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EDITORIAL

L’objectiu del club és promoure l’esport base, promoure l’esport en
general com a font de salut i educar a través de l’esport, per fomentar
valors com l’esforç, el respecte, l’empatia i la solidaritat. En aquests
darrers mesos han tingut lloc diferents actes solidaris. El mes de maig
les instal·lacions del club (piscina i pistes de pàdel) es van posar a
disposició dels X Jocs Catalans d’Esport Adaptat. A més, un equip de
voluntaris va col·laborar perquè la competició es desenvolupés
perfectament. Més endavant, el mes de juny, ens va visitar la 5a Marató
de donació de sang, que va omplir els gimnàs i la sala d’activitats de
metges, infermeres, donants i voluntaris. Finalment, el mes de juliol, el
Club va acollir un any més la X edició del Pedala per l’Esclerosi Múltiple.
Estem convençuts que tothom que participa en aquestes activitats,
solidàries i tant necessàries, experimenta satisfacció i creixement
personal, i des del Club també ens complau contribuir-hi i poder donar-
hi el nostre suport.

El passat 27 de juliol va fer 25 anys de la primera palada de la Banyoles
olímpica. La designació de la ciutat de Banyoles com a subseu-olímpica
de rem dels Jocs de Barcelona 92 va suposar una important
transformació per la ciutat en matèria d’infraestructures i també pel Club
amb la construcció de les noves instal·lacions. Aquest fet, segurament el
més rellevant en la història del Club, va permetre un creixement
exponencial del nombre de socis, des del miler que hi havia abans del
Jocs, fins als gairebé onze mil que s’assoliren vint anys després. Avui
Banyoles respira esport i salut, i això és degut en gran part  a aquell juliol
del 92. Un agraïment molt especial a totes les persones que van
contribuir a que els Jocs fossin una realitat a Banyoles.

Aquesta revista que teniu a les mans és la darrera que rebreu en format
paper. La propera estarà disponible a la web en format digital, la rebreu
també per correu electrònic i es farà una edició d’uns pocs exemplars en
paper a recollir a les oficines (pensat per gent gran i col·leccionistes).
Aquest canvi acordat en Junta Directiva es fa per la necessitat adaptar-
nos als nous temps i alhora suposarà un estalvi important de recursos
que es destinaran a la millora del Club. 

Albert Comas

President del Club Natació Banyoles
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Bon dia,

Volia fer una consulta: Seria possible posar més zones d'ombra a la zona de tovalloles que envolta la piscina del club? Per
exemple amb carpes de lona o algun altre sistema?

Per altra banda, volia aprofitar també per comentar sobre l'ús que es fa de les gandules. Cada estiu és una loteria poder fer
ús de les gandules. Hi hauria possibilitat de trobar una fórmula perquè la gent no se l'apropiés moltes hores seguides, o no
se les reservessin entre elles?

Moltes gràcies i esperant resposta,

Sòcia núm 63.490

Benvolguda sòcia,

Coneixem la situació de la manca d'ombra a la zona de la piscina exterior i lamentem la incomoditat que pugui ocasionar. Des
de ja fa uns dies s'estan pensant diferents sistemes que permetin millorar la situació actual sense malmetre la zona de gespa
i que compleixin amb les normes de seguretat. Intentarem poder ja aplicar-ho en aquesta temporada. Tanmateix, també ens
agradaria posar en valor la zona de bany de l'estany que compta amb grans espais ombrejats.

D'altra banda, respecte a l'ús de les gandules, no hem trobat encara un mètode perquè les persones no reservin o "s'apropiïn"
d'aquestes durant llargs períodes sense que impliqui una fiscalització i sí una conscienciació. Tot i que periòdicament es va
incrementant el número de gandules disponibles per als socis, entenem que no n'hi ha per a tothom. Una possible opció és
que el soci/sòcia se la pugui portar de casa.

Atentament.

Benvolguts,

Aquest any estava contenta, m'havien dit que el Club havia ampliat la franja d'edat de nens al Casal d'Estiu, i
que oferien que nens de 1r a 4t d'ESO estiguessin ocupats. Però la meva sorpresa ha estat veure que només s'o-
fereix durant el mes de juliol, quan hi ha moltes ofertes.

En tot Banyoles no s'ofereix cap activitat per aquesta franja d'edat durant el mes d'agost. Crec que si ho oferíssiu,
podríeu tenir gent, però es necessita publicitat. Us ho podeu replantejar? I si no hi ha prou sol·licituds, sempre
hi sou a temps d'anul·lar-ho.

En espera dels vostres comentaris, atentament,

Sòcia número 35.121

Benvolguda sòcia,

Ens plau informar-la que s'ha decidit ampliar el casal d'estiu a l'agost. S'informarà a la reunió de pares i es posaran anuncis.

Gràcies i salutacions cordials.

Hola! Últimament, a la piscina exterior, l'ús de l'aigua de les dutxes està sent abusiu. En moltes ocasions, es
passen més de 30 minuts gastant aigua i trobo que és una falta de respecte, ja que és un recurs limitat i que úl-
timament, ja a Espanya, està entrant en crisis en llocs com a Andalusia. El que proposo és que els socorristes, si
veuen algú utilitzant recursos com l'aigua de manera abusiva, ho parin immediatament, ja que així serà possible
gastar menys aigua i cuidar més el món on vivim.

Moltes gràcies, espero que es compleixi.

Soci núm 68.098

Benvolgut soci,

Des del CNB compartim plenament la seva opinió i desitjos. Estem altament sensibilitzats amb evitar el malbaratament de
l'aigua i de tots els recursos naturals. En diverses ocasions s'ha actuat en aquest sentit a nivell pedagògic tant amb els usua-
ris/àries com amb els entrenadors/es. Farem arribar també aquest suggeriment als socorristes.

Gràcies i salutacions.
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Bon dia,

Ens adrecem a vostè per manifestar el nostre desacord amb la resolució del problema de la piscina exterior que vam patir
molts dels usuaris del curset de natació. Considerem que la manera en què s’ha solucionat (donant entrades gratuïtes per
accedir al CNB) no és equitatiu. Els principals perjudicats de l’avaria han estat els socis i clients i  la manera en que s’ha
resolt no beneficia directament als principals perjudicats, en el nostre cas, la nostra filla.

Per aquest motiu exigim que se’ns aboni la part proporcional del curs no disfrutat o bé que s’allargui el curs les
dues setmanes que no es van dur a terme.

Tanmateix, avui hem vist que se’ns ha cobrat una quota de 35€ pels fills de 6 a 14 anys quan la nostra filla fa els
6 anys el 30 de setembre. Aquesta quota no es pot cobrar fins que la nena compleix els 6 anys com queda esti-
pulat en el document de quotes que està publicat a la web.

Esperem que la vostra resposta sigui satisfactòria per nosaltres i en cas contrari demanen poder-ho aclarir per-
sonalment amb vostè.

Atentament,

Soci núm 70.295

Benvolgut soci,

Abans que res més, lamentem sincerament les incomoditats que s'hagin pogut trobar amb les avaries. L'avaria que ha afectat
la piscina ha estat deguda a la caldera, la qual ha hagut de ser substituïda. Aquesta caldera tenia 5 anys i res feia pensar que
això podia passar. En aquesta situació, s'ha aconseguit mantenir el comfort i els paràmetres mínims de funcionament que ha
permès continuar amb el 90% de les activitats; malauradament el curset de natació dels més petits (3 a 5 anys) no ha estat
possible. Hem fet tots els esforços confiant amb la comprensió de tots els socis i sòcies.

Sabem que a nivell particular tota incidència afecta al dia a dia dels usuaris i, per això mateix, intentem minimitzar les impli-
cacions i oferir als socis una compensació que, conscients que no serà per ús propi, pot donar un valor afegit als socis que
s'han trobat en aquesta situació. Potser no és la millor solució, però està feta amb tota la bona intenció amb la idea de com-
pensar a la diferent tipologia de socis. Les invitacions han estat sovint demanades per tal de poder fer ús del club amb algun
familiar o amic no soci, especialment en l'època d'estiu, i per això i donat que no es poden recuperar les classes, es va creure
oportú d'oferir-les per les incomoditats ocasionades.

Donat que aquesta alternativa no ha estat ben rebuda per vostès i tenint en compte que els cursets de 3 a 5 anys es van sus-
pendre, revisarem la situació i informarem a tot el col.lectiu afectat de cursets de 3 a 5 anys, en breu, sobre la possibilitat de
retornar l'import de les sessions no realitzades a raó de 4,8€ per sessió, que és el cost unitari. Només a títol informatiu, les
entrades oferides són de quantia econòmica més elevada.

Lamentem les incidències derivades de les avaries imprevisibles, no desitjades per ningú i, en algun cas, molt greu i costosa
pel Club.

Segons consta a la base de dades del CNB, la seva filla va nèixer el 30/9/11, la qual cosa significa que compleix els 6 anys
durant l’exercici econòmic al qual fa referència la carta (any 2017). Així, a partir dels 6 anys es paga el suplement per fill
(quota familiar), representant uns 35 euros anuals (a l’assemblea de febrer s’estableixen les quotes).

En virtud d’una gestió eficient i seguint el mateix sistema que s’utilitza a les escoles, instituts, centres formatius, etc, es con-
sideren els anys en curs, classificant-se informàticament en blocs d’anys. Seguir el mateix criteri que a les escoles té l’incon-
venient que es posa dins del mateix sac a un/a nen/a que hagi nascut al gener que a un altre que hagi nascut al desembre.
I avançant-nos a un possible comentari, li comento que s’han estudiat diferents mètodes i la utilització d’un sistema que s’a-
justés a cada data de naixement comportaria una gestió molt més complicada, repercutint tant en el temps com en la despesa
econòmica.

D’altra banda, els estatuts estableixen el marc genèric i és a partir dels acords de la Junta Directiva que es desenvolupen
aquests. Així, l’acord número 12 (Quotes i particularitats en menors de 6 anys i majors de 21) assenyala: “Els socis beneficiaris
menors de 6 anys estan exempts de pagament de quota fins l’any en que compleixin els 6. Així mateix, als majors de 21
anys, deixarà d’aplicar-se la quota de pagament de beneficiari, a partir de l’1 de gener de l’any que compleixin aquesta edat”.
La informació que apareix a la web no és clara i actualment estem millorant el redactat.

Tingui en compte, d'altra banda, que si bé és cert que es comença als 6 anys, també ho és que no és fins als 21 anys (i no
als 18), segons acord de Junta, que passen a ser socis/sòcies individuals.

Moltes gràcies i salutacions cordials.
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Premis i reconeixements

El mes de maig passat el CNB va rebre dos reconeixements
molt especials. Els dies 27 i 28 van tenir lloc els Jocs Catalans
d’Esport Adaptat a la ciutat de Banyoles i el Club va acollir dues
de modalitats esportives que es desenvolupaven, concretament
la competició de pàdel i de natació. Apart de  destacar la par-
ticipació d’alguns nedadors del CNB, cal agrair la col·laboració
d’una bona colla de voluntaris que es van sumar al personal fe-
deratiu per tal d’aconseguir una organització molt bona. Per tot
això, la Federació Catalana de Persones amb Discapacitat Física
va fer entrega al CNB d’una placa commemorativa.

Pocs dies abans, la Federació Catalana de Natació celebrava a
Sabadell la XVI Diada de la natació catalana. En aquest acte la

" Albert Busquets

FCN va voler premiar el CNB amb la Placa al Mèrit en reconei-
xement de l’esforç que any rere any es realitza per mantenir
viva una prova tan emblemàtica com la Travessia de l’Estany, i
per la col·laboració en la organització del campionat de Cata-
lunya i Espanya de natació d’aigües obertes els 4 últims anys.

Fotos Travessia

S’acosta el setembre i amb ell la tradicional cita de la natació ca-
talana amb les aigües de l’Estany. Per 74a vegada es celebrarà
aquesta emblemàtica prova a casa nostra i des del CNB ja s’estan
preparant els actes per la celebració el 2018 del 75è aniversari.

Per aquest motiu demanem a tothom que tingui fotografies d’a-
questa prova, ja sigui dels preparatius o del mateix dia de celebra-
ció, que ens les faci arribar a les oficines del club per fer-ne
duplicats o digitalment al correu electrònic de info@cnbanyoles.cat.

Gràcies a la col·laboració de tothom podrem rememorar escenes
del passat i present d’aquesta prova en motiu d’aquest 75è ani-
versari.

" Albert Busquets µ Mateu Butinyà

Nou projecte europeu Erasmus +

Aquests primers mesos de 2017 ha iniciat un projecte d’inclusió
social a través de l’esport amb finançament de la linia d’ajudes
Erasmus+ Sport del qual el Club Natació Banyoles n’és soci col·la-
borador. El projecte s’anomena MATCH Social Inclusion Opportu-
nities i vol desenvolupar tota una xarxa de treball amb joves, tan
immigrants com locals, per desenvolupar activitats esportives au-
togestionades en els espais públics de la ciutat.

El CNB juntament amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, en
col·laboració amb les àrees de Joventut i Benestar Social, estan
participant en aquests primers compassos del projecte que han
culminat aquest juliol amb la celebració d’un Seminari Internacional
sobre esport i inclusió social celebrat a Palerm i en el qual han par-
ticipat 4 voluntaris de Banyoles que formaran part del grup de tre-
ball que organitzarà diferents actes des d’ara fins a finals del 2018.
Algunes de les activitats programades son una lligueta d’activitat

" Albert Busquets

esportiva durant la primavera de l’any vinent i la celebració d’un
festival antiracista a la tardor de 2018.

10a edició del Pedala per l’Esclerosi Múltiple

El diumenge 2 de juliol de 2017, a la zona verda de les instal·lacions
del Club Natació Banyoles (CNB), es va organitzar la desena edició
solidària de les tres sessions d’espinning “Pedala per l’Esclerosi Múl-
tiple” . La jornada va ser tot un èxit amb una participació d’un total
de 129 persones. A més de poder gaudir d’una bona jornada d’es-
pinning a primera línia de l’estany, a la finalització de cada sessió
hi havia fruita, entrepans i coques, gentilesa d’El Petit Mercat,
Quima Roca i Carnisseria Pere Roca. Tot els participats es van endur

" Albert Busquets 

una tovallola de regal patrocinada per Càrniques Juià, Càrniques
Celrà i Calçats Busquets entre d’altres obsequis. L'import total re-
captat per la Fundació per l’Esclerosi Múltiple (FEM) va ser de
1.164€ gràcies també a aportacions voluntàries. 

