí. Malauradament aquest cim és força
emboscat i no hi ha massa visibilitat. La
baixada fins a la collada d'Espinau es va
realitzar per la Tartera. Després d’una forta
pujada fins a sota la Tossa d'Espinau, es va
passar per la balma, per seguir fins al cim
amb una vista magnífica. En aquest punt, es
va dinar de foc. 
Es continuà fent camí per la carena, amb la
pujada opcional a la Tossa petita, fins al
coll de Joncanat i la darrera pujada forta
envers El Mont. El camí de baixada que
s’escollí va ser el tradicional dels romeus de
Besalú i Beuda: Sant Llorenç de Sous, Roca
Pastora, amb visita opcional al corral de
l'Abat, Salve Regina, les Envistes, Can
Oliveres i el camí d'anar a missa, fins a
Beuda. El vocal de la sortida va ser Joan
Llosas.

Capcir. Coll de Pam- Bullosa.
RAQUETES 
12 DE FEBRER

Els 8 participants iniciaren la sortida al coll
de Pam fins el llac de la Bullosa pel bosc de
La Calma i el Pla de les Bones Aures. El
retorn es va fer pels estanys de la Bolloseta,
del Recó, Llarg, Negre i de Pradella; tots ells
amb gel excel·lent que va permetre caminar
amb raquetes sense cap problema. Els
participants seguiren des de Pradella fins el
coll de Pam, de nou pel bosc de La Calma.

GEiEG
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Els esquiadors pels voltants
de l’estany del Recó. Al

costat, el grup
d’excursionistes al cimd’El

Mont.
FFOOTTOOSS A.TUDELA /J. LLOSAS



Es va optar per fer dos recorreguts: un per
als raquetistes i l'altre per als esquiadors, per
tal de fer-los més adients per a la pràctica
d'ambdues activitats. El dia  assolellat va
permetre gaudir d'una bona passejada als
22 raquetistes i 8 esquiadors, alguns dels
quals s'iniciaren en aquesta pràctica. Es van
recórrer 16.5 km, amb un desnivell acumulat
de 612 m.  

Travessa Flaçà - Girona
EXCURSIÓ SOCIAL 
26 DE FEBRER

Els 17 participants van iniciar el recorregut
davant l’ajuntament de Sant Joan de Mollet
prenent el Camí Reial. Resseguiren la llera
de la riera de Sant Martí Vell, i un cop a la
pista, s’endinsaren per camins dins el bosc i
els camps. Després del poble de Sant Martí
Vell es continuà en direcció Juià. Havent
esmorzat, es continuà per la pista que duu
fins a Juià pel mig del bosc. Un cop
atravessat aquest poble, els excursionistes es
dirigiren a Celrà, també per pistes boscanes.
Abans d'arribar a Celrà, passaren per un
corriol per dins el bosc fins als forns de calç.
Sense entrar al nucli urbà, es passà per la
font de Les Escales fins que es trobà el camí
de les Mines del Nen Jesús. En aquest punt
el camí es complicà per la neu de setmanes
abans i per la pluja sobtada. Amb tot, els
participants arribaren a les Mines. Per un
camí costerut i relliscós, s’enfilaren fins a
trobar la pista que duu a Sant Miquel.
Després de fer un mos,  es baixà cap a
Girona pel camí clàssic de Sant Miquel.

Sortides
ESQUÍ DE MUNTANYA
FEBRER

Al llarg de l’hivern, s’han anat fent diverses
sortides d’esquí de muntanya entre les quals
cal destacar el Taga amb esquís, una
excursió inusual sortint de Pardines que es va
poder fer amb un dia esplèndid de sol i sense
vent. 
També es va fer el Costabona des de
Setcases. La sortida comprengué 1.100 m
de desnivell i 4 hores de pujada per fer
aquest pic per la Baga de Carboners.

