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Editorial
En l’Assemblea General que es va celebrar el passat 22 de febrer, es va aprovar
tramitar la sol·licitud per obtenir la qualificació d’Entitat d’Utilitat Pública. El requisit
més important que s’ha de complir és que
les seves finalitats siguin considerades
d’interès general. Ser declarada Entitat
d’Utilitat Pública comportaria importants
avantatges fiscals, que d’una banda representarien un considerable estalvi en
termes d’impostos pel Club, i d’altra banda permetria que totes les empreses i
persones físiques que vulguin col·laborar
econòmicament amb l’Entitat puguin deduir-se l’aportació de l’impost de societats
(empreses) i de l’impost de la renda (persones físiques).
És evident que la raó principal de ser
del Club és l’interès general, bàsicament
esportiu, però també social i cultural. En
aquest sentit, algunes de les activitats
que es duen a terme són: conveni amb
Càritas dins el projecte Empreses amb
cor, conveni amb Fundació Estany de

natació per a persones amb capacitats
diferents, conveni amb Junts i Endavant
de pàdel per a persones amb capacitats
diferents, conveni de natació per a dones
immigrants, conveni amb Oncolliga, conveni amb l’Ajuntament de Banyoles amb
les beques esportives per a joves amb
dificultats, conveni amb l’Ajuntament de
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany pel programa de natació a les escoles, conveni amb el centre El Puig pel
manteniment de l’entorn del Club, marató
de donació de sang del Banc de Sang, pedala per a l’esclerosi múltiple, pedala pel
càncer, pedala per a la marató, natació
50x50 per la marató, milla urbana amb
col·laboració de l’obra social La Caixa amb
curses per a persones amb capacitats
especials, col·laboració en la recollida de
joguines, col·laboració en el Gran Recapte
d’aliments, col·laboració amb l’Escola de
Natura per a les activitats a les pesqueres i de descoberta de l’Estany amb caiac,
col·laboració amb la Federació Catalana
d’Esports de Persones amb Discapacitat

Física per la cessió d’instal·lacions, conveni amb Aphònica per a la celebració de
concerts, contes per a nens, xerrades del
cicle muntanya i una important llista d’altres ponències. Moltes d’aquests activitats
només son possible gràcies a l’ajuda dels
voluntaris que hi col·laboren i és un gran
motiu d’orgull i satisfacció.
El proper octubre finalitza el mandat de
6 anys de l’actual Junta i per tant a finals
d’any hi haurà eleccions. Voldria agrair als
membres de la Junta, empleats, esportistes, entrenadors, famílies i socis, tot el
treball i esforç que s’ha fet en aquest cicle
i que ha contribuït en una millora del Club
Natació Banyoles. Moltíssimes gràcies a
tots. Ens agradaria que hi hagués molta participació en el procés electoral que
s’acosta, amb el convenciment que com
més participació hi hagi voldrà dir que el
Club està molt viu.

Albert Comas, president del CNB
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Racó del soci
..............................................................
Bon dia,
Les dutxes d’entrada a la piscina no funcionen correctament. Es demana que la
gent es dutxi abans d’entrar a la piscina i
les dutxes en prou feina ragen. La zona de
dutxes és bruta i deixada.
Les parets dels vestidors de dalt són brutes, no es netegen. Les dutxes són brutes
i amb moltes restes de calç. Els desaigües
són bruts i també fan pudor. Demanaria
que regularment es fes una neteja a fons
dels vestidors i dutxes ja que estan freqüentats per molta gent, tant socis que em
fem ús com no socis. També he detectat
mosques petites fruit dels desaigües bruts.
Mantenir les instal·lacions netes ajuden a
conservar-les i a que la gent les cuidi i en
faci un bon ús.
Soci núm 51.523
Benvolgut soci,
Agraïm hagi omplert el formulari de suggeriments i reclamacions, doncs gràcies
a les observacions dels socis anem millorant.
Hores d’ara, confirmar-li que les dutxes de
l’entrada de la piscina han estat revisades
i funcionen correctament. L’avaria era deguda a una tuberia obturada.
Pel que fa a la neteja, assegurar-li que
aquesta és diària a totes les instal.lacions
del Club i es fan periòdicament actuacions
a fons i seguint la normativa. La propera
revisió a fons, trimestral, està prevista per
aquesta mateixa setmana, pel que en breu
millorarà.
Per la seva banda, la calç que es veu no
es pot treure, doncs surt de la rajola. I pel
que fa a les mosques detectades, assegurar-li també que s’ha fet ja una actuació
als desaigües.
Gràcies i salutacions cordials,
..............................................................
Bona tarda,
Es realitzen les classes de pilates a la sala
“polivalent” on es realitza també espining
i aeròbic i s’utilitzen unes “colxonetes” no
aptes per a aquestes classes, mentre que
l’any anterior, quan es realitzaven a la sala
de ioga i hipopressius, s’utilitzaven unes
més adients per a pilates.
Crec que pilates es mereix un material
més adient.
Sòcia núm 70.722
Benvolguda sòcia,
Confirmar-li que s’han demanat ja pressupostos per comprar nous matalassets per
a les classes de pilates.
Atentament,
*Confirmar que van comprar-se i van començar a utilitzar-se a finals de febrer.
4