Des del CNB volem fer un especial agraïment a les empreses col·la-
boradores i a tots els participants que han fet possible, un any més,
l’èxit de l’esdeveniment.



El dimarts 14 de març es va celebrar a
l’Auditori de Girona la 3a edició de la jor-
nada de reconeixement de joves promeses
de l’esport gironí. En aquest acte es va
guardonar als esportistes de la província
entre 14 i 18 anys que l’any passat van
aconseguir proclamar-se campions de Ca-
talunya en la seva modalitat o que van
aconseguir un podi a nivell estatal.

Per part del club 31 esportistes van rebre el reconeixe-
ment, essent el club gironí amb més representació en
aquest acte.

En concret van ser 18 remers: Montse Gassiot, Abril Mas-
grau, Maria Gili, Aina Prats, Laia Tortós, Margot Figueras,
Abril Roqué, Lluís Sala, Aleix Arenas, Martí Vicens, Saüc
Vàzquez, Dennis Carracedo, Isaac Álamo, Manel Balaste-
gui, Paula Salarich, Laura Boix, Marina Marcè i Naua Ro-
drigo; 2 nedadors Idoia Martí i Roger Carreró; 6 palistes
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31 esportistes del club,
guardonats per la 
Generalitat de Catalunya

" Xavi Palomeras

Laia Pèlachs, Laura Sànchez, Lluc Serramitjana, Mar
Duran, Emma Serramitjana i Sara Vilanova; 1 triatleta Pol
Espinosa; i 4 socorristes Sílvia Orriols, Ona Cullell, Clàu-
dia Vila i Clàudia Castañer.

En total, 31 promeses banyolines que provenien de 5 de
les 8 modalitats esportives que té el club. Tota una mos-
tra de l’enorme salut del planter del club. A més, aquesta
xifra suposava més d’un terç dels guardonats a la gal·la.

De família banyolina procedent de l'Empordà, en Joan neix
casualment a Girona l'any 1953. Periodista i arquitecte tèc-
nic de formació, es dedica de ple a la fotografia de la que
n'és de formació autodidacte, tot i que ha realitzat estudis a
l´Escola Tècnica d´Alta Fotografia de Madrid, en el Centre
Internacional de Fotografia de Nova York i en els laboratoris
EGM de Barcelona.

Cofundador del Col·lectiu «3 Peus», que organitzà debats i
exposicions al local municipal de la Llotja del Tint de Banyo-
les (1977-1978), també ha estat cofundador, juntament
amb els fotògrafs gironins Ramon Panosa i Joaquim Bosch,
de la Galeria Spectrum Canon de Girona, així com codirector
de la mateixa entre 1980 i1983. Professor de fotografia a la
Universitat de lletres de Girona (1985-1986).

Cap de fotografia del rotatiu Punt Diari des de la seva fun-
dació ‘any 1979 fins el març de l'any 1985, ha dut a terme
diverses publicacions i exposicions, tant col·lectives com in-
dividuals. Ha tingut obra a l'agencia internacional Agefotos-
tock del 1996 fins el 2015 i actualment té obra a l'arxiu
d'imatges Emili Massanes de Girona.

Joan Comalat Vila, autor del cartell de la Travessia
" Joan Anton Abellan

Marató de donació de sang de Banyoles i el Pla de l’Estany, edició 2017

El 17 de juny es va portar a terme la Marató de Dona-
ció de Sang, com cada dos anys, a les instal·lacions del
Club Natació Banyoles. Enguany també es feia,
paral·lelament, donació de plasma.

Els organitzadors agraeixen sincerament la col·labora-
ció d’entitats, empreses, voluntaris, etc. La gran res-
posta obtinguda per part de tots, i l’afluència de
donants, és un signe de gran complicitat amb els ob-
jectius de salut i solidaritat que promovem.

Els resultats d’aquesta Marató (molt satisfactoris, te-
nint en compte que va ser un dia de calor extrema),
són aquests:

De 402 donacions, 367 van ser de sang, 19 de plasma,
16 van ser oferiments (persones que, en aquell mo-
ment, no varen poder donar sang). 54 persones que no
havien donat mai sang es van iniciar en la donació en
aquesta marató.
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ATLETISME

Andrey Lavila s’estrena en un 
Campionat d'Espanya indoor

Antequera va ser aquest l’escenari del Campionat d’Espanya
de pista coberta en la categoria cadet, on el banyolí Andrey
Lavila havia aconseguit classificar-s’hi per disputar els 600
metres llisos.El cadet, que s’inicia quest any en l’atletisme,
va disputar la primera semifinal. El passi a la final era molt
difícil, ja que només passava el vencedor de cada sèrie i les
dues millors marques. Lavila, que afronta el primer any en
la categoria, va ser 6è amb un crono de 1 minut 30 segons
i 90 centèsimes. En el còmput global, va acabar 22è dels 32
participants i segons dels cadets de primer any.

31 nou rècords del Club a l’aire lliure

Ja fa un parell de temporades que la secció està en fase de
creixement, tant d’atletes com del nivell mig dels seus inte-
grants. Aquest any es compta amb un centenar de mem-
bres, molts d’elles en les categories inferiors, però també
d’altres ja en categories superiors i que alhora estan batent
els rècords del club.

Aquesta temporada a l’aire lliure, s’han batut fins a xx rè-
cords en pràcticament totes les categories. En benjamí, Jan
Hidalgo i Judit Massanas ha batut el rècord dels 400 llisos
(1’25”) i Jana Aurich els d’alçada, pilota i relleu 4x60, junt
amb Massanas, Àlvarez i Freixas. En aleví, Elm Planas ha
batut els de llargada i disc i Aniol Germà el de pilota.  

En categoria cadet, Andrey Lavila ha batut el rècord dels 300
llisos i salt de llargada, Pau Carol el dels 3.000m i Pau Pin-
sach el dels 1.500 obstacles. En noies, Queralt Planas ha
batut el de pentatló amb 1.939 punts. En juvenil, Marc Tei-
xidor ha batut 4 rècords: triple, salt de llargada, alçada i 100
tanques. Nil Congost el dels 800 llisos i el relleu de 4x100 i
4x400. Sens dubte, una bona generació! En júnior, Nil To-
rrentà ha establert un nou topall als 3.000 obstacles i Mireia
Molas als 3.000 llisos i javelina. En promesa, Mahamadou
Kanteh ha batut el de 200 i 400 llisos.

Finalment, en categoria absoluta, Pau Reig ha millorat 4 rè-
cords del club: 800, 1.500, 3.000 i 5 km en ruta i Marc Tei-
xidor el de llargada. En noies, Marina Guerrero ha batut el
rècord dels 3.000 obstacles.
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Campionat de Catalunya de promoció,
juvenil, junior i promesa i cadet

Durant el mes de juny es van celebrar els Campionats de
Catalunya en les respectives categories: cadet, juvenil, jú-
nior, promesa i veterà on el club va ser-hi present amb 14
atletes: la veterana Anna Martínez, els alevins Aniol Germà,
Elm Planas, la benjamina Jana Aurich, els juvenils Nil Con-
gost, Marc Teixidor i Pau Quintanas, els júniors Nil Torrentà
i Mireia Molas i el promesa Mahamadou Kanteh i els cadets
Queralt Planas, Pau Pinsach, Pau Carol i Andrey Lavila.

Entre tots ells es van obtenir 2 medalles que van ser de
bronze. Un va ser en categoria veterana gràcies als 2’47” als
800 metres en W45-49 de l’Anna Martínez i l’altre per Aniol
Germà en llançament de pilota aleví amb rècord inclòs amb
34,81 metres. 

En alevins, l’Elm Planas va ser 5è en llançament de pes
(18,94m) i la benjamina Jana Aurich que va ser 5a en pilota
amb 19,67m i rècord del club.

ATLETISME

Els júniors i juvenils van aconseguir 5 posicions de finalista
i alhora 4 nous rècords del club. Marc Teixidor va ser qui més
a prop va quedar-se del podi: va ser 5è en triple salt amb
nou topall del club (12,94 metres). Mireia Molas va fer-ho
per partida doble: 4a en javelina i 7a als 1500mll. Nil Con-
gost va ser 9è als 800mll amb 2’00”79 i Nil Torrentà va ser
8è als 3000m obstacles (1’0’55”) amb rècord inclòs per a
tots dos.

Queralt Planas va tornar-se a quedar prop de les medalles
en acabar 4a en llançament de disc amb un tir de 25,94m.
i 10a en llançament de javelina amb 18,95m.

Andrey Lavila també va participar en dues proves: va ser 6è
en triple amb 12,34 metres i 7è als 300 amb 38”28. Per altra
banda, Pau Carol va ser 6è als 3.000 llisos amb i Pau Pinsach
va finalitzar 7è als 1.500 obstacles.

REM

11 victòries pel Club a l'Open 
de Catalunya 

L'estany de Banyoles va viure un any més l'Open de Cata-
lunya, que reunia els millors esportistes de l'estat espanyol.
La prova, a més, servia per guardonar el millor 8x absolut
masculí (Pedro Abreu) i el 4x absolut femení (Trofeu Ciutat
de Banyoles).

L'actuació dels remers i remadores del club va ser especta-
cular i una de les millors que es recorden en les darreres
temporades. Es van obtenir un total d'11 victòries, essent el
club amb més victòries. En la classificació per punts, però,
va acabar segon (1.512 punts), per darrera del Náutico Se-
villa (1.820 punts). Tot i això, un resultat impressionant, ja
que els darrers anys, els dos primers llocs els ocupaven els
clubs sevillans del Náutico Sevilla i el Labradores, aquest any
tercer amb 1.436 punts.

Excel·lents resultats a la 3a regata de
promoció d’Amposta 

El Dissabte 22 d’abril es va celebrar la 3a regata de promo-
ció de rem a Amposta. El Club hi va ser present amb 44 es-
portistes, que disputaven les regates sobre un recorregut de
600 metres i amb corrent a favor.

Aquestes competicions en els equips de base no reparteixen
medalles, perquè es prioritza la tècnica i la no competitivitat
entre els esportistes quan encara estan en fase de desen-
volupament com a esportistes. Tot i així, es publiquen temps
i classificacions i el Club va aconseguir 3 victòries.

Les victòries van ser en 4x infantil i 2x aleví femení i femení.
Les infantils del bot eren Alba López, Aina Arteman, Blanca
Roman, Berta Caro (2’19”22), mentre que l’aleví estava for-
mat per Laura Ruiz i Afra Casadevall (2’42”19). El 2x infantil
el formaven Alba López i Júlia Lothman (2’35”86).
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REM

5 anys essent el millor club al Campionat de Catalunya

El primer cap de setmana de juny el club va acollir
Campionat de Catalunya de rem, la competició per
clubs més important de l’any a Catalunya. El Club Na-
tació Banyoles  va presentar un total de 110 remers i
remadores de totes les edats, a partir dels alevins de
8 anys fins a veterans de més de 60. 

El CNB va tornar a ser el primer al medaller, amb 18
títols catalans, 12 plates i 12 bronzes, clarament per

davant el Tarragona i el Tortosa. És el 5è any consecu-
tiu que s’imposa en aquesta regata. L’entrenador de
rem banyolí, Carles Grabulosa, s’ha mostrat molt orgu-
llós i satisfet del rendiment dels esportistes. Ha asse-
gurat que ha estat un cap de setmana molt intens i on
la interacció entre grans i petits aporta un plus molt
especial d’aprenentatge per a tots els components de
la secció.

El CNB, el millor club del Trial Open de primavera 

300 remers i remadores de categories cadet, juvenil,
sub-23 i sènior d’arreu d’Espanya van participar al Trial
Open Primavera, servia per seleccionar els remers que
entrarien a formar part de l’equip estatal de cares a les
regates internacionals d’aquest estiu.

El CNB va ser el millor club de tot el cap de setmana i
amb 10 remers, va ser qui més esportistes ha aconse-
guit fet entrar a la selecció.

Dels 10 remers, 6 són en categoria juvenil i 4 en cate-
goria sènior. En juvenil, les esquifistes Aina Prats,
Paula Salarich i Laia Tortós van ser 2a, 3a i 4a. El 2-
de Dennis Carracedo i Isaac Álamo va ser 3r i Manel
Balastegui va ocupar la 2a posició en esquif. En cate-
goria sènior, Estel Boix va ser 2a absoluta en esquif,
igual que Jordi Jofre en pesat. A més, també van acon-
seguir entrar a la selecció Adrià Mitjavila, 6è a la final
A en lleuger i Francesc Molas.
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Dues Finals B per Carreró al Campionat d’Espanya 

Judit Artigas i Roger Carreró van ser els dos únics ne-
dadors del Club Natació Banyoles participants al Cam-
pionat d’Espanya d’hivern en categoria júnior i infantil
de Gijón. El campionat era un dels més durs de la tem-
porada, amb un alt nivell tan sols per a obtenir la
marca pel campionat.

Els dos nedadors disputen el seu primer any en la ca-
tegoria: Carreró en júnior i Artigas en infantil. Tot i

això, Carreró competia als 100, 200 i 400 lliures i 100
i 200 esquena, mentre que Artigas ho feia només als
400 lliures, en l’últim dia de competició.

Tot i ser de primer any, Carreró va obtenir bons resul-
tats i algunes finals B. Va classificar-se per la final B
dels 400 lliures on va ser 5è i 14è de la general amb
4’06”27. La seva segona final B va ser als 200 es-
quena, on va ser 7è amb 2’10”65.

L’equip infantil s’imposa a la Copa Catalana C 

A principis de juny es va
disputar la final de la Copa
Catalana de Natació en ca-
tegoria infantil Grup C a
Lloret de Mar. El Club hi va
participar amb 11 nedadors
i es va endur la victòria
final.

L’equip estava format per
Miquel Masdevall, Laia Ma-
yolas, Elisabeth Vine, Aleix
Carretero, Martina Torrent,
Eloi Colprim, Aina Giró,
Marcel Jordà, Marc Riera,
Judit Artigas i Duna Martí-
nez.

Tot l’equip va realitzar una gran prova ja que no es van
endur cap victòria individual però sí la victòria per equips.
Cal destacar la 2a posició en 4 proves: els 8x50 lliure

Ascens a segona divisió catalana 

La secció de natació del Club Natació Banyoles va disputar a
Igualada la final de la Copa Catalana de 3a divisió. L’equip,
entrenat per Jordi Toca, aspirava a ocupar una de les dues
primeres opcions que atorguen l’ascens a segona divisió, on
militaven fa dues temporades.