A banda, els esquiadors del Grup van assolir
L'home mort (al cercle de Cambra d'Ase). La
sortida es caracteritzà per un bon  sol però
amb fort vent a la carena, a més, les
condicions de la neu no van ser gaire bones.
Finalment, es va fer el Sant Berthelemy, a
L'Ariege. Se sortí de l'estació d'esquí de Mont
d'Olmes i es féu aquest pic amb neu dura i
un dia incert; amb tot, es contemplà una
magnífica vista de L'Ariege a l’oest i L'Aude a
l’est.

Sortides
BTT
FEBRER

Al febrer, es van organitzar diverses sortides,
la primera de les quals va ser a les fonts de
Madremanya. Se sortí de Girona i es passà
pels Àngels, Madremanya, Sant Mateu de
Montnegre i Girona. El
recorregut constà de 40 km i
1.100 m de  desnivell.  
També es va fer una sortida al
castell de Montsoriu des
d’Arbúcies. Aquest cop es van
recórrer 30 km amb un
desnivell de 900 m. Cal dir que
les pistes eren bones i es va
seguir la ruta marcada de BTT
de la Selva núm. 22.
Per acabar, recordem que el
Centre BTT de Quart resta
obert els dissabtes i diumenges
al matí per a informació,
lloguer de bicis i guiatge de
rutes.
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Dues imatges d’esquí
de muntanya i de BTT
de les sortides del
febrer.
FFOOTTOOSS J. OLLER
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La Creu Roja continua aquest 2006 amb la
campanya de captació de socis al carrer
La Creu Roja a Girona vol repetir l'experièn-
cia de la captació de socis als carrers de la
ciutat de Girona després de l'èxit assolit l'any
passat a la resta de comarques gironines.
Durant les darreres iniciatives portades a
terme al carrer es van captar 649 socis a la
ciutat de Girona i 217 socis durant la cam-
panya estival que es va desenvolupar fona-
mentalment a la zona de l'Alt Empordà i Pa-
lafrugell. L’any passat,  866 persones es van
incorporar a la institució mitjançant aquest
sistema.
Ara es voldria repetir l'experiència i arribar a
l'objectiu de 1.000 socis nous per aquesta
via durant el 2006 a la demarcació de Gi-
rona.
El sistema de captació que s’utilitzava era el
d'oferir aquesta afiliació de manera telefòni-
ca. Amb tot, es creu que una millor proxi-
mitat envers la persona que se li ofereix
aquesta participació pot contribuir a infor-
mar més i millor a la població sobre els pro-

jectes i les activitats que porta a terme la
Creu Roja a Girona i millorar els resultats
de la campanya, així com la satisfacció de
la persona que col·labora. 
Per aquesta raó la Creu Roja s'ha plantejat
aquesta via de captació a peu de carrer, a
través de col·laboradors degudament iden-
tificats amb indumentària que explicita «So-
cis Creu Roja», i amb un carnet acreditatiu
per tal d'oferir la màxima seguretat envers
les persones col·laboradores.
Els socis i les seves col·laboracions desinte-
ressades són sens dubte una de les fonts im-
portants de finançament de la Creu Roja en
el seu conjunt. Aquests recursos l'ajuden a
donar compliment a les múltiples activitats
beneficosocials que desenvolupa en el con-
junt de les comarques.
A 31 de desembre de 2.005, la Creu Roja
a les comarques de Girona comptava amb
el suport importantíssim de 20.305 socis
(19.137 persones i 1.168 empreses).

FES-TTE’N  SOCI!
Truca als telèfons 

972 216 400     972 222 641



DIARI DE GIRONA
20 de febrer del 2006
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L’Olot empata amb el Moscardó i el GEiEG femení
derrota a casa el Montjuïc