..............................................................
Bona tarda,
Us escric aquest mail perquè ahir vaig
rebre una carta on se’ns notificava que el
nostre fill, com que a final d’any farà 15
anys, passarà a pagar una quota complementària a l’abonament familiar.
Penso que, des del moment que contempleu que els petits de la família, en complir
els 5 anys paguen una quota complementària a l’abonament familiar i, veig que en
complir 14 o 15 anys (el meu fill acaba de
fer els 14 i resulta pagar un any abans que
els que ara en faran 15) aquesta quota
complementària l’augmenteu considerablement, se’m fa estrany que no tingueu
una mica de consideració cap als socis
que som família nombrosa, fent-nos alguna mena de descompte en les quotes.
Agrairia que aquest escrit pogués arribar a
la Junta i ser reflexionat.
Gràcies.
Sòcia núm 27.240
Benvolguda sòcia,
En virtud d’una gestió eficient i seguint el
mateix sistema que s’utilitza a les escoles,
instituts, centres formatius, etc, es consideren els anys en curs, classificant-se informàticament en blocs d’anys.
Seguir el mateix criteri que a les escoles té
l’inconvenient 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. No obstant, la utilització d’un sistema
que s’ajustés a cada data de naixement
comportaria una gestió molt més complicada, repercutint tant en el temps com en
la despesa econòmica.
Li posem un exemple: suposem que es girés el rebut en el moment en què l’infant
compleix els 6 anys (o els 15 anys): es giraria la quota anual al soci/sòcia principal
en la data establerta (amb posterioritat a
l’Assemblea general). Es tractaria de la
quota familiar amb els preus del moment.
Una vegada el nen/a tingués 6 o 15 anys
(suposem que els compleix a partir del
març), s’hauria d’emetre una nova quota
i tornar a girar el rebut (sense comptar
que no hi hagués cap altra ‘incidència’ a
la quota, com un altre fill que complís 21
anys, per ex., que significaria girar una
nova quota). Així mateix, implicaria que la
persona encarregada de la comptabilitat
hauria d’estar pendent, cada dia, de les
possibles variacions dels prop dels 9.800
socis/sòcies que tenim al Club. Pràcticament li ocuparia bona part de la seva
jornada laboral (les remeses s’han de preparar i executar i no és un procés 100%
automatitzat).
D’altra banda, és cert que a partir dels
15 anys s’incrementa el suplement per
fill, però també cal recordar que l’import
anual d’aquest és de 71 euros al 2017
(5,91 euros al mes). I si bé és cert que es

comença als 6 anys, també ho és que no
és fins als 21 anys (i no als 18) que passen
a ser socis/sòcies individuals, allargant-se,
per tant, tres anys.
Estem oberts a qualsevol altra fórmula que
combini eficiència i satisfacció, agraint-li
per endavant els seus suggeriments.
Pel que fa a les famílies nombroses, comentar-li que hi ha tota una sèrie de serveis que compten amb descomptes per
aquest motiu com són els casals d’estiu i
els cursets de natació.
Tanmateix, assegurar-li que farem arribar
la seva petició a la propera reunió de la
Junta directiva.
Rebi una cordial salutació,
..............................................................
Hola, bon dia.
Vaig venir a la piscina del Club, aquest divendres passat, cap a 2/4 de 9 de la tarda.
Vaig anar a la piscina de dalt, i me varen
dir que estava tancada, perquè hi jugaven
Waterpolo. Vaig a la piscina de fora. Hi ha
lloc. Me poso a nedar i me ve el socorrista
que tanquen la piscina a 3/4 de 9.
Sóc soci només per la piscina. Els dies
de dilluns a dijous estan a petar de gent
fent cursets. A la piscina de fora, aquest
dimarts només hi havia un carril per cinc
socis. M’he hagut de fer soci d’un altre
gimnàs. Hi ha molts més serveis, molt més
net i gratuïts.
I a la piscina, que només hi puc venir tard
per la feina, ara tanqueu abans de les nou.
Com ho podem fer?
Moltes gràcies
Soci número 9.115
Benvolgut soci,
Lamentem les incomoditats que el canvi
en el partit de waterpolo li van suposar.
Habitualment els partits es juguen en
cap de setmana, però en aquesta ocasió
l’equip contrari va sol.licitar un canvi per
motius tècnics i es va buscar com alternativa una hora que afectés al menys possible al soci. Són fets puntuals que esperem
no tornin a provocar incomoditats. Malgrat
això, si tornés a succeir, des de Gerència,
es comprometen a obrir la piscina exterior
fins a les 22.00h.
A títol informatiu, dir-li que a la pàgina web
del Club pot trobar, actualitzada, la graella
sobre l’ocupació diària de les piscines.
Moltes gràcies i salutacions cordials,
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Assemblea General
Ordinària de socis
El passat dijous dia 22 de febrer va tenir lloc l’assemblea
general ordinària de socis del Club. Com a novetat d’enguany hi havia el fet de celebrar-se un dijous entre setmana
en lloc de diumenge. Tal com va exposar el president, la
Junta ho va creure oportú per mirar d’incentivar la participació dels socis en la mateixa. A partir d’ara la voluntat de la
Junta Directiva serà convocar aquesta reunió l’últim dijous
del mes de febrer.
Dins l’ordre del dia, a més dels aspectes preceptius explicant el darrer any, tan econòmicament com social i esportiva, hi havia la sol·licitud d’aprovació per part dels socis
de la declaració d’utilitat pública de l’entitat, fet que es creu
oportú per tal de gestionar millor l’entitat i equiparar-nos així
als principals clubs de natació gironins.
Dins l’apartat de projectes, es va donar compte de les
principals propostes de millora per l’any 2018 com són la
reforma de les oficines i vestíbul o l’estalvi energètic mitjançant la millora del control de diferents maquinàries i la
substitució de lluminàries més eficients. També es va donar
compte de l’estat dels projectes de la zona nord que mica a
mica van avançant en el seu procés administratiu.