Els joves nedadors i nedadores van realitzar un molt bon

treball d’equip i finalment van sumar un total de 1.4016
punts en totes les proves i van ocupar la segona posició, tan
sols 8 punts per sobre del Caldes, tercer amb 1.407,5 punts.
El vencedor va ser l’amfitrió, l’Igualada amb 1.490 punts.
Així doncs l’Igualada i el Banyoles l’any vinent retornaran a
la segona divisió catalana de la natació. Enhorabona a tots
dos!

mixt, als 200 braça (Martina Torrent, 2’53”), als 100
braça (Aleix Carretero, 1’17”) i als 100 lliures (Laia Ma-
yolas, 1’03”).
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Berta Ventura, 7a a la final territorial benjamina

12 nedadors del club van participar a la final territorial ben-
jamina que es va disputar al Club Natació Sant Andreu.
Eren: Edu Gomes, Cesc Martínez, Paula Company, Pau Pera,
Ivan Martí, Oriol Güell, Blai Planas, Berta Ventura, Paula Car-
mona, Laura Rodríguez, Unai Venal i Mariona Ruiz.

La prova es disputava en format quadrant, és a dir, que cada
nedador nedava una prova en un grup de 8 nedadors, i els
4 primers avançaven per la lluita per les medalles. Els 4 da-
rrers continuaven nedant per acabar determinant la posició
final.

La millor classificada del club va ser la Berta Ventura que va
acabar 7a de Catalunya de nedadores de 9 anys. Ella dispu-
tava les proves sobre una distància de 50 metres i l’ordre
va ser papallona (53"), esquena a quarts de final (49"),
braça a semifinals (53") i lliures (44") a la final. Arribava
amb la 12a posició als llistats de sortida i va millorar fins a
la 7a final.

Final de relleus benjamina

A finals de juny es va disputar la final de relleus en ca-
tegoria benjamina a les piscines Bernat Picornell de
Barcelona. Per part banyolina, hi van participar 18 ne-
dadors: Unai Venal, Nil Pujol, Mariona Ruiz, Vinyet Fri-
golé, Berta Ventura, Paula Carmona, Cristina Riera,
Mar Descamps, Laia Artigas, Paula Company, Oriol

Güell, Eloi Riera, Jan Gómez, Blai Planas, Ivan Martí,
Pau Rodoreda, Edu Gomez i Cesc Martínez.

Els més destacats van ser els relleus masculins dels neda-
dors nascuts el 2007, amb una 7a posició als 4x50 estils i
una 8a als 4x50 lliures. Els del 2008, van acabar 18è als
4x40 esquena, 26ens als 4x50 estils i 36ens als 4x50 lliures.



1313

PIRAGÜISME

Millor Club d’Espanya d’hivern

Gairebé 700 palistes de 100 clubs d’arreu d’Espanya es van
aplegar aquest cap de setmana a Sevilla per disputar el
Campionat d’Espanya d’hivern, que es disputava sobre 5km.
Entre ells ha destacat el Club Natació Banyoles, que amb tan
sols 12 palistes s’ha coronat com el club més llorejat amb 4
ors, 2 plates i 1 bronze.

Els 4 títols de campió d’Espanya van ser pel veterà Albert
Corominas, David Darné en sub’17, Laia Pèlachs en sub’20

i Albert Martí en sub’23. A banda, Darné es va endur la plata
en categoría juvenil, Pèlachs en categoría sub’23 i Albert
Martí, el bronze en categoría absoluta. 

En la classificació final per punts, el Kayak Tudense s’ha fet
amb el títol amb 1.725 punts. El Club Natació Banyoles
ha estat 10è amb 737 punts. Sense dubte, un gran
campionat per la secció, un dels millors de la seva his-
tòria. Enhorabona!

Laia Pèlachs es penja una plata a la Copa del Món de Belgrad

La palista Laia Pèlachs va competir a principis de juny a la
Copa del Món de Belgrad, en K2 500 junt amb Camilla Mo-
rrisson però també competia al K1 5000 metres.

El K2 va aprofitar l’experiència acumulada la setmana pas-
sada en la seva primera Copa del Món, quan es van quedar
a semifinals per obtenir el passi a la final A en acabar 3es a
les semis amb 1’48”316. Amb l’objectiu ja aconseguit, les
dues palistes van arribar a la final A sense res a perdre i van
acabar 8es amb 1’49”522.

Però on realment va brillar la banyolina va ser en la prova
individual: el k1 però sobre una distància de 5.000 metres.
La prova va ser realment dura, ja que Pèlachs notava el can-
sament de tot el cap de setmana, però va saber agafar l’o-
nada i mantenir-s’hi fins als darrers compassos de la prova,
mentre les seves rivals anaven perdent contacte amb el cap-

davant de la prova. Finalment, va ser 2a per darrera l’aus-
traliana Alyssa Bull. El seu temps: 22’27”. Però el més im-
portant: la seva primera medalla internacional en categoria
sènior.
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Bronze mundial per Albert Martí i Pelayo Roza 

Albert Martí va competir a finals de maig a la Copa del Món
de Montemor-o-Velho, a Portugal, la primera de les tres
copes mundials de la primavera.

Martí competia en categoria absoluta i es va penjar la me-
dalla de bronze en K2 500 metres junt amb el seu company
d’entrenaments, Pelayo Roza, amb un temps de 1’28”. Per
davant, van arribar els K2 de Ucraïna i Hongria.

També va competir en K4, junt amb Pelayo Roza, Kike Adan
i Pedro Vázquez, el K4 que s’havia proclamat campió mun-
dial en categoria juvenil i que van acabar 4ts a tan sols 110
mil·lèsimes del bronze.

També va competir al K1 5000m, on va liderar el grup cap-
davanter durant bona part de la prova, però finalment va
ser 5è.

29 podis al Campionat de Catalunya de velocitat 

Castelldefels va acollir a principis de maig el Campionat de
Catalunya de velocitat, sobre una distància de 500 metres i
que alhora era una parada de la lliga est de piragüisme.

El Club Natació Banyoles hi va desplaçar un nombrós equip
que va obtenir un immens botí de 29 medalles i el primer
lloc per clubs. Es van obtenir 5 ors en K1, 6 ors en K2 i 2 ors

en K4. Les victòries en K1 van ser per que van ser per Laura
Serra en infantil, Ona Arpa i Andreu Caixàs en cadet i Aurora
Figueras i Pol Busquets en sènior.

Un any més, el Club Natació Banyoles va fer-se amb el títol
de campió de Catalunya de la velocitat, amb un total de 937
punts, per davant de l’amfitrió, el Castelledefels  i l’Helios.
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Excel·lent campionat de Catalunya pels socorristes 

A finals de març es va celebrar el Campionat de Catalunya
de salvament i socorrisme a la piscina del club, on hi van
prendre part una vintena de nedadors banyolins.

En categoria juvenil, Elisabeth Vine va ser 6a en el recompte
de punts. En cadet, la victòria va ser per Judit Artigas i la
Marina Garcia va penjar-se el bronze, per davant d’Aina Giró
(4a), Duna Martínez (5a) i Anna Lafuente (6a). En nois, Nick
Hoogsteder i Pau Salvatella van fer-se amb l’or i la plata res-
pectivament.

En les proves de relleus, el cadet femení i l’absolut femení
va penjar-se l’or i per tant, el títol de campió de Catalunya.
El tàndem absolut el formaven Clàudia Vila, Ona Cullell, Síl-
via Orriols, Anna Puigvert i Elisabeth Vine. El cadet estava
composat per Judit Artigas, Aina Giró, Duna Martínez, Paula
Vila, Laura Venal, Marina Garcia i Beth Balló.

També es van batre 6 rècords de Catalunya, que van ser per
pels cadets Nick Hoogsteder i Judit Artigas. Hoogsteder va
marcar 4 topalls catalans: 200 obstacles (2'20"78), 100
combinada (1'30"75), 200 supersocorrista (2'39"44) i 100
maniquí aletes (1'13"47). Per la seva banda, Artigas en va
batre dos: 200 supersocorrista (2'44"47) i 100 maniqui ale-
tes (1'18"50). A més, Clàudia Vila va aconseguir la mínima
pel Campionat d’Espanya absolut als 100 combinada amb
un temps de 1’29”90.

També hi van participar Àlex Garcia, Adriana Barberan,
Joana Cabratosa, Laia Mas i Núria Martos.

En la classificació final, el Club Natació Banyoles va acabar
segon en categoria absoluta femenina, la mateixa posició
que en cadet femení, mentre que en cadet (masculí i fe-
mení) van acabar tercers.
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8 medalles al Campionat de Catalunya
de platja 

Diumenge 14 de Maig es va disputar el Campionat de Cata-
lunya de salvament i socorrisme de platja a Cambrils durant
tot el dia. El Club hi arribava amb un equip nombrós, tot i
que amb algunes baixes dels socorristes més grans.

Tot i així, es van obtenir 8 medalles a nivell de club. Aquest
any, la federació ha realitzat alguns canvis i no hi ha meda-
lles per a nivells individuals, sinó que es lliuraven medalles
per suma de punts.

En categoria cadet, en Nick Hoogsteder va fer-se amb el títol
de campió de Catalunya i en Pau Salvatella es va penjar el
bronze. En noies cadet, la Duna Martínez i la Marina Garcia
van pujar també al podi per recollir la plata i el bronze. La
Paula Vila va ser 4a, la Laura Venal 5a i la Beth Balló, 6a. En
categoria absoluta, la Clàudia Vila va ser 5a.

En relleus, també es repartien medalles per punts i es van
recollir tres medalles més. En cadet masculí Hoogsteder-Sal-

vatella van ser 3rs i les 5 noies (Balló, Garcia, Martínez,
Venal i Vila) van acabar primeres i campiones de Catalunya.
En absolut, l'equip de Joana Cabratosa, Ona Cullell, Laia
Mas, Clàudia Vila, Jaqui Vine i Elisabet Vine van endur-se el
sotscampionat.

La darrera medalla va ser en la classificació general feme-
nina, on el Club Natació Banyoles va acabar 2n.

Marçal Gratacós, 1r júnior a
Cerdanyola

A finals de març es va disputar el duatló per ca-
rretera de Cerdanyola del Vallès (5km-20km-
2,5km). Pol Espinosa va ser el duatleta més en
forma, arribant 13è de la general i 4t sub23 amb
55’36”. Marçal Gratacós va ser 1r junior i 33è de
la general amb 57’27” i el tercer home del club va
ser Jordi Casanova, amb 59’20”. 

Per clubs, el CNB va ser 7è.En noies, Anna Capa-
llera, Cristina Roig i Anna Pascual van ser 70a,
72a i 73a respectivament amb 1h19’50”,
1h20’14” i 1h20’20”. També hi van competir Berta
Gratacós (91a, 1h23’34”) i Anna Padrès (110a,
1h28’25”). Juntes van aconseguir la 17a posició.

TRIATLÓ
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Pol Espinosa, 6è sub23 al Campionat d’Espanya de duatló cross (22.06)

A mitjans de juny, Aguilar de Campoo, a Palència, va
ser l’escenari del Campionat d’Espanya de triatló i dua-
tló cross. Per banda banyolina, dos triatletes van pren-
dre-hi part: Aitor i Pol Espinosa

Al Campionat de triatló, Pol Espinosa competia en ca-
tegoria elit però ha haver d’abandonar abans d’acabar
la prova. En canvi, Aitor Espinosa, que competia en
grups d’edat, va ser 10è en el grup de 20 a 24 anys
amb un temps de 1h51’49”.

El diumenge, era el torn del duatló cross. Pol Espinosa
no només va acabar en aquest ocasió refent-se de la
prova del dissabte, sinó que a més a més va ser 6è
sub’23 amb un temps de 1h27”48 i 34è de la general.
Per la seva banda, Aitor Espinosa va ser 7è del grup
20-24 anys amb 1h46”49.

17ens a la lliga de duatlons per carretera

Finalitzada la temporada de duatlons per carretera, el
Club Natació Banyoles ha acabat en la 17a posició amb
un total de 280 punts i va aconseguir ser present i
sumar en totes les 6 proves que formaven part del ca-

Anna Barba i Kike Ferran, 2n i 3r al Challenge de Salou

El darrer cap de setmana de maig una vintena de triatletes
han pres part a diferents competicions de Catalunya. La gran
part d’ells han comeptit al Challenge de Salou, de distància
half (1,9km de natació, 90km de ciclisme i 21km de carrera
a peu).

La prova va comptar amb un miler de participants, però els
triatletes banyolins van fer-se notar. Marc Casadevall i Kike

Ferran van acabar entre els 100 primers. Casadevall va ser
26è de la general amb 3h55’ i 4t del grup 35-39 anys, men-
tre que Ferran va ser 94è i 3r del grup 45-49 anys amb
4h14’. En noies, Anna Barba també va pujar al podi en aca-
bar 2a del grup 50-54 anys amb 5 hores 51 minuts.

lendari.  Es tracta d’un molt bon resultat i que el manté
en la primera divisió catalana un any més. Enhora-
bona!
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2a i 3a  jornada de lliga

La 2a i 3a jornada de lliga nacional de 1a divisió de
caiacpolo es van disputar a finals de marçi d’abril a
Arcos de la Frontera i Alaquàs.

A Arcos de la Frontera, l’equip estava format per Mi-
quel López, Pau Feliu, Lluís Reverter, Ermengol Ferrer,
Albert Moreno, Esteve Arbeloa, Ricard Gavald i Pol Fe-
rrer.

A la segona fase grups, els emparellaments els van
col·locar en un complicat grup contra l’actual campió
d’Espanya, el Retiro de Madrid,i el sotscampió, el Cas-
telló. Tot i que van plantar cara en tot moment, el ba-
gatge va ser de dues derrotes ajustades. Ja fora de les
semis, van guanyar la 5a posició contra el Copacabana,
per un igualat 3 a 2.

A Alaquàs, l’equip el formaven 8 palistes Miquel Puig,
Lluís Reverter, Pau Feliu, Pol Ferrer, Gerard Ruiz, Er-
mengol Ferrer, Aleix Serrat i Albert Moreno.
Els banyolins van quedar-se foa de la segona fase per
un bagatde de 2 empats i 1 derrota en el primer grup.
Tot i això, van acabar amb dues victòries que els va
otorgar la 7a posició final.