DIARI DE GIRONA
26/2/06

WATERPOLO

El GEiEG brilla 
a la Lliga Catalana

DIARI DE GIRONA
22/2/06

HALTEROFÍLIA

Tercera catalana:
GEiEG - Banyoles 27- 20

EL 9
1/2/06

HANDBOL

Chus Lago tancarà 
el cicle d’audiovisuals

EL 9
24/2/06

MUNTANYA

Javi Ribas, 
nomenat nou tècnic del GEiEG

EL 9
3/2/06

RUGBI

Víctor Montserrat s’emporta la primera prova del circuit
Dunlop-Fila 

EL 9
26/2/06

ESQUAIX

El GEiEG femení segueix amb pas ferm en aquest inici
de campionat

DIARI DE GIRONA
6/2/06

WATERPOLO

El GEiEG Novotel, amb Javi Ribas, 
rep el Barça a Palau

EL 9
4/2/06

RUGBI

Blanes i GEiEG guanyen 
i el Ripoll perd davant el Mollet

DIARI DE GIRONA
13/2/06

HOQUEI

Primera catalana:
GEiEG - Salle Montcada 28 - 26

DIARI DE GIRONA
14/2/06

HANDBOL

El GEiEG millora el joc 
i guanya el Ponent

EL 9
12/2/06
RUGBI

Blanes, GEiEG i Ripoll resolen amb victòries clares els
seus partits de lliga

DIARI DE GIRONA
27/2/06

HOQUEI

El GEiEG salva 
un punt a Sant Cugat

EL 9
20/2/06

HANDBOL

L’Uni Girona derrota un rival directe i el GEiEG apallissa
el Torelló

DIARI DE GIRONA
26/2/06

BÀSQUET

Blanco (GEiEG) fixa la seva preparació 
per a l’estatal de cros

DIARI DE GIRONA
10/2/06

ATLETISME

Santi Martínez, 
entre els 8 millors del món

DIARI DE GIRONA
16/2/06

HALTEROFÍLIA

El GEiEG sap llegir les defenses del Don Piso 
i el supera en el derbi gironí

DIARI DE GIRONA
20/2/06

BÀSQUET

El GEiEG s’imposa al segon classificat:
GEiEG - Tàrrega 59-49

DIARI DE GIRONA
9/2/06

BÀSQUET
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Però també podem gaudir d'una ciutat mo-
derna que ens ofereix tot tipus d'activitats
d'oci dignes de les urbs més cosmopolites:
teatres, restaurants de disseny, museus, bo-
tigues de luxe, firmes internacionals, etc.

El  Madrid  més  bohemi
Una bona tassa de
cafè amb llet amb uns
xurros o unes porras, a
l'antic Café Gijón per
exemple, ens donaran
l'energia suficient per
començar a explorar
les zones històriques
de la ciutat.  
Arranquem el recorre-
gut pel Madrid costu-
mista des d'El Barrio
de la Letras, que rep
aquest nom en home-
natge a tots els il·lus-
tres escriptors de l'a-
nomenat Segle d'Or
que hi van viure. Ac-
tualment és el barri
més bohemi i comer-
cial de la ciutat, amb
alguns edificis històrics
i els restaurants, cafès

i bars de copes més en voga de la ciutat. A
la nit no és difícil trobar toreros retirats i as-
pirants d'artista concentrats en converses in-
terminables amb gust de tinto. A la zona de
vianants d'aquest barri, baixant pel carrer
Huertas, podem llegir algunes cites de les
obres més importants d'aquests escriptors
clàssics gravades en el paviment. Al final
d'aquest passeig trobem els tres museus per
excel·lència: el Prado, el Reina Sofía i el
Thyssen-Bornemisza. Plegats acullen la con-
centració d'art més important del món i de
visita obligada per als amants de l'art pictò-
ric.
Els matins de diumenge la cita és al Rastro.
Aquest mercat a peu de carrer, sorollós i
amb aroma de temps passats, ens ofereix
anys d'història i la possibilitat de trobar-hi tot
tipus d'articles, des de roba de segona mà
fins a animals. Siguis com siguis i busquis o
no busquis mai tornes d'aquest famós mer-
cat amb les mans buides.
Després podem anar a prendre l'aperitiu al
Parque del Retiro, la zona verda més gran
de la ciutat, que ens ofereix la possibilitat d’
allunyar-nos del rebombori de la ciutat. Hi
ha espectacles de tota mena: tiradors de
cartes que ens endevinen el futur a bon
preu, massatgistes procedents de països
exòtics, músics d'arreu del món, etc.