Millor temporada de l'equip banyolí

Aquest any, l’equip no només ha aconseguit un bronze
en una jornada de lliga, sinó que a més ha aconseguit
la millor classificació al final de la lliga regular en els
prop de 20 anys de vida de la secció Han sumat 156
punts i han acabat en 4a posició gràcies a la regularitat
demostrada durant les 4 etapes (1 bronze, 2 cinquenes
posicions, i una 7a).

L'equip vol mantenir el bon estat de forma d'aquest
any i per això disputarà un torneig internacional a Cas-
tello di Porpetto (Itàlia) el 8 i 9 de juliol abans de dis-
putar el Campionat d'Espanya per equips (16 i 17 de
setembre) i l'autonòmic (7 i 8 d'octubre).

L’equip banyolí va arribar a la darrera lliga de
grups amb la 4a posició a la general, que els pa-
listes volien defenar. Aquest cop, l’alineació estava
formada per Miquel López, Pau Feliu, Ermengol
Ferrer, Albert Moreno, Pol Ferrer i Lluís Reverter.

L'equip va realitzar una bona primera fase amb
una victòria per 5-2 contra el Copacabana, una
altra de 5-1 contra el Ciencias i una derrota per
la mínima de 5-6 contra el Málaga. En els partits
de classificació del 2n grup, els banyolins van
vèncer 3-1 a l'Arcos i van perdre 3-4 contra el
Castelló.

Ja a les semis, es van veure enfrontats contra el
Retiro a qui van tutejar fins a 4 minuts del final,
quan anaven empatats a 3 gos. Finalment, van
imposar-se per un 5 a 3. En la lluita pel bronze,
els banyolins van haver de batre al Màlaga per 6
a 5 després d'una pròrroga i un gol d'or de Miquel
López.

Es tracta del primer bronze de la temporada per
l'equip banyolí, després de quedar-se a les portes
de les semifinals en les dues primeres jornades
(5a posició) i una 7a posició en el 3r torneig.

Bronze pel caiacpolo banyolí al 4t Torneig de Lliga



19

TRIATLÓ

19

WATERPOLO

Un cop es va acabar la fase regular, on l'equip va quedar a
un punt per entrar al playoff d'ascens, l'absolut va disputar
una 2a fase en format playoffs que serviria per decidir les
places finals de la lliga. El resultat no va poder ser millor, ja
que es va guanyar totes les eliminatòries, deixant els grans
de la secció com a 3é millor equip de la temporada, tenint
en compte que el 1é i 2n disputaven el playoffs d'ascens a
a primera divisió. 

En general es pot qualificar la temporada de molt bona,
tot i el mal tràngol d'haver quedat a un punt per entrar al
playoffs d'ascens. A nivell de joc, l'equip ha fet un pas en-
davant i ha assentat la base per poder lluitar un any més
per optar a places d'ascens. I en quan a nivell social, l'e-

quip agraiex l'alta assistència de socis a la grada en els
partits de casa. 

A nivell d'estadístiques, l'equip ha acabat amb 16 partits
guanyats, 1 empat i 5 perduts; on s'han marcat 241 gols i
s'han encaixat 160. Com a màxim realitzador de l'equip, un
any més ha estat el capità Marc Carrillo amb 55 gols. 

Però abans d'anar de vacances la secció de waterpolo va or-
ganitzar el primer torneig 12 hores Estanypolo els dies 15-
16 juliol amb participació d'equips Absoluts i Infantils. Entre
d'altres es va comptar amb la presència d'equips com el de
San Sebastiàn, UAB, Calella,... que en total sumaven uns
200 jugadors.
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Quatre paraules amb: 
Laia Pèlachs, medalla de plata a
la Copa del Món de Belgrad

" Joan Anton Abellan  µ Cedides per Laia Pèlachs

Esportivament, creus que la
teva evolució ha estat ràpida?
Ha estat ràpida en alguns mo-
ments. Al començament va ser
progressiva, a poc a poc anar pu-
jant de categoria, però de cop vaig
fer un canvi molt brusc, quan era
infantil, passant de ser una més a
començar a quedar en posicions
capdavanteres.

La duresa d’algunes proves, on
incideixen més: en el cos o en
el cap? En el cos sempre, però si
no tens el cap ben preparat,... La
veritat és que és molt dur aguantar
mentalment, per molt ben preparat
que tinguis el cos.

Com ha de ser l’entrenament
d’un piragüista, per aconseguir
un bon equilibri tant físic com
mental? Ha de combinar entrena-
ments que exigeixin duresa física
evidentment, però també entrena-
ments en els quals s’entreni la ca-
pacitat de sofriment, la duresa
mental. 

Quin és el teu dia dia? Al matí, a
les vuit entrenem a l’aigua fins les
deu, després al gimnàs fins les

onze quarts de dotze. A la tarda
tornem a l’aigua a partir de les tres
o quatre, a l’hivern, o de les set a
l’estiu i per acabar aeròbic. Fem
això dilluns, dimecres i divendres.
Els altres dies entrenem només al
matí.

El millor moment de la teva
carrera esportiva? La veritat és
que és ara. He tingut anys més
bons uns que altres, i tot i que no
és el millor any pel que fa
medalles, no m’esperava que el
meu primer any com a sènior
aconseguís una medalla com la que
he aconseguit.

Com es viu un moment com
aquest, quan saps que has que-
dat sots-campiona del món? Al
principi no t’ho creus. Jo anava
amb unes expectatives més
baixes, per això que d’entrada no
et quadra res, i és després quan ho
assimiles.

Fes un breu resum del teu pal-
marès esportiu. Com aleví vaig
quedar arribar a quedar tercera de
Catalunya, desprès com a infantil
de segon ja vaig quedar campiona

Nascuda a Banyoles l’any 1998,
i afincada al CAR de Sevilla des
del mes d’octubre de 2016, el
passat mes de juny aconseguia
la medalla de plata en K1 en la
en la Copa del Món celebrada a
Belgrad, sobre una distància de
5.000 metres, el que represen-
tava la seva primera medalla
internacional en categoria
sènior.

A quina edat vas tenir el teu
primer contacte amb el pi-
ragüisme? Des dels 7 anys.

Com vas descobrir aquest es-
port? Al casal d’estiu del Club.

Com te n’adones que aquest
pot ser el teu esport? De fet em
va agradar aquest esport perquè
em va agradar la primera monitora
que vaig tenir. Jo era petita i ella
era com un referent. I més tard, a
finals de primària ja vaig començar
a obtenir alguns resultats i això em
va animar a seguir. 

I abans havies fet algun altre
esport? Ballet i natació.
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practicar, pot fer-ho tothom, però
si et vols dedicar a un nivell més
alt, necessites tenir molt de sacri-
fici i constància. I si bé depens
sempre de tu mateix, has de tenir
present que no deixa de ser un es-
port en equip i et deus als teus
companys.

Quin són els teus principals ob-
jectius de cares a aquesta tem-
porada? Aquesta temporada em
queda ara a finals de juliol el
mundial sub-23 a Romania, on faig
K2 i K4. I si en K2 aconseguim
classificar-nos pel mundial absolut
seria per nosaltres una gran exper-
iència i un gran repte per afrontar.

Però a banda d’esportista,
també estudies. T’ho pots com-
paginar? En el meu cas, jo estic
becada per la federació espanyola
de piragüisme i em dec a ella. O
sigui que la meva prioritat és en-
trenar. Són bàsicament les tardes
que no entreno el que dedico a es-
tudiar o a fer altres coses.

d’Espanya i des de llavors pràctica-
ment fins l’any passat ho estat
sempre. A nivell internacional, com
a cadet de segon vaig anar a un
Europeu en K4, però més que tot
com a experiència ja que vàrem
quedar dotzenes. L’any següent
cinquenes al mundial, en K4. L’any
passat de nou cinquenes i a més
sisena en K1. I aquest any a nivell
absolut en K1 quarta en el de fons,
segona sub-23 i primera sub-20 i
campiona d’Espanya en K1 i K2,
aquesta darrera amb l’Aurora, ....  

Però també hi hauran hagut
moments dolents. Sobretot fa
uns anys, vaig passar unes tempo-
rades que sempre tenia tendinitis
durant la pretemporada. Era causa
de falta d’estiraments, hores de fi-
sioteràpia, etc. Ara ja no faig
aquests errors tant simples però
tant importants i ja pràcticament
no m’he lesionat des de llavors. 

Esborraries alguna cosa de la
teva carrera esportiva? No.

Tothom pot practicar el pi-
ragüisme o es necessiten al-
gunes condicions especials? Per

LAIA PÈLACHS... 
SENSE EMBUTS

Quin bot? Fins ara el K1, però
aquest any he trobat una dedicació
especial al barco d'equip, m'agrada
més el k2 i k4.

Ídol esportiu. Lisa Carrington

I a la vida? Emma Watson

On t'agradaria viure? Als països
nòrdics

Alguna mania. No

Un escriptor. Dan Brown

Un llibre. Codigo Da Vinci

Una pel·lícula. Snowden

Un artista. Tom Hanks

Una cançó. I was here – Beyoncé

Un cantant. Beyoncé

Un científic. Marie Curie

Principal virtut. La constància

Principal defecte. La tossuderia

Tens algun hobby. Escoltar música

Practiques algun altre esport.
M'agraden tots. Natació, atletisme,
ciclisme,...

Quina carrera estudies? Vaig
començar a estudiar farmàcia però
era dedicació al cent per cent i no
m’ho podia combinar així que a les
dues setmanes em vaig matricular al
grau de química a la UNED, a distàn-
cia. Tot i així, amb cares a aquest
nou curs, m’he matriculat a Nutrició
Humana i Dietètica, presencial, a la
universitat Pablo de Olavide a
Sevilla. 

Quin consell donaries als que
comencen de nou? Que no defall-
eixin, ja que hi ha moments bons i
dolents, i si bé hi ha moments molt
negres, són moments puntuals, i un
cop superats, ja està. És un esport
on pots arribar a conèixer i viatjar
molt. 
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9 medalles I per tant es va endur el Trofeu
Promoció  com a millor club del cap de set-
mana. 

La distància a cobrir no era la mateixa per
a totes les categories. Així, els alevins re-
maven 500 metres, els infantils 1.000 me-
tres i els cadets en remaven 1.500.

Els tres títols de campió d’Espanya van ser
per l’esquif infantil d’Andreu Boix (3’39”),
el 2x cadet de Lluís Sala i Martí Vicens
(5’08”) i el 2x aleví femení d’Afra Casade-
vall i Laura Ruiz (1’59”).

La única plata i per tant sotscampionat
va ser pel 2x cadet femení de Margot
Figueras i Montse Gassiot (5’50”) . Fi-
nalment, els 4 bronzes van ser pel 4x
aleví masculí format per Biel Malagon,
Víctor Casas, Joel Lluís i Joan Serra
(1’46”); els dos 4x infantil: el femení
de Berta Caro, Blanca Roman, Aina
Arteman i Alba López (3’34”) i el mas-
culí de Santi Sànchez, Nil del Pozo,
Aitor Carretero i Luis Felipe Carmona
(3’17”); i el 4x cadet  de Paula Vila,
Abril Batlles, Maria Gili i Abril Masgrau
(5’34”).

Del 7 al 9 de juliol, l’estany va acollir de
nou el Campionat d’Espanya aleví infantil i
cadet. El Club Natació Banyoles era l’am-
fitrió i hi participava amb una cinquantena
de joves esportistes que van formar 25
embarcacions. 

L’esperit competitiu I esportiu dels banyo-
lins va ser de nota, no només per l’actitud
dins I for a de la competició sinó també
pels resultats esportius. Van penjar-se un
total de 8 medalles (3 ors, 1 plata I 4 bron-
zes). Al medaller final només va ser supe-
rat pel Nàutico de Sevilla, que va penjar-se

8 medalles per al rem banyolí
al Campionat d’Espanya

" Xavi Palomeras µ Pere Duran

Bronze històric en el 8+ femení
absolut

" Xavi Palomeras 

Dues setmanes abans, Sevilla va acollir el
Campionat d’Espanya juvenil, sub23 i sè-
nior. El Club va realitzar un gran campionat
amb un total de 7 medalles, tres d’elles or,
que van ser per Els títols de campió d’Es-
panya van ser pel 4x juvenil femení de
Cristina Duthman, Aina Prats, Paula Sala-
rich i Laia Tortós), el 2- de Dennis Carra-
cedo i Isaac Álamo i l’esquiff juvenil de
Manel Balastegui. La medalla més sorpre-
nent, però va ser pel 8+ absolut femení.
Era el primer cop que la secció presentava
un 8 femení absolut i ho feia amb 7 juve-
nils a més de la sènior Estel Boix: Laura
Boix, Naua Rodrigo, Paula Salarich, Marina
Marcè, Cristina Düthmann, Laia Tortós i
Aina Prats, amb Aline Cros de timonera.
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Jordi Romeu (CN Vilafranca/+35) 37.28;
Fernando Marian (CN Metropole/+40)
37.27; Juan L. Aláez (EM El Olivar/+45)
38.17; Rafael Loyola (CD Jerez NM/+50)
38.28; Joan F. Morcillo (CN Badalona/+55)
42.07; Carlos Palamedi (ADFOGAR/+60)
45.25; Carlos A. Miguel Pérez (CN Alco-
bendas/+65) 45.38; Josep Farré (CN Sant
Andreu/+70) 49.24; Frederik Hendrik
(Aquamasters/+80) 1h.00.19.

I en categoria femenina, les vencedores i

noves campiones d’Espanya van ser: Ana
Molina (Neptuno-L´Alcudia/Premaster)
40.08; Estíbaliz Bugallo (RCN Vigo/+25)
41.13; Ione Vilar (CN Villa-Real/+30)
39.05; Mireia Gómez (CN Sabadell/+35)
38.56; Rebeca Santos (CN Torrijos/+40)
38.41; Cinta Vilanova (Aquamasters/+45)
43.36; Marian Elio (SD Anaitasuna/+50)
48.14; PJ Lizarríbar (Kairoscore/+55)
48.39; Miren Vázquez (CD Fortuna/+60)
55.45; i Mª Rosario Tomasena (Karios-
xore/+70) 1.12.15.