Cap de setmana madrileny
TEXT E. RICO

FOTO A.TORRA
PASSAR UNS DIES A LA CAPITAL POT SER UNA EXPERIÈNCIA D'ALLÒ MÉS ENRIQUIDORA.
AQUESTA CIUTAT, PLENA DE CONTRASTOS I CONTRADICCIONS, QUE NO DORM MAI -
SEGONS AQUELLS QUE HI HAN ESTAT- ENS OFEREIX UNA INTENSA ACTIVITAT CULTURAL I
ARTÍSTICA, I UNA ESTIMULANT VIDA NOCTURNA. ALGUNS CARRERONS DEL CENTRE, AMB EL
SEUS MESONES I CAFÈS LITERARIS, ENS TRASLLADEN A AQUELL MADRID CASTÍS DE MAJAS I
CHULAPOS QUE VAN POSAR DE MODA EL TAPEO I LA SIESTA.

Coses per  tastar
Un dels plats més típics d'aquesta
ciutat és el conegut cocido madrileny,
que us recomanem en alguns dels
restaurants del carrer la Ruda, a deu
minuts a peu des de la Plaza del Sol.
Unes copes a la Taberna del
Alabardero, davant del Palau Reial,
poden tancar el dia.
Coses per comprar
A Madrid hi ha de tot segons la nostra
butxaca. Aquells que busquen grans
marques i dissenyadors espanyols,

han d'anar al barri de Salamanca. Per
a compres més tradicionals, no us
perdeu el barri de la Plaza Mayor o la
Puerta del Sol: artesania religiosa,
ceràmiques, guitarres, capes o vestits
de flamenc i ventalls.
Un consell 
La ciutat de Madrid està en obres, és
per això que us recomanem moure-us
amb el metro. El soroll i el trànsit són
infernals i poden acabar amb la
paciència del més assenyat. 

A  C A U  D ’ O R E L L A

Una imatge d’El Retiro.



Iniciació al submarinisme
Els socis del GEiEG tenen preus especials 

socis
D E S TA Q U E M
DADES D’INTERÈS

E l Bateig de submarinisme introdueix
a la gent al busseig amb equip

autònom, d'una forma relaxada i molt
supervisada. Elimina les idees equivocades
més comunes del busseig amb equip
autònom, ja que permet que la gent ho
provi per si mateixa.

Sempre sota la guia d'un professional del
Dive Center Palamós, els nous bussejadors
aprenen els conceptes bàsics de seguretat,
es posen l'equip i neden sota l'aigua amb
un entorn ben supervisat. El Bateig de
submarinisme es pot fer en una piscina o
en una zona protegida d'aigües confinades

i a mar obert; és a dir,  en qualsevol
lloc on sigui possible una introducció
positiva al busseig amb equip
autònom. Després de provar la
iniciació al busseig amb equip
autònom, el següent pas és obtenir la

titulació de submarinista mitjançant el curs
Open Water Diver. Aquesta titulació
permet bussejar a tot el món amb plena
seguretat i poder gaudir del fons marí. 

Frederic Soler
Director tècnic

Fotos. Palamós Dive Center
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DIVE CENTER PALAMÓS
Salvador Albert i Pey, 75
17230 PALAMÓS
tel. 972 60 03 45

- Cursos se submarinisme tots nivells.
- Sortides amb vaixell.
- Lloguer i venta de material de    

busseig.
- Organització de viatges de 

submarinisme: 
nacionals i internacionals.

SOCIS  DEL GEiEG
Descomptes especials.

Per consultar tots els avantatges:
www.palamosdivecenter.com

Salvador  Albert  i  Pey,  75        
Tel  972  600  345      
17230      PALAMÓS
www.palamosdivecenter.com
info@palamosdivecenter.com  

PALAMÓS
DIVE
CENTER
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MUSEU D'ART DE GIRONA: CARRERA I NIRUPA

Fins al 14 de maig, el Museu d'Art
mostra obres de l'escultor i dibuixant
Joan Carrera (1889-1952) i el seu fill,
també artista, Ramon Maria.
Organitzada segons temàtiques i
llenguatges comuns, l'obra dels
Carrera està marcada per un sentit de
l'art pedagògic transmès en l’àmbit
familiar. Pare i fill han estat, en terres
gironines, promotors d'un art i una
ensenyança, d'una voluntat artística
que Carrera va saber transmetre al
seu fill que ha heretat l'esperit de
transcendència individual. A part, fins
al 21 de maig, l'àmbit 2 del museu
mostra una exposició de l'artista
Nirupa que suposa una reflexió sobre
els peus, les arrels del cos humà i
símbols de fetitxisme, estabilitat,
cultura oriental, seguretat i evocadors
de sensacions i sentiments. 

ART

L a llarga trajectòria de Xavier
Carbonell (Olot, 1942) el consolida

com a artista i treballador inesgotable. Des
de la seva primera mostra individual el
1971 a l'Escola de Belles Arts d'Olot fins
ara, ha tingut lloc nombroses exposicions
tant individuals com col·lectives. La seva
obra s'ha exhibit en indrets com Olot,
Girona, Barcelona, Bilbao, Perpinyà, París,
Zuric, Gènova, Luxemburg, Hong Kong,
Singapur, Baltimore, Miami, Nova York,
Buenos Aires, etc.
Enguany se celebra l'exposició individual
número 100, i com no podia ser d'altra
manera, revisant la seva llista
d'exposicions, fàcilment hom s'adona del
tarannà internacional. L’exposició tindrà
lloc a la República Dominicana del 6 al 30
d'abril a El Museo de las Casas Reales i
constarà de trenta peces, entre les quals

s'hi inclouen dibuixos, litografies i
pintures. La seva pintura, com el mateix
artista declara en l'entrevista de Monique
Le Tac i publicada en el llibre Xavier
Carbonell 50 ans de peinture, sempre ha
estat geomètrica malgrat que hagi anat
evolucionant en volum i color. 
L'origen de la mostra és la bona amistat
entre Carbonell i el periodista i crític d’art
Abil Peralta que va conèixer a Miami.
L'admiració que l'obra de Carbonell
desperta en Peralta és evident: «Vaig
poder veure com la llum en contrallum
tocava a tall de salutació els coloms. Vaig
poder veure la felicitat en les seves ales i
en la seva por, perquè la llum de Nova
York és un badall de Déu que ve i marxa
tant de sobte que sembla no ser per a
nosaltres.»
Amb motiu de la mostra s'editarà la

publicació  Encuentros Xavier Carbonell y
Abil Peralta Agüero. El pròleg del catàleg
va a càrrec de la directora del museu, Ana
Yee de Curi. Cal remarcar que Carbonell és
el primer artista viu que exposa a les sales
d'aquest museu, en espai fins ara reservat
a artistes desapareguts.

bonart

Xavier Carbonell celebra l'exposició individual
número cent a la República Dominicana
L'artista olotí presenta les seves obres del 6 al 30 d'abril

Foto. Carbonell
a Nova York el 2001.





socis:
16% de descompte 

en els cursos

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

Telèfon 972 22 22 29 Fax 972 20 69 89  

museu@ajgirona.org

C/ For a, 8 -  17004 Girona
TelŁfon 972 21 67 61 Fax: 972 21 46 18  

callgirona@ajgirona.org

C/Sèquia 1 - 17001 Girona

Telèfon 972 41 27 77 Fax. 972 41 30 47  

museu_cinema@ajgirona.org

Portal Nou, 7 - 17004 Girona

Telèfon 972 22 50 44  info@cinematruffaut.com

Pujada de la Catedral, 12 - 17004 Girona

Telèfon 972 20 38 34 Fax. 972 22 75 95  

museuart_girona.cultura@gencat.net

Entrada per als socis: 2,25 euros 

(dijous laborables)

Entrada gratuïta

I a més...