El 17 i 18 de juny, l’estany de Banyoles va
acollir per quart any consecutiu el Campio-
nat d’Espanya d’aigües obertes de natació,
que aquest any arribava a la seva 20ª edi-
ció i que va congregar a més de 400 ne-
dadors entre les categories infantil, júnior,
absolut i màster.

La prova era també selectiu per al Cam-
pionat del Món de Budapest en categoria
absoluta i el Campionnat d’Europa Júnior i
infantil de Marsella. Per això, el cartell era
de luxe amb grans coneguts de l’estany
com Mireia Belmonte, Érika Villaécija, Pol
Gil, Roger Rabassa o Antonio Arroyo.

El dissabte es nedaven els 10 quilòmetres,
conjuntament els absoluts i els júniors i es
va donar la situació que precisament els
més joves van imposar-se en les dues pro-
ves. En noies, la malagueña Paula Ruiz,
campiona del món júnior l’any passat a
Holanda, va fer-se amb l’or (2h01’072) per
davant de la també júnior Maria de Valdés
i Judit Navarro, que va ser 3a i primera ca-
talana. 

En homes, la prova va ser molt més re-
nyida amb fins a 10 homes junts en la dar-
rera de les 4 voltes de 2,5km. Qui es va
endur la victòria va ser el també júnior
Gaspar Andrade, del Arzúa amb 1h55’30”
i es va imposar al ja veterà Roger Rabassa
del Mataró per dos segons i al Raúl San-
tiago (Metropole) per sis segons. 

El diumenge, es nedaven els 5 quilòmetres
i la victòria final va ser per a dos nedadors
absents a la prova llarga. En dones, Mireia
Belmonte (57’52”) va haver de lluitar fins
al final per imposar-se a Paula Ruiz, la gran
revelació dels campionats, per tan sols 30
centèsimes. Tercera al podi va ser l’Erika
Villaécija (58’08”).

En homes, Antonio Arroyo (Mediterrani) va
imposar-se amb 53’57” per 5 segons al
seu company d’entrenaments Pol Gil (Va-
llirana per 5 segons) i al campió el dia an-
terior, el júnior Gaspar Andrade, que va
entrar amb 54’10”.

Per últim recordar de que la tarda del dis-
sabte es va disputar el Campionat d’Espa-
nya Màster, sobre una distància de 3
quilòmetres

CAMPIONAT MÀSTER
La tarda del dissabte es va disputar el
Campionat d’Espanya Màster, sobre una
distància de 3 quilòmetres. En categoria
masculina, els guanyadors van ser Joshua
Torres (CN Mao/Premaster) 36.21; Haigor
Aranguren (CD Fortuna/+25) 35.37; Ig-
nacio San José (CN Torrijos/+30) 36.37;

Mireia Belmonte i 
Antonio Arroyo 
s’imposen als 5km 
d’aigües obertes

" Xavi Palomeras µ Moisès Costa
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Joan Solana i Pere Hernàndez 
a 25 anys dels Jocs Olímpics

" µ Joan Anton Abellan  

tres a la terrassa del Club Natació Banyo-
les, punt neuràlgic d’aquestes proves es-
portives, per tal de rememorar el que va
ser i el que hagués pogut ser.

D’entrada cal dir que pràcticament estan
totalment d’acord un amb l’altre en tot el
que diuen, d’aquí que l’entrevista es con-
verteix en una narració, tal com si fossin
actors d’una obra de teatre, on es comple-
menten mútuament.

Si ens fixem en com era Banyoles a co-
mençaments dels anys vuitanta el primer
que sobta és que sortís la idea de conver-
tir-la en subseu-olímpica. Per això ens
hem de deixar guiar per la memòria oficial
dels Jocs de Barcelona’92 on s’explica que
a mitjans de 1980, Narcís Serra, alcalde
de Barcelona, i els tinents d’alcalde Pas-
qual Maragall, Josep Maria Cullell i Josep
Miquel Abad van forjar la idea de presentar
una candidatura oficial. Aquesta pretensió
seria presentada públicament per primera
vegada de la veu de Narcís Serra el 31 de
gener de 1981 en el sopar de proclamació
dels millors esportistes de l’any del diari El

Mundo Deportivo. Un projecte que l’any
1983 va heretar el nou alcalde de la ciutat
comtal, Pascual Maragall, amb l’elaboració
d’un projecte encarregat a la recent
creada Oficina Olímpica.

I mentre Barcelona seguia endavant amb
el projecte olímpic, a Banyoles començava
a germinar la idea de convertir-la en sub-
seu, d’aquí que l’Ajuntament encarregués
a començaments de 1984 l’elaboració d’un
informe sobre les expectatives olímpiques,
que va veure la llum l’any següent sota el
nom de Estudi sobre les possibilitats tèc-

niques per a la celebració a Banyoles de

les proves de rem i piragüisme de l’Olim-

píada de Barcelona, elaborat per Jeroni
Moner, Josep Riera, Carles Abellà i Tomàs
Garrofé. En aquest punt cal afegir que en
Joan Solana recalca que el gran mèrit
d’haver arribat a aquest punt cal buscar-
ho en que en aquells moments a Banyoles
es donava unes circumstàncies molt espe-
cials, i que hi havia una confluència entre
la gent de la cultura, l’urbanisme i l’esport
en un mateix conjunt, hereves de l’època
del Tint, sobre tot en el cas d’en Jeroni
Moner i en Josep Riera.

Aquell 1984, era el mateix any de les
Olimpíades de Los Angeles, on un remer
del Club Natació Banyoles, Fernando Cli-
ment, es feia amb la medalla de plata de
rem, i on un exultant Pasqual Maragall
presentava un llibre on s’oferia la imatge
olímpica de Barcelona i presentava la fi-
gura de Banyoles com a sub-seu olímpica
de rem i piragüisme.

El 27 de juliol de 2017 va fer 25 anys que
es donava el tret de sortida a la primera
de les regates de rem que amb el segell
olímpic es veurien a l’estany de Banyoles.
Banyoles olímpica!. Un somni fet realitat
que havia començat quasi bé una dècada
abans, quan les eleccions municipals del 8
de maig de 1983 varen donar l’alcaldia de
la ciutat de Banyoles al convergent Pere
Hernández.

Banyoles era en aquells anys una ciutat
força provinciana, que estava separada de
la capital de la província per un a carretera
transitada per tractors i camions que feien
que el recorregut entre ambdues ciutats
es convertís en un calvari. La ciutat tenia
problemes de claveguerams i una de les
primeres feines d’aquest nou ajuntament
va ser la d’arrengar-los i asfaltar-ne car-
rers, molts d’ells encara empolsinats. 

Pere Hernández i Joan Solana, alcalde un
i cap de l’oposició l’altre, entre 1983 i
1991, papers que s’invertiran a partir d’a-
questa darrera data i que convertiran al
segon en l’alcalde olímpic. Dos personat-
ges clau per entendre el que van ser
aquells anys previs a aquell tret de sortida
del 27 de juliol de 1992. 
Per això per fer-nos una idea del que van
ser aquells deu anys ens hem trobat tots
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ment del queixal de Lió», així com, afegeix
Hernández «s’aconseguia apartar la car-
retera d’Olot de l’estany».

Com va reaccionar Banyoles davant les
dues notícies, és una pregunta que calia
fer per tal de fer-nos una idea de l’ambient
que es respirava, i la veritat es que amb-
dós coincideixen a dir que la ciutadania va
rebre la notícia amb fredor, tret evident-
ment de les entitats esportives, i en el cas
d’en Joan Solana, que recorda que va ser
un periodista que el va anar a trobar a
l’Institut Pere Alsius on estava donant clas-
ses, afegeix que el segment juvenil si que
va reaccionar positivament. Però per regla
general, la indiferència va ser la resposta
més habitual.

Quedaven menys de cinc anys i com qui
diu estava tot per fer, però hi ha dos fets
cabdals que van ser els responsables que
es pogués dur a terme tot el previst: d’una
banda la formalització a finals de 1988, tot
just quan Pere Hernández va tornar dels
jocs de Seul, on va anar convidat per el
Comitè Olímpic Espanyol, va ser signar un
pacte municipal entre tots els grups. I el
segon, la creació l’any següent de la so-
cietat Programes de la Subseu Olímpica
(Prosolba S.A.), que va ser la encarregada
de gestionar tots els projectes, activitats i
obres relacionades amb les proves espor-
tives, i de la que Pere Hernández, com al-
calde, en seria el president de la junta
general, i en Joan Solana, com a regidor
encarregat de l’àrea olímpica, en seria el
director. 

La creació d’aquesta societat va ser la ma-
nera d’agilitzar tots els processos, sobretot
a nivell d’intervenció. D’aquesta manera
Prosolba es va fer càrrec de les obres del
Club Natació Banyoles, de l’obertura dels
carrers Constans i Sardana, de l’arranja-
ment del passeig de la Puda (els plataners

Amb l’informe elaborat i el recolzament de
tots els grups municipals, a excepció del
PSUC que es va mantenir al marge —i que
si bé en un primer moment n’era contrari,
degut a les actuacions que es preveien fer
a l’estany, finalment es va abstenir al com-
prendre les millores que aportaria a la ciu-
tat—, juntament amb un recolzament
explícit de Pasqual Maragall, —tot i que,
com diuen els dos, de bon segur que tenia
moltes pressions internes—, que feia poc
havia vingut a Banyoles a impartir una
conferència, l’abril de 1985 l’Oficina Olím-
pica de Banyoles, va presentar oficialment
la seva candidatura per acollir les proves
de rem i piragüisme. Mig any desprès, el
mes de novembre, l’Oficina Olímpica de
Barcelona proposava formalment la can-
didatura de Banyoles al Comitè Olímpic
Espanyol.

Un cop superat aquest primer escull en-
cara es tindrien que superar un parell més.
El primer es va aconseguir el 17 d’octubre
de 1986 a Lausanne, on al migdia, Joan
Antoni Samaranch feia pública la conces-
sió dels Jocs Olímpics de 1992 «a la ciutat
de Barcelona» i a on s’havia desplaçat l’al-
calde de Banyoles, juntament amb diver-
sos representants municipals: Quim
Llorella, secretari municipal; Miquel Mar-
tos, regidor PSC-PSOE i  Josep Callis, re-
gidor ERC. I on van coincidir amb Dick
Pieper, una persona que des de bon co-
mençaments va lluitar per que Banyoles
acollís les proves de rem, i Llorenç Casta-
ñer, president del Club Natació Banyoles.

Però encara quedava un tema per resol-
dre, calia aconseguir ser sub-seu. I aquí
va començar una lluita on Banyoles comp-
tava amb defensors, com el mateix alcalde
barceloní, Pasqual Maragall, i el president
del Comitè Olímpic, Joan Antoni Sama-
ranch. Però també amb detractors entre
ells els presidents de les federacions cata-
lana i espanyola de rem, que defensaven
Barcelona i el canal del Llobregat com a
lloc per dur a terme les proves; com els de
piragüisme que defensaven l’opció lleida-
tana. Finalment, el 4 de desembre de
1987 es va fer pública la decisió: Banyoles
seria subseu olímpica —de rem—, junta-
ment amb altres 14 ciutats més. Feia poc
que s’havien dut a terme noves eleccions
municipals, però tot i que el panorama po-
lític, pel que fa a presencia de grups mu-
nicipals s’havia reduït a tres, el govern de
la ciutat seguia estant en mans de Pere
Hernández, amb el suport d’AP. Mentre
que l’oposició seguia encapçalada per Joan
Solana, ara com a cap de la Plataforma
Progressista, partit en el que també mili-
tava Carles Abellà, persona clau en les re-
lacions amb els ecologistes, i que com diu
Solana «ho veia claríssim, sobre tot pel
tema de que es podrien fer actuacions a
l’estany que el millorarien i que si no fos
així no es podria fer. Entre elles l’arranja-

es varen curar un a un, tot i que hi havia
gent que volia fer un bulevard i tallar-los
tots) i del front d’Estany i de les obres de
la plaça de les Rodes. Per la seva banda el
Consorci de la Vila Olímpica i del Parc de
la Draga, amb finançament i gestió d’IN-
CASOL, va assumir la Vila Olímpica, el Parc
de la Draga i el Pavelló., i GISA (Gestió
d’Infraestructures de la Generalitat) es va
fer càrrec del finançament, la gestió i l’e-
xecució de la variant i el desdoblament.

I un altre fet cabdal, aquest pel que fa al
tema econòmic, va ser d’una banda acon-
seguir l’exempció d’IVA per part del
COOB’92 en totes les obres olímpiques i el
fet de contractar una societat externa a tot
el projecte que controlava tots els costos,
un fet que Hernández especifica que va ser
un gran èxit, ja que controlava qualsevol
desviació del pressupost. I la veritat es que
valia la pena, doncs recorda que es va
passar de moure un pressupost de 86 mi-
lions, el 1983, a moure’n 3.000 l’any 1991.

Es varen aplicar contribucions especials als
veïns dels carrers afectats. El moviment
era una constant. La construcció del pave-
lló i la vil·la Olímpica va tenir que sortir a
concurs, i això va fer que arquitectes com
Rafael Moneo, vinguessin a Banyoles. Du-
rant uns anys, la ciutat va estar amb obres
i s’ha de reconèixer, coincideixen tots dos
en que la gent va respondre prou bé, fins
i tot davant el fet dels dos atemptats duts
a terme per Terra Lliure, a l’Oficina Olím-
pica, el 7 de juliol de 1986, i a la caserna
de la Guàrdia Civil, l’11 de setembre 1989,
i que es van traduir en un rebuig general
als fets.

Ja en la recta final, unes noves eleccions
municipals donen l’alcaldia al que fins lla-
vors havia estat cap de l’oposició, Joan So-
lana, quedant com a cap de l’oposició
l’anterior alcalde, Pere Hernández. 
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i s’ha de dir que tot i que els resultats es-
portius dels representants banyolins no
van ser els esperats i la organització va ser
perfecte i com diu Solana «volíem ser la
seu de tots els esportistes, i això sí que es
va aconseguir».

Endarrere quedaven cinc anys d’esforços,
cinc anys en els que s’ha d’agrair la feina
feta no tant sols pels polítics de torn, sinó
també per professionals que s’hi van im-
plicar de ple. I entre ells, Solana i Hernán-
dez recorden principalment la feina feta
per Josep Miquel Abad, conseller delegat
del COOB; Antonio Vaquerizo, amb Pro-
solba; Gustau Roca, que va dirigir les
obres de la Vila Olímpica, o Joan Malage-
lada, regidor banyolí de CiU que va ser no-
menat per Barcelona per dirigir tota
l’organització esportiva de Banyoles durant
els Jocs.