25% de descompte en  les activitats de l’EMA 
i de l’Aula d’Humanitats 

15% de descompte en concerts organitzats per 
l’Auditori (per targeta en la compra a taquilla)

22xx11  eennttrraaddaa  
menors de 16 anys o majors de 65 anys

acompanyats de titular tenen l’entrada gratuïta 

17130 Empúries - L'Escala (Alt Empordà)
Tel. (972) 77 02 08  Fax (972) 77 42 60

macempuries.cultura@gencat.net 

20% de descompte amb la targeta
Hotel París

C./ Sant Pere , 1  17600 Figueres

tel. 972 504 585 www.mjc-figueres.net

15% de descompte en els 
espectacles de Temporada Alta*

www.temporada-alta.net

*Amb cada targeta es podran adquirir 2 entrades per representació a la compra a taquilla. 

MUSEU  DE  LA  IL·LUSIÓ  I  LA  CURIOSITAT
Visites guiades

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

20%  de  descompte;  2  entrades  per  targeta
Av. Església, 1                  17246 STA CRISTINA D’ARO

tel. 667 29 25 00             wwww.xevi-ilusionista.com

La targeta del GEiEG
t’ofereix descomptes i avantatges, aprofita-ho!

CCoonnssuullttaa-hhoo  aa  wwwwww..ggeeiieegg..nneett

Entrada reduïda 4,20 euros 
de dilluns a dijous laborables, 

excepte vigílies i festius
www.cinesoscar.com

Ofertes especials en l’entrada a fires

PALAU DE FIRES
Pg. de la Devesa, 34    tel. 972 41 91 00

fira@grn.es

Informació:  tel 972 59 33 10 fax 972 59 31 75
coves_serinya@plaestany.net  

www.plaestany.org/coves

Socis del GEiEG: 2 entrades al preu d’1 
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Pujada de la Mercè, 12. 17004 Girona
Tel 972 22 33 05 - Fax 972 21 83 45    www.ajuntament.gi/ccm     ccm@ajgirona.org



10% de descompte en tarifes vigents dels green-fees camp
10% en tarifes vigents dels cursets per a adults
Tarifes especials en contractar cursets infantils

PGA GOLF DE CATALUNYA
Ctra N-II km 701 E  17455 CALDES DE MALAVELLA
Tel 972 47 25 77  Fax. (34) 972 47 04 93

10% descompte 
en les teves compres

Migdia, 40 GIRONA

Vine i compra amb 
10% descompte 

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 
en les compres

La Salle, 4   Tel. 972 224 026   GIRONA
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Amb a targeta del GEiEG
podràs gaudir d’ofertes especials.

TTrroobbaarrààss  ttoottss  eellss  aavvaannttaattggeess  aa  wwwwww..ggeeiieegg..nneett

Tarifes especials per als socis en sortides green-fees 
(10 euros laborables; 15 euros festius)
Preus especials cursets d’iniciats (1h, 4 pers.: 15 euros)
Bateig de golf: tot gratuït

FORNELLS PITCH & PUTT
Ctra Llambilles s/n   tel. 972 47 66 72 FORNELLS DE LA SELVA

10% de descompte 
en compres

Sta. Eugènia, 5    17005 GIRONA Tel. 972 41 04 26
Sta. Anna, 40       17258 L’ESTARTIT      Tel. 972 75 00 70 

8% de descompte en la compra anticipada 60 dies
5% de descompte sense compra anticipada
Ultònia, 23 tel. 972 22 03 75   Marquès de Camps, 15  tel. 972 08 01 40

20% de descompte 
en qualsevol compra 
1h de pàrquing  gratuïta   

Rambla, 50  972 202388  Pau Casals, 24   972 214028 Creu, 35  972 2224741

HOTEL NOVOTEL GIRONA
Sortida 8 (aut. AP-7)
Tel. 972 47 71 00 RIUDELLOTS DE LA SELVA

20% de descompte allotjament i esmorzar
20% descompte restaurant Claravía (carta)

15% de descompte

Santa Clara, 34 GIRONA tel. 972 21 88 29
www.maresmabosch.com   info@maresmabosch.com

CENTRE COMERCIAL
ESPAI GIRONÈS

Camí del Carlins, 10    17190 SALT

5% de descompte 

ofertes exclusives 

C/ Nou, 37   17001 GIRONA
Tel. 972 200 055

C/ Migdia, 28   17002 GIRONA
Tel. 972 426 180

13% de descompte 
en reserva anticipada (120 dies) de creuers 

C/ Barcelona, 25  GIRONA Tel 972 202  553

Salvador  Albert  i  Pey,  75        Tel  972  600  345      17230      PALAMÓS
wwwwww..ppaallaammoossddiivveecceenntteerr..ccoomm    ddiivveecceenntteerrppaallaammooss@@wwaannaaddoooo..eess

PALAMÓS DIVE CENTER
15%  de  descompte en batejos de mar i cursos
8%  de  descompte  en sortides en vaixell

10% de descompte en les vostres compres

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

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

C/ Barcelona, 112     17003 GIRONA
Tel 972 400 500

www.solmelia.com     
melia.girona@solmelia.com
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CENTRE CULTURAL LA MERCÈ
Pujada de la Mercè, 12 
17004 GIRONA. Tel. 972 22 33 05
www.ajgirona.org/ccm.

Podeu consultar la programació 
musical  a les revistes del SMTA 
(Sistema Metropolità de Teatres 
i Auditoris) i les activitats de l’Aula 
d’Humanitats als fullets que hi ha a les
instal·lacions del GEiEG.

SOCIS DEL GEiEG
15% de descompte en les entrades en
els concerts organitzats per l’Auditori i
preus reduïts als cursos de l’Aula 
d’Humanitats.
Cal mostrar la targeta de soci 
en adquirir les entrades de manera 
anticipada a taquilla.

LA MERCÈ

E l Centre Cultural la Mercè ja té a
punt la programació del segon

trimestre del 2006. Pel que fa a l’abril, les
propostes de l’Auditori i l’Aula
d’Humanitats són prou heterogènies per
tal de satisfer els gustos més exigents.

Aula  d’Humanitats
El 8 i 22 d’abril, el 6 i 20 de maig i el 3 i 7
de juny continuarà el taller literari de relat
curt a càrrec de Vicenç Pagès. Rosa Ventura
proposarà un taller de poesia el 29 d’abril,
el 13 i 27 de maig i el 10 i el 17 de juny.
Dues conferències d’accés
lliure tancaran l’abril: la de
Jorge Bucay el dia 20  a les
20h i la del professor de la
Universidad Complutense,
Enrique Gil Calvo, sota el títol
L’eclipsi de la confiança
pública, a les 19.30h.

Auditori  de  la  Mercè
Luiz de Moura Castro oferirà un
concert el dia de Sant Jordi a les 19h,
i el 22 i el 24, es farà càrrec d’un curs
d’interpretació pianística al mateix
Auditori. En jazz, la vocalista Stacy
Kent oferirà el seu únic concert a
Catalunya el 28 d’abril a les 22h, de
la mateixa manera que Kurt
Rosenwinkel Group el 4 de maig també a
les 22h.
La cançó napolitana tindrà el seu espai a
l’Auditori el 7 de maig a les 19h amb la

soprano Tiziana Galdieri i el
pianista Marco Schiavo. 
La nota pop, la posarà el brasiler
Chico César el 8 de maig a les
22h, mentre que el dia 11 a la
mateixa hora serà el torn del jazz
de Naná Vasconcelos. 
Dins el Festival a benefici de la

Creu Roja, l’Auditori oferirà una versió de
concert amb acompanyament de piano de
Cosí fan tutte de WA Mozart el 14 de maig
a les 19h.
Dins el mateix Festival, Carme Martínez, al
piano clàssic, i Manel Camp, al piano jazz,
oferiran el concert Quan el barroc troba el
jazz el 21 de maig a les 19h.