Han passat 25 anys i ara és el moment de
fer un mea culpa, i de valorar si es va fer
tot el que calia. Hernández diu que vist en
perspectiva «amb els recursos i possibili-
tats de fa 25 anys el que vam afrontar va
ser un somni. Per que quan veies els nú-
meros i el que s’anava a moure, semblava
impossible que ho poguéssim afrontar». I
la veritat és que gràcies als jocs es va
aconseguir una autovia, una variant, un
club esportiu nou, un front d’estany, un
pavelló, un parc de 120.000 quadrats un
fet impossible «ja que ens deien que tota
la ciutat ja era un parc», carrers, etc.

Però una de les coses que ha quedat en la
ment dels banyolins és el fracàs de no
haver aconseguit fer l’hotel, tot i que el
projecte, com diu Hernández va ser pre-
miat per una revista americana, «i fins i
tot varen anar a Nova York a recollir el
premi». I això pot ser la clau de que ara

Un altre factor a tenir en compte, era el
moviment independentista, però Solana
reconeix que van complir el que havien
pactat i que era que l’ajuntament com a
tal no reprimiria res, però sempre i quan
es respectessin uns límits. I recorda que
fins i tot s’havia pactat on col·locar una
pancarta a l’arribada de rem amb el lema
«Freedom for Catalonia». Malauradament
aquest ambient es va enrarir. Primer per
l’actuació del jutge Garzón, una operació
policial duta a terme principalment entre
el 29 de juny i el 14 de juliol de 1992, que
va comportar la detenció de 45 persones
vinculades al moviment independentista
català per presumpta pertinença a l’orga-
nització armada Terra Lliure, entre ells 3
banyolins. I l’altre fet es va produir el 14
de juny, amb l’arribada de la Flama Olím-
pica a la nostra ciutat que estava pràctica-
ment pressa per les forces de l’ordre, tot i
que Solana encara recorda que, com a Al-
calde de la ciutat, havia parlat amb el co-
mandant de la Guardia Civil a qui li havia
demanat «que tinguessin seny... i em vaig
trobar que havien fins i tot tanquetes», un
fet producte del que havia passat a Em-
púries on dos o tres independentistes van
aconseguir saltar el cordó de seguretat i
desplegar una pancarta amb el «Freedom
...» que va sortir a totes les televisions. 

I per acabar-ho d’arrodonir un altre fet va
ennuvolar el panorama i Solana reconeix
que tot va ser producte d’unes declara-
cions fetes per ell al rotatiu El País, que van
ser agafades al vol per Alphonse Arcelin,
el qual va començar la seva creuada par-
ticular contra la nostre ciutat. En aquelles
declaracions Solana deia que esperava
que desprès del JJOO a Banyoles se la co-
negués per quelcom més que no fos per
la Ramona i el Negre. 

I tot i que havia l’expectativa de què pas-
saria els dies del jocs, si hauria gent, si es
notaria el turisme,... Solana recorda que
ja se sabia que durant els jocs no hi hauria
una afluència especial de gent, ja que tant
sols vindrien els entesos, mentre que els
aficionats a l’esport en general estarien a
Barcelona, tot i que esmenta que a nivell
comercial, i a diferència d’altres llocs, totes
les botigues de la vila olímpica estaven a
càrrec del comerç local i no es va donar
cap franquícia a empreses foranes. Ara bé,
també reconeix que el tomb turístic positiu
que s’esperava no es va donar en aquell
moment, tota vegada que va fracassar la
pretesa construcció de l’hotel i tampoc va
sortir cap empresa amb una bona inicia-
tiva per revitalitzar el balneari de la Puda. 

Finalment el 27 de juliol de 1992 Banyoles
lluïa les seves millors gales davant el món

per ara «Banyoles no serà un gran centre
de turisme i crec que mai ho serà... i millor
que no ho sigui».

Pot ser, reconeix Solana, es va fallar en no
saber crear un bon feeling amb la ciutat, i
això es va traduir en el fet de que el vo-
luntariat a nivell comarcal no va respondre
com s’esperava, i que va ser en part en
causant de que no acabés de funcionar
l’Olimpíada Cultural, que estava centrada
en tres projectes estrella, dos dels quals
van ser un fracàs. D’una banda es volia
aconseguir que Banyoles fos cada un o dos
anys un lloc on es pogués fer una mostra
de cultures sense estat. Es va començar
amb els «Colors d’Euskadi», amb cantants
com Imanol Larzabal, i que va comptar
amb la presència del Conseller de Cultura
de Govern Basc. Però recorda Solana «la
ciutat no va respondre, i els primers, els
independentistes». La segona edició ja no
es va fer. I l’altre projecte, centrat en el
món de la Dansa, i que va començar amb
un curs internacional de pedagogia de la
Dansa liderat per la companyia de dansa
cubana de l’Alícia Alonso. Però tampoc va
haver-hi ressò ciutadà. Però no va passar
el mateix amb el tercer dels projectes, en
el que sí que es van assolir els objectius
amb el programa «La Cobla i la Música»,
gràcies a la implicació del Foment de la
Sardana de Banyoles (i del de Ceret).

En resum, tot i que com diu Solana «pos-
siblement ens vam equivocar en la ma-
nera d’enfocar l’Olimpíada Cultural», en
línies generals, com afegeix Hernández
«urbanísticament, esportivament i ecolò-
gicament el que es va fer es va fer bé i es
va aconseguir un 90% dels objectius, ja
que algunes coses varen quedar pendents
com la plaça de les Rodes que no es va
acabar fins el 1995».
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de desenvolupar, i estar a punt de manera global per poder
fer el que ens demana.

CAL FER-HO  BÉ
Per qui ja no té una edat tant jove i per els joves que ho
volen fer molt bé a més de divertir-se, cal un treball estu-
diat, adequat a cada individu amb un protocol imprescindible
per no cometre errades que perjudiquin el nostre físic.

No totes les articulacions poden fer els moviments en idèn-
tica dimensió, ni a tots els músculs els podem demanar el
mateix, depèn de la seva resistència, força, mida i disposició
en relació a les articulacions on s’adossen (algunes hereta-
des). Una vegada aconseguit el domini sobre aquesta reali-
tat personal ja s’està preparat per fer tot el que vulguem
(havent discriminat els que no ens ha d’afavorir).

Siguem espavilats al moment d’escollir què volem per el
nostre cos, amb quin objectiu el volem moure o amb quina
disciplina. Saber tenir consciència de que tot canvia, que res
és definitiu, que ens podem equivocar i trobar un altre camí
més endavant, ens ajuda a donar-nos l’oportunitat d’aportar
i deixar-nos fluir per el camí escollit.

De tant en tant tanca els ulls i nota el teu cos. Està en bones
condicions? No el desaprovis, aposta per ell!. Obre el cos,
l’esquena ho necessita. Respira’l.

Domini.cos 
Educació i consciència corporal

EN FORMA

" Iona Altimiras i Roset - www.domini-cos.cat

El cos ens ha de durar molts anys. L’hem de conèixer a cons-
ciència per saber què ens explica (amb els dolors i males-
tars). En aquestes classes incorporem engrames (codis del
vocabulari corporal arxivats) per automatitzar bons hàbits i
comportaments corporals segurs.

Durant la sessió:
• S’incidirà en el treball del cos per treballar també el nostre
estat mental i emocional.
• Descobrirem l’estat físic en que és troba el teu cos.
• Adquirirem estratègies per pal•liar dolors corporals. 
• Procurarem condicionar el cos per fer les teves activitats
artístiques,  professionals, lúdiques o esportives que implica
un esforç físic o no!.
• Ampliarem les capacitats (límits) de què disposa el teu cos.

Recomanat tant per a adults, que volen començar aquesta
conversa amb el cos, com per adolescents, per preparar-lo
amb les eines necessàries per poder aclarir els dubtes que
arriben amb els canvis físics i novetats.

La formació en tècnica i en domini.cos ha de ser exhaustiva,
acompanyada de professionals que tinguin coneixements
amplis de tot el que implica la conducció i evolució del cos.
Fes-te amb les estratègies necessàries per pal•liar els dolors
(senyals del cos) i/o complaure les necessitats del teu cos
físic. Amb la respiració, la ment, la visualització faràs el que
vulguis del teu cos, sense subestimar els límits i possibilitats
individuals. I si  dediques el teu temps de lleure a l’esport
cal que coneguis com fer un bon us del teu físic i com treure-
li el màxim rendiment.

Dins d’una sessió de Domini.cos i durant una hora treballa-
ràs: L’elongació i força de musculatures superficials i pro-
fundes, coneixeràs com controlar bé  totes les capacitats de
què disposa el cos, el respecte de tots els límits corporals
descoberts, la implicació mental, l’alineació a la vertical
(blocs corporals), l’equilibri en la lateralitat de la muscula-
tura (dreta – esquerra), el despertar, ampliar el moviment i
utilitzar la major part de les articulacions corporals, etc.

Tots entenem bé que en passar els anys sabem més, doncs,
no podem deixar que el cos no aprengui també més coses
noves, estratègies per estar bé i que ens pugui acompanyar
on volem anar sense patiment. No és tracta que el cos agu-
anti sinó que pugui fer el que tu vols fer, que en sigui capaç.
Si no és així, haurem de saber que el podem perjudicar i le-
sionar. Només així tindrem l’equilibri per continuar creant,
sentint, improvisant, gaudint, competint, vivint...

Cadascú de nosaltres tenim el dret de conèixer com podem
fer ús d’ el nostre cos, com gaudeix, com es relaxa, com li
agrada treballar... Si volem treballar amb intel·ligència no
ens hem de moure a tort i a dret, si no el coneixem prou
seria molt agosarat fer-li fer coses que no sabem com re-
soldrà, o si n’està preparat.

La consciència de com fer servir el cos és molt important,
imprescindible! Ens hem de guiar per l’instint, que haurem

TEST PER SABER SI ENS CONVÉ FER DOMINI.COS
1.- Camines amb els dos peus mirant davant?
2.- Els peus estan igualment separats que els genolls?
3.- Seus bé en una cadira adequada si has d’estar-hi una
bona estona?
4.- Dorms en una posició on permets descansar la majoria
de músculs i articulacions?
5.- Saps pal·liar el dolor de la columna vertebral quan et de-
mana atenció?
6.- Tens costum d’alliberar les  tensions a diari per no acu-
mular-les?
7.- Després d’un dia d’activitat física intensa podràs real-
ment descansar?
8.- Utilitzes les teves mans, perquè tenen cert poder, per
consolar el cos?
9.- Pots canviar l’estat físic del cos amb la respiració?
10.- Has provat de modificar el teu estat d’ànim a partir del
moviment?

Si tant sols 2 de les preguntes has contestat NO: planteja-
t’ho. Només tu pots canviar-ho.



Tataki roll (Uramaki de tempura de
llagostí, “Tobiko” Ous de peix volador i
salmó flamejat)

" µ Ruben Torres i Jinqiu Li. Restaurant Mitsumi – Sushi Banyoles Ingredients 

Arròs especial per a sushi: gluti-
nós, de gra rodó i curt, i preferible-
ment de varietat japonesa. Per
cada tassa d'arròs (més o menys
200 grams) ens sortiran uns qua-
tre rotllos de maki. 
Alga nori (Una per cada maki).
Per la tempura: 150g de farina de
tempura i aigua suficient.
Llagostí fresc.
Ous de peix volador “Tobiko” o simi-
lar.
Salmó fresc Noruec. 

El sushi és una preparació culinària d'origen japonès. Tot i que el sushi normalment s’associa
amb el peix cru, existeixen diferents estils i varietats en els productes frescos tradicionals
que inclouen també preparacions bullides, fregides, farcides o marinades.

L’Uramaki (裏巻き) es diferencia dels altres sushis perquè l'arròs està a l'exterior i l’alga
nori es troba a dins. El farcit està al centre rodejat per una capa d’alga nori i després una
capa d'arròs, i a part altres ingredients com ous o llavors torrades de sèsam. 

En aquest cas us presentem un plat amb un alt nivell de dificultat a causa de la seva ela-
boració.

Com a ingredients, a l’interior del maki, utilitzarem llagostí arrebossat i ous de peix volador.
Al damunt, flamejarem un filet fresc de Salmó Noruec i per finalitzar l’adornarem amb ikura
(ous de salmó) que sempre li dona un toc molt especial al sushi. 

A l’hora de servir aquest plat, caldrà acompanyar-lo amb salsa de soja o teriyaki. Tampoc
hi pot faltar el famós wasabi i pels que vulguin introduir-se més en la tradicional gastrono-
mia japonesa hauran de menjar amb palets xinesos i gaudir el plat amb un sake calent o
un te verd japonès. 

ELABORACIÓ
L’arròs s'ha d’elaborar a l’estil Japonès, rentant-lo, coent-lo
al vapor i afegint-li el vinagre d’arròs al punt de sucre i sal.
Els llagostins (3 unitats per maki), s’han d’obrir, netejar i fre-
gir prèviament arrebossats amb farina de tempura. Enrot-
llem el maki amb la tempura de llagostí i els ous de peix en
forma inversa perquè l’arròs quedi a l’exterior i, finalment,
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posem el filet de salmó net a sobre.  Tallem el maki en 8
peces, emplatem, i ja podem flamejar el salmó sense cre-
mar-ho. 

Per acabar, podem adornar el maki amb ikura al damunt,
germinats d'alfals o cibulet.



El món és un mocador? És possible que una persona de la
Terra estigui connectada amb qualsevol altra a través d’una
cadena de coneguts de no més de cinc persones (amb sis
passes)? Aquesta és la hipòtesis que intenta demostrar “la
teoria dels sis graus de separació” que va proposar per pri-
mera vegada al 1929 l’escriptor húngar F. Karinthy.  

Altres autors (M. Kochen, M. Gurevich...) han estudiat la in-
terconnectivitat i les connexions interpersonals, però no és
fins al 1967 quan S. Milgram, psicòleg nord-americà, realitza
l’experiment anomenat “Un món petit” i el concepte es po-
pularitza.