Centre Cultural la Mercè

Segon trimestre a la Mercè
Programació de l’Aula d’Humanitats i l’Auditori

Fotos. Al costat, Stacy Kent i, a dalt, 
Manel Camp i Carme Martínez. 
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9a Cursa Ciutat
de Girona 10 km
El GEiEG tornarà a col·laborar en la 9a
Cursa Ciutat de Girona 10 km en la qual
també hi haurà proves infantils de 650 m
i 1.200 m. La cita serà el 2 d’abril a les
10h. A la zona del pavelló de Fontajau, on
s’ubicarà el punt de concentració, el Grup
organitzarà diverses activitats esportives
relacionades amb l’atletisme, l’hoquei i
l’handbol. 

▼

ENTITAT

El GEiEG, a
«Girona pop»
Fins al 4 d’abril, la Casa de Cultura acull
l’exposició Girona pop. Joves & Rock
1958/1972 en la qual apareix el GEiEG
com a opció d’oci per als joves de l’època.
Emmarcat en aquesta mostra d’objectes,
fotografies, i material del període s’ha
editat el llibre Peluts, rockeros i ye-yés a
la Girona dels 60 on l’entitat també surt
bàsicament relacionada amb les activitats
musicals centrades en la Coral així com
d’altres relacionades amb l’esport i el
lleure. El volum explica la història dels
pioners gironins del pop i del rock i dels
canvis que es van produir en la moda, el
lleure i els costums en una època grisa i
políticament difícil.
Cal dir que l’entitat ha estat
col·laboradora pel que fa al treball de
recerca d’aquesta exposició de la  mateixa
manera que en la mostra Girona. Crònica
dels 30. Oci, esport i cultura. de la
Fundació «la Caixa» que es va poder veure
del setembre al gener a la Sala Girona. 

▼

ENTITAT

El GEiEG té el
domini «.cat»
A més del «.net» i el «.com», el GEiEG ja
disposa del domini «.cat». Des que s’inicià
el període de llançament el 13 de febrer,
l’Àrea de comunicació va gestionar la
compra d’aquest domini dins de la fase 1
reservada a entitats relacionades directa-
ment amb la promoció de la llengua i la
cultura catalanes. 

▼

WEB

Curs de monitors
de lleure a Palau
El 21 d’abril està previst que, al complex
esportiu de Palau s’iniciï un curs de
monitors de lleure. L’activitat es farà en
caps de setmana i els socis tindran preus
especials. L’Escola l’Empordà organitzarà
els cursos amb la col·laboració del GEiEG.
Per a informació: www.emporda.org. 

▼

ENTITAT

Pujada a peu als
Àngels
Com en anys anteriors, la classificació de
la Pujada a peu als Àngels es pot consultar
al lloc web de l’entitat: www.geieg.net
(dins el botó Sociocultural/Pujada als
Àngels) així com en el llistat de la seu
social de la plaça del Vi.

▼

WEB

breus
▼ RESUM DE LES REUNIONS DE JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva del GEiEG es va reunir el 6, 13, 21 i  27
de febrer de 2006 a l’edifici Fòrum. 
En aquestes reunions, s’informà de la propera convocatò-
ria de lliurament de les Medalles a esportistes de les co-
marques gironines que tramita la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat. Els proposats han de ser majors
de 60 anys i haver estat destacats en el món de l’esport. A

part, s’informà de la col·laboració de l’entitat en l’expedi-
ció gironina a l’Everest.
Es comunicà la petició del domini «.cat» i, el president Jo-
an Escuder informà que per part de l’Ajuntament de Gi-
rona s’havia proposat incloure l’entitat en un llibre fi-
nançat pels fons europeus amb la temàtica «Les principals
empreses de la ciutat».