En aquest experiment gairebé 300 paquets amb informació
van ser enviats a diferents ciutadans, escollits a l’atzar, de
dues ciutats nord-americanes (de Nebraska i de Kansas), on
se’ls demanava que reenviessin aquells paquets a un ciutadà
de Boston, de qui es donava el nom, però no l’adreça. Els
participants en l’experiment havien d’enviar els paquets a
algun conegut seu que per algun motiu els semblés pròxim
al destinatari i aquest, en el seu cas, reenviar-ho a un altre.
L’experiment es basava en saber quin percentatge de pa-
quets arribaven al destinatari i, sobretot, per quantes mans
passaven aquests abans d’arribar a Boston. Sorprenentment,
al cap d’uns quants dies el destinatari va començar a rebre
els primers paquets. Quan l’experiment es va donar per aca-
bat, gairebé el 25% dels paquets havien arribat a la seva
destinació, passant per una mitjana de sis intermediaris.

Tot i que no està exempt de crítica, l’experiment de Milgram
va generar un desig d’aprendre més sobre la probabilitat que
dues persones seleccionades a l’atzar es coneguessin entre
elles.  I al 1998, els sociòlegs D.J. Watts i S. Strogatz van
reconstruir en l’ordinador un model fictici de les relacions que
podien unir els participants de l’experiment, observant-se
que el nombre de connexions entre dos individus era incre-
ïblement gran.

Segons aquesta teoria, cada persona coneix, de mitjana,
entre amics, familiars i companys de feina i/o d’escola, a
unes 100 persones. Si cadascun d’aquests amics o coneguts
propers es relacionen amb altres 100 persones, qualsevol
persona pot passar un encàrrec a 10.000 persones més, tan
sols demanant a un amic que passi el missatge als seus

Solució a l’exercici de creativitat anterior: Sí, la meitat de dos
és un, i un més dos són tres.

Un altre petit enigma per entrenar el cervell: El meu oncle,
que anava sense paraigües ni barret, es va trobar al mig d’un
xàfec. La roba li va quedar xopa, però tot i que portava el cap des-
cobert, no es va mullar ni un pèl. Com és possible?  (la solució, a la

propera edició de la revista o enviant un correu a socis@cnbanyoles.cat)

amics. Aquestes 10.000 persones es-
devindrien contactes de segon nivell,
que un no coneix, però pot conèixer fà-
cilment demanant ser presentat.
Aquesta cadena és la que es sol fer
servir per buscar feina o obtenir infor-
mació, utilitzant aquestes xarxes so-
cials informals, que són, en definitiva,
les que fan funcionar la nostra socie-
tat. A la pràctica, el número de contac-
tes de segon nivell seria
substancialment menor a 10.000 per-
què és usual tenir amics comuns. Si
aquests 10.000 coneixen a altres 100,
la xarxa s’amplia ja a 1.000.000 de
persones connectades a un tercer ni-
vell, a 100.000.000 en un quart nivell,
a 10.000.000.000 en un cinquè nivell i

a 1.000.000.000.000 en un sisè nivell. Així, en sis passes, i
amb les tecnologies disponibles, es podria enviar un mis-
satge a qualsevol persona del planeta. 

Al 2006, però, l’empresa Microsoft va realitzar un experi-
ment “Microsoft Messenger Project” per corroborar, gràcies
a un estudi massiu de comunicació electrònica amb regis-
tres de 30 mil milions de converses/missatges entre 240
milions de persones, que dues persones estan distanciades
per 6,6 graus de separació, el que significa que podem estar
vinculats per una cadena de 7 o menys coneguts.

No obstant, a l’any 2011, Facebook va realitzar un altre es-
tudi, anomenat “Anatomy of Facebook”, amb tots els usuaris
actius de la pàgina en aquell moment, 721.000.000 mem-
bres, i es va analitzar el conjunt d’amics en comú per treure
el promig d’esglaons existents entre dos usuaris qualssevol.
Es van excloure celebritats i famosos. Els resultats van mos-
trar que el 99,6% d’usuaris estaven connectats per 5 graus
de separació. 

És evident que l’existència d’internet i de les xarxes socials
influeix en que els graus de separació vagin disminuint. Al
2016, aquesta distància entre dos desconeguts s’ha reduït
a 3,57 segons Facebook, el que significa que hi ha única-
ment tres persones i mitja entre dos usuaris qualssevol de
la xarxa social.

Per tant, a l’actualitat és inqüestionable que estem més pro-
pers al campió del món de F1, al Dalai Lama, a la reina d’An-
glaterra, a la família de Clint Eastwood o de Nelson Mandela
o al president de qualsevol país, del que mai haguéssim
pogut imaginar. 

Sí, el món és un mocador…

" M. Dolors Pascual  
Psicòloga Social i de les Organitzacions
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La teoria dels
sis graus

MENS SANA
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SALUT
Medicina 

aquàtica (III)" Enric Estévez Rovira (Metge fa-
milia, CAP Banyoles, Urgències
Hospital Josep Trueta), Gerard Bru-
gué Fontàs (Metge familia, Urgèn-
cies Hospital Josep Trueta), Xavier
Baldó Padrós (Cirugià toràcic, Hos-
pital Josep Trueta)

La toxina nemacística que conte aquestes
vacuoles és complexa i variable. Aquesta
toxina presenta característiques necro-
sants, neurotòxica, cardiotòxica, nefrotò-
xica, hemolítica i vasoplègica.

Les toxines cnidocístiques són dispars.
S’ha descrit  afectació neuromuscular, he-
molític, interferències a neurotransmissors
musculars i sinàptics, podent provocar es-
pasmes, inestabilitat hemodinàmica,
shock, crisi hipertensiva, broncoespasmes,
etc.

En el cas de les meduses les toxines ne-
macístiques que contenen varien en
agressivitat segons espècie, essent al
nostre medi mediterrani la més cone-
guda com - Caribdea Marsupialis, tipus
Escifozoa (Pelagica Noctiluca). Cal des-
tacar que la cara externa de umbel·la és
lliure de nematocists i per tant no lesiva
en cas de tocar-la. Les lesions per me-
duses es descriuen com, cremades,
electrocució, o flagel·lació i la seva simp-

En el primer article es va parlar de hidro-
cució, hipotèrmia i lesions per barotrauma-
tismes. En el segon es va tractar
ĺ ofegament, i en aquest cas ens centra-
rem en les lesions per fauna marina.

Lesions per fauna marina.
El primer a tenir en compte és que és molt
improbable ser agredit per un ésser viu al
medi aquàtic, però algunes espècies es de-
fensen molt eficaçment davant el més
mínim contacte. Les lesions per fauna ma-
rina es classifiquen inicialment en dos
grups, segons mecanisme d’acció o bé se-
gons les espècies.

1. Segons mecanisme d’acció:

Mecàniques 
Passives (incisió, impacte, punció, abrasió) 

Actives (mossegada, punció, incisió)

Inoculació de tòxics 
Per contacte

Per punció 

Per injecció 

Reacció al·lèrgica/anafilàctica 
Reacció inflamatòria a cos estrany 
Lesions mixtes 
Toxicoinfecció alimentària 
Parasitació 
Lesions elèctriques 
Atrapaments 

2. Segons espècie:

Cnidaris 
Mol·luscs 
Vertebrats (Escorpèndids -Traquinids –

Rayiformes -Ofidis)

Altres lesions de fauna marina

Un cop clara la classificació per mecanisme
d’acció, ens centrarem en la classificació
per espècies. 

1.- Els cnidarids engloba espècies com
són  les anemones, meduses, coralls…,
viuen aïllats o en colònies en forma arbo-
rescent, excepte les meduses que normal-
ment són animals sèssils. El seu
mecanisme de defensa principal és el cni-
docit (Knide, ortiga). Aquest cnidocit conté
una vacuola coneguda científicament com
a cnidocist o nematocist, la membrana d
aquesta s activa per canvis de pressió hi-
drostàtica, essent el seu funcionament
electroosmòtic. S ha de recordar que els
fragments i cossos morts d aquestes es-
pecies també contenen nematocists actius.

tomatologia és pruriginosa i sobretot
dolorosa.

Anemones i actínies, són cnidaris del tipus
hidrozous. Aquestes normalment no pro-
voquen problemes a pell sana i la principal
patologia que provoquen, és la  irritació
ocular després del seu contacte. 

Aquestes lesions que normalment són
lleus, poden arribar a ser greu en pacients
amb malalties cròniques associades, in-
munospressions, edat avançada.

El tractament a realitzar davant aquests
casos seria:
- Observació i rescat si precisa
- Neteja de lesió amb aigua de mar
- Extracció de restes de nematocists, in-
activar-los àcid acètic 5%
- Corticoides tòpics i antihistamínics 
- Actualització de vacuna antitetànica 
- Profilaxi ATB? (Queda en dubte)
- Tractament de malaltia sistèmica en
casos severs  (shock, Anafilàxia , EAP, - Ta-
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des accidentals peixos rata, aranya), talls
(cas del peix cirugià).

4.- Finalment altres lesions serien les
causades per  Esponges, Poliquetos
(Philum Annelida, (rosca de pesca) He-

mordice carunulata) Equinoderms (Eri-
ços, Estrelles de mar (Achantaster planci

o“Corona espines”), Holoturies, Cohom-
bros de mar, Ofiuras

Les lesions provocades per les esponges i
poliquets provoquen una Clínica de Der-
matitis irritativa i Prurigen i el seu tracta-
ment és principalment extraure les quetes
clavades, i inactivar tòxic amb àcid acètic
5% 

Les lesions provocades per equinoderms
presenten una Clínica de dolor, inflamació
per cos estrany i eritema i el seu tracta-
ment és principalment l’extracció del cos
estrany precoç i queratolítics (Trementina).

La Clínica que provoquen és; Dolor intens
principalment, disestèssies,  pal·lidesa cu-
tània, livideses i ocasionalment simptoma-
tologia sistèmica 

El tractament per tant serà:

- Immersió de la zona afe-ctada en aigua
calenta 45º
- Fred? Per el seu efecte analgèsic, contra-
indicat el gel local
- Neteja de la ferida 
- Vacunació antitetànica 
- Analgèsia 
- Profialxi ATB? (Queda en dubte)

Recordar per tant que les picades per pei-
xos, la toxina és termolàbil, per tant el seu
tractament es farà amb aigua calenta, ja
que inutilitza la toxina.

Altres lesions que poden ser causades per
espècies marines vertebrades, serien
mossegades (casos de morenes, con-
gres...), electrocucions (rajades) , punxa-

quiarritmies, Neurotoxicitat, agitació,
coma, Hemòlisi, CID, fracàs renal)

Com deia Isak Dinesen “Tot es cura
amb aigua salada: amb suor, amb llà-
grimes o amb el mar”, per tant és im-
portant recordar que les lesions per
cnidarids s´han de rentar  amb aigua de
mar, no amb aigua dolça.

2.- Els cefalòpodes (pops, sépies…)
poden produir lesions per mossegada ja
que disposen de “bec corni”, i la saliva que
conté és histolítica. Els mol·luscs (cons
principalment) afecten a les persones per
manipulacions dels mateixos,  contenen
toxina potent que té un efecte bloquejant
muscular i indueixen a coagulopaties de
consum, també pot tenir un efecte neuro-
muscular que ells utilitzen per caçar, llen-
çat a través arpó retràctil.

3.- Els vertebrats es divideixen en Escor-
pèndids, Traquínids i Rayiformes. Aquestes
peixos (rajades, escorpores, aranyes…)
disposen d’unes toxines inoculades a tra-
vés de espines, que és  TERMOLABIL.

Esquema de com funciona el mecanisme de defensa d’un cnidari
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La República de Madagascar, important
ex-colònia francesa fins a la seva indepen-
dència a l’any 1960, és un país insular si-
tuat a l’Oceà Índic, davant de les costes
del sud-est d’Àfrica, a l’est de Moçambic. 

Aigües al nord de Madagascar, es troben
les Illes Seychelles i a l’est les illes de Re-
unió i Maurici, una bona carta de presen-
tació de com son les platges que us
podreu trobar. És l’illa més gran d’Àfrica i
la 4a del món.

L’aïllament d’aquest bast territori de 1.600
km de longitud, ha permès la conservació
al seu territori de multitud d’espècies úni-
ques al món, un 80% d’elles endèmiques
a l’illa, i una impressionant varietat de pai-
satges i espècies sorprenents, que ha per-
mès sigui inclosa a la llista de països amb
més biodiversitat del planeta.

Entre les espècies animals més conegudes
hi ha els lèmurs i els camaleons, i del món
vegetal el sorprenent arbre Baobab i mul-
titud d’espècies de Orquídies úniques al
món. 

El gentilici dels ciutadans de Madagascar
és el de Malache, com el nom de la seva
llengua pròpia i oficial, el Malache. El fran-
cès es la seva segona llengua oficial i la
moneda local és el Ariaty. 

La majoria del seus 20 milions d’habitants
són cristians i de creences tradicionals de
la zona o una barreja de les dues.

La població malgache és predominant-
ment una barreja d’origen asiàtic i africà,
fàcilment de veure per les seves faccions.
Actualment conviuen fins a 18 grups tri-
bals diferents. Els trets facials malaios són
predominants les persones que habiten la
part central de l’illa, els anomenats Meri-

nas, uns 3 milions, i a les costes els d’ori-
gen africà, els Betsileos, uns 2 milions.

A Madagascar, la cuina es basa amb l’arròs
cuit, i us ho trobareu acompanyant qual-
sevol plat. Els seus habitants són els ma-
jors consumidors d’arròs del món. El plat
nacional és el Romazava que consta d’una
espècie de brou de carn de zebú (un tipu
de vaca) o pollastre amb una barreja de
diferents fulles aromàtiques. Un altre plat
molt conegut i que es serveix en àpats
molt especials és el Ravitoto sy henakisou,
un tall de carn de porc fet amb fulles de
mandioca. A Madagascar es produeix un
vi, el de Fianarantsoa i ron. A més es pot
degustar molts tipus de rics sucs de fruites
com la papaia, el mango o la llimona, així
com els seu paté de pebre (herència fran-
cesa, com el tema del vi local).

L’illa de Madagascar
" Manel Moron

La zona central i nord es troben el Brezal,
la zona més muntanyosa amb altituds
entre els 1.800 i els 2.876 m del cim més
alt de l’illa, a les muntanyes de l’ Isarata-
nana.

A la costa oest es troben àmplies zones de
Manglars, habitat també molt present a
l’illa.

Variats paisatges, arrossars, vegetació ex-
uberant, animals tants curiosos com els lè-
murs, i les seves magnífiques i
paradisíaques platges al nord i sud, a Ma-
dagascar tot comença a la seva capital,
Antananarivo, Tana pels locals. Una ciutat
sorollosa que s’escampa per 18 turons, a
una altitud de 1.200 m. i amb una població
d’uns 1,6 milions d’ habitants.

El nostre primer dia a Antananarivo, co-
mençaria per la part alta de la ciutat, amb
unes vistes impressionants. A Rova troba-
rem el conegut com Palau de la Reina i el
Palau Andafiavaratra d’estil barroc, parcial-
ment cremat i en procés de restauració i
reconvertit en museu. Passejar per aquest
barri és molt recomanable, per ser la part
més antiga de la ciutat, i plena, sobre tu-
rons verds, de cases pintoresques de mul-
titud de colors.

De les múltiples esglésies cristianes de la
ciutat, la més maca es l’església d’Ambo-
ninampamarinana, i la trobarem ja de bai-
xada a la part més nova de la ciutat, camí
del gran llac urbà d’Anasoy. Arribarem al
centre de la capital, entre l’avinguda de l’
Independència i la bonica estació central
Gare de Soarano, on trobarem la majoria
d’hotels, restaurants i botigues.

Un dels principals atractius de la ciutat,
sens dubtem son els seus mercats locals,
i sens dubte el més recomanable és el d’A-

La base de l’economia de l’illa, és l’agricul-
tura, principalment cultius d’arròs, cafè i
canyella, juntament amb la pesca, i una
incipient indústria turística. Destaca
també, per “insòlit”, les exportacions de
segells especials per a col·leccionistes d’ar-
reu del món.

Tot i els problemes de desforestació que
pateix l’illa, amb la constant cremes d’im-
menses àrees de selva, que obren el pas
a noves àrees per a l’agricultura, Mada-
gascar conserva extenses àrees naturals
protegides sota les figures legals de Parcs
i Reserves Nacionals al llarg de tota l’illa.
Tots aquests espais naturals es poden vi-
sitar en rutes organitzades de trekking
amb guies locals, la forma perfecte per
descobrir els diversos hàbitats de l’illa.

La part central de l’illa és una immensa
planícia amb altituds entre 600 i 800 m.,
és l’anomenada Selva Humida, una gran
selva plujosa la major part de l’any.

A la zona nord-oest, trobem la Selva
Seca Caducifòlia, amb altituds a partir
de 800 m. a la zona de costa, poc plujós i
on viuen enormes arbres estranys de
entre 14 i 30 m. d’alçada i fins a 11 m.
d’amplada que li permet emmagatzemar
aigua pels períodes més secs, els famosos
Baobabs.

L’est de l’illa és l’anomenada Selva de
Terres Baixes, paisatges de verds turons
suaus, terra vermellosa i camps d’arros-
sars en terrassa. És la barreja del paisatge
asiàtic i africà.

Al sud troben el paisatge de Matoll Espi-
nós, zona quasi desèrtica, on abunden
multitud d’espècies com les mangostes,
camaleons, iguanes i serps.
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nalakely, amb un ambient increïble i mul-
tituds de paradetes que venen tot tipus de
mercaderies possibles.

Per la ruta que us proposem per visitar
Madagascar, la nostra estada a la capital
es limitaria a 2 o 3 dies com a màxim. El
dia d’arribada i el darrer dia per la sortida,
pel tema dels trasllats a l’aeroport, i un
segon dia per fer la visita, doncs el nostre
objectiu del viatge a Madagascar seran els
seus parcs naturals i les seves espectacu-
lars platges. El nostre programa tindrà una
durada total de 14 dies.

El nostre dia lliure a Antananarivo, comen-
çaria per visitar la part alta de la ciutat,
amb unes vistes impressionants. A Rova
trobarem el conegut Palau de la Reina i el
Palau Andafiavaratra d’estil barroc, parcial-
ment cremat i en procés de restauració i
reconvertit en museu. Passejar per aquest
barri és molt recomanable, per ser la part
més antiga de la ciutat, i plena, sobre tu-
rons verds, de cases pintoresques de mul-
titud de colors.

De les múltiples esglésies cristianes de la
ciutat, la més maca es l’església d’Ambo-
ninampamarinana, i la trobarem ja de bai-
xada a la part més nova de la ciutat, camí
del gran llac urbà d’Anasoy. Arribarem al
centre de la capital, entre l’avinguda de l’
Independència i la bonica estació central
Gare de Soarano, on trobarem la majoria
d’hotels, restaurants i botigues.

Un dels principals atractius de la ciutat,
sens dubtem son els seus mercats locals,
i sens dubte el més recomanable és el d’A-
nalakely, amb un ambient increïble i mul-
tituds de paradetes que venen tot tipus de
mercaderies.

El nostre primer dia de ruta, pujarem cap

al nord, fins al Parc Nacional Andasibe,
a unes 3 hores en cotxe, on farem la nit
en un lodge dintre d’aquest parc de selva
humida dins de les anomenades Terres
Baixes. L’endemà farem un trekking d’u-
nes 3 hores dins la Reserva Especial de
Analamazaotra, on podrem veurem els
famós Lemur Indrinri, el més gran de tota
l’espècie. Nit al Lodge. Durant la nit, farem
una visita nocturna al parc.

A la nostra següent etapa, la ruta ens por-
tarà cap al sud, a la ciutat d’Antsirabe
d’uns 180.000 habitants, considerada la
més freda de l’illa per la seva altitud, amb
màxim. De 20º a l’estiu i mín. de 0º a l’hi-
vern. Sortida en direcció les Terres Altes,
entre paisatges d’arrossars en terrasses,
per la carretera RN7. La nostra primera
parada serà Behenjy, capital del foie-gras
malgache. La següent parada serà Am-
batolampy, on es troben les seves famo-
ses fàbriques artesanals d’unes curioses
olles d’alumini molt populars a l’illa. Nit a
Antsirabe.

El nou dia ens portarà a visitar el centre
històric de la ciutat en Pousse-Pousse, un
transport públic molt utilitzat a l’illa, con-
sistents en una espècie de carretó per a 1
o 2 passsatgers tirat per una persona,
molt al estic asiàtic. Continuarem camí de
la ciutat de Ambositra, capital dels arte-
sans malgaches, i on farem nit. L’endemà,
anirem fins al PN Ranomafana, un bosc
humit on viuen multitud de plantes exòti-
ques i declarat Patrimoni de la Humanitat.
Farem un trekking per visitar la Reserva
Vochiparara, amb grans cascades sobre el
ríu Namorana. Continuarem fins a la ciutat
de Fianarantsoa, on farem nit.

Durant el matí següent, visitarem el cas
antic d’aquesta ciutat, d’uns 150.000 ha-
bitants, considerada la capital cultural i
intel·lectual del país, seu de les catedrals
protestants i capital del vi de Madagascar.

De bon matí, sortirem cap Anja, on farem
un petit treking de 1.5 hores per visitar
aquesta reserva, amb multitud de lèmurs
de l’espècie Makicatta i camaleons. Conti-
nuarem fins al PN de Isalo, el parc més
visitat de l’illa. Nit al Lodge.

Durant el dia farem un trekking en aquest
parc, conegut per la seva Cascada de les
Nimfes, piscina blava i piscina negra al
famós Canó de Namaza, on podrem tenir
al capvespre una espectacular posta de sol
a la finestra d’Isalo. Un parc amb varietat
de paisatges, inclouen formes de pedra
arenisca, profunds barrancs, oasis de pal-
meres i prats, i on conviuen més de 7 es-
pècies de primats.

El nou dia, ens portarà a una visita al parc,
a la zona de La Crete, impressionat pai-
satge i on acabarem el nostre passeig en
una piscina natural. Nit al parc.

Continuarem la nostra ruta, ja direcció a
la costa. Pel camí visitarem les famoses
tombes de Mahofaly. Visitarem el PN
Zombitse i a la tarda farem una parada
al poble de Tulear, per visitar el seu mercat
de suro. Trasllats fins a la nostra zona de
platja a Ifaty o Madiorano.

A part de gaudir del nostre final d’etapa en
aquestes meravelloses platges, podrem
aprofitar per fer una excursió a la barrera
de corall en piragua o un safari de balenes
(de juliol a setembre).

El nostre darrer dia tornarem a la capital,
des d’on agafarem el nostre vol que ens
tornarà a casa.

Si no heu tingut prou, i voleu gaudir més
dies de platja, les millors platges a part de
les de Ifaty incloses al programa, molt a
prop hi ha les de l’illa de Anakao, i a la
zona sud-est les situades a la zona de Fort

Dauphin. 

Al nord de l’illa es troben algunes de les
considerades millors i més espectaculars
platges del món, realment d’anunci, com
son les de l’Illa de Nosy Be, la més tu-
rística i l’illa de Sainte Marie amb mag-
nífiques i enormes platges de cocoters, de
sorra blanca, esculls de corall, i punt d’ex-
cursions per veure les balenes

Per viatjar a Madagascar es pot fer durant
tot l’any, especialment durant el seu estiu
austral, d’abril a Octubre, la seva tempo-
rada seca, si es busca platja, encara que
les temperatures poden variar molt a l’illa,
doncs aquesta disposa de diferents micro-
climes segons la zona del país. La pluja és
molt present a tota la zona nord i centre
de l’illa, especialment durant l’hivern.

Per poder viatjar a Madagascar, es neces-
sita visat que s’obté a l’arribada a l’illa i
passaport amb una vigència mínima de 6
mesos

Si us interessa aquest viatge, ens podeu
contactar a la nostra oficina de B The Tra-

vel Brand de Banyoles, on disposem de di-
ferents programes per visitar Madagascar.
Els preus poden variar segons el temps
d’antelació amb el que es realitzi, la tem-
porada, etc., però son viatges mínim a
partir d’uns 3.000 Euros per persona apro-
ximadament.
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2x1 vàlid només dissabtes i
diumenges (comprant una
entrada de més de 120 centí-
metres n’obtindran una altra
de gratuïta). 

AVANTATGES 

PELS SOCIS

Bufet Mèdic:
- Magnetoteràpia -
50% dte 
- Teràpia vibratòria -
40 % dte 

Òptica Milent (Pg.
Indústria, 2) ofe-
reix un descompte
del 15% en tots els
seus productes.

10% de descompte als sopars de
menú de cap de setmana (diven-
dres i dissabte).

8% de descompte als socis
del CNB per les revisions mè-
diques dels diferents permi-
sos de conduir

Per poder gaudir de tots els descomptes cal presentar el carnet de soci i el DNI als establiments.

20% de descompte en la teva
entrada
www.mmcercs.cat

2x1 al Museu Arqueològic Co-
marcal de Banyoles.

15% de descompte en la reserva d’allotjament. Entre un 25% i un 50% de
descompte en la reserva de sales de reunions i celebracions. 50% de des-
compte en l'«Espai Barbacoa» per a grups. preu especial a l’spa de 10€ pels
clients que facin el menú.

Els diumenges,  per a tots
els socis del Club, el Poste
de Mata Gran ofereix des-
comptes del  3% en el GA-
SOIL  A  i del 2% en la SP
95.

*pagaments en efectiu i/o targeta de crèdit mínim 5€.
*Promoció no acumulable a cap altra.

Els socis del Club poden estalviar rentant a Elefante Azul. Per 5€ lliurem 7 fitxes de ren-
tat (valor de la fitxa 1€), o bé amb la nostra targeta de rentat afegim un 30% extra de
saldo a l’import carregat. Ronda Canaleta, 63 junt a benzinera AVIA

Contracta una
assegurança i
gaudeix de
descomptes
importants.

Viatges Barceló (C/Àngel Guimerà, 10,
Banyoles. Telf. 972583256). Descomp-
tes d’un 5 a un 8% en la compra de
“paquets” de vacances. Finançament a
30, 60 i 90 dies sense interessos.



Tots els socis del
Club Natació Banyo-
les, 8% de des-
compte en classes
particulars d’esquí o
snowboard a La Mo-
lina. A més, els di-

lluns, per la compra de 3 Fortfaits Adults (120€), una
hora de classe d’esquí o snowboard de REGAL.
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AVANTATGES 

PELS SOCIS

Green-fee de 18 forats al
preu de 9 forats (aprox.
20% de descompte).
Gaudeix gratis de tota la
nostra zona de pràctiques

amb lloguer de pals inclòs. (Boles no incloses). Vine i prova
un nou esport: el futbol-golf: Amb el carnet del club tothom
a preu infantil: 5€

Per als esportistes del club, des-
comptes del 40% en les sessions
de fisioteràpia i tractament. Per
a la resta de socis, el descompte
és del 20%.

Els socis del Club amb una alçada
màxima d’1,45 centímetres, po-
dran gaudir de tot un matí, o de
tota una tarda, al parc infantil
Planeta Màgic, al preu d’1 hora.

Descompte d'un 15% a la volta a
l'Estany amb la Tirona. Oferta apli-
cable els caps de setmana i festius.

20% de descompte addicional
sobre el preu d’outlet de totes
les nostres marques (excepte
en període de rebaixes, des-
comptes i promocions). Poligon
industrial Pont Xetmar – Carrer
D – Cornellà de Terri

Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Santa Caterina de Salt IASsport ofereix
descompte d'un 15% en les revisions mèdico-esportives d'alt rendiment, amb anàlisi
de gasos espirats, per determinar els paràmetres que ens permetin optimitzar el
nostre entrenament per millorar el nostre rendiment esportiu. Telèfon: 972 18 69
22 - Correu electrònic: medicina.esportiva@ias.cat

2x1 al Parc de les Coves Pre-
històriques de Serinyà

20% de des-
compte per
socis CNB en les
revisions espor-
tiva i competi-
tiva amb gasos

10% de descompte en menús
cap de setmana i enmenús de
celebració. 5% de descompte
en les tarifes d’allotjament (ex-
cepte temporada alta)

10% de descompte en tots el serveis de perruqueria de dona, home i nens. 
Un 20% de descompte en color (reflexes, bany de color i tenyir), tallar i permanent o moldejat
(aquest 20% és en perruqueria de dona). NOTA: no es poden acumular els dos descomptes
C/ santa Maria nº 27 17820 Banyoles Girona telef. 972570461 mail: info@costaperruquer.com

Ofereixo un 15% de des-
compte als associats del
CNB respecte les consul-
tes d'advocada. C/ Joan
Maragall, 16 de Porqueres
Tel. 972 576 505/ 676

539 546 info@montserratmaginadvocada.cat
www.montserratmaginadvocada.cat