Projecte ICDC
El projecte liderat pel Club Natació Banyoles sobre la carrera dual (compatibilitzar
els estudis i l’esport al màxim nivell i durant el màxim temps) va seguint amb les
accions programades. El seguiment per
part dels psicòlegs esportius i el treball en
contacte amb els tutors dels centres educatius són els dos aspectes més rellevants
d’aquests primers mesos de funcionament, junt amb un programa de xerrades
tan pels esportistes com pel públic en general com la última que es va celebrar el
23 de febrer sobre la normativa d’accés a
l’alt rendiment català i estatal.
Durant aquests mesos hem pogut constatar que la mirada cap a l’esportista amb
un enfocament global que asseguri una formació adequada tan en els aspectes físics
i tècnics com en els acadèmics, socials i
personals no només pot tenir efectes beneficiosos a llarg termini per assegurar un
millor futur per aquestes persones sinó que
també ajuda en el moment present a superar dificultats i, perquè no, a trencar barreres que semblaven impossibles.
Aplicar la mateixa determinació que en
un entrenament o competició en altres
camps de la nostres vides ens fa més
fortes i valents i ens permet enriquir-nos

d’experiències que poden ser d’utilitat tan
en el present com en el futur. Ja ens ho va
apuntar el psicòleg esportiu Àlex Latinjak
en el seminari del mes de novembre: fer
una doble carrera (en el nostre cas acadèmica i esportiva) no és una opció sinó una
necessitat.
És per això que, a l’espera de conèixer
els resultats de l’experiència duta a terme
des del 2016 per aquest projecte, des del

CNB ja estem treballant en incorporar
aquesta mirada global en el dia a dia dels
nostres esportistes a partir de la temporada 18-19 amb la finalitat de seguir millorant en el futur i, perquè no, assolir encara
noves i més destacades fites.
www. icdc.eu
#icdc
@icdc
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Fem vessar
l’Estany!
75è
aniversari de
la Travessia

Per tant, si no heu fet mai la Travessia, si
fa temps que hi doneu voltes però encara
no us hi heu atrevit o si fa temps que no us
llenceu a l’Estany, aquesta és la vostra! El
18 de setembre us esperem en una nova
edició que farà història!
Per informar-vos de totes les activitats
que s’aniran desen-volupant al voltant de
la 75ena edició de la Travessia properament obrirem una pàgina web i també
habi-litarem un espai informatiu a les mateixes instal·lacions del Club.

Aquest 2018 la Travessia de l’Estany
arribarà a la seva 75ena edició i, per
com-memorar l’efemèride, des del Club
estem preparant tot un seguit d’actes que
tindran lloc durant tot aquest any.
Serà una edició especial i ens hem plantejat un repte per al pròxim 18 de se-tembre: volem aconseguir un rècord de nedadors partici-pant a la Travessia.
El nostre objectiu és rei-vindicar la Travessia de l’Estany com la gran festa de
la natació catalana i volem implicar-hi el
màxim de ne-dadors, tant professionals
com amateurs. Volem acon-seguir un repte: Fem vessar l’Estany!

Exposicions i llibre
A més de la pròpia celebració de l’esdeve-niment, la commemoració del 75è
aniversari de la Tra-vessia tindrà també
un component més històric. Des de fa uns
mesos un grup de persones estan treballant per recopilar fotografies anti-gues,
cartells, medalles i altres tipus de material
publicitari que s’ha editat des de que el
1943 es va celebrar la primera edició.
Aquest material més històric de la Travessia s’editarà en un llibre commemoratiu
i s’estan preparant també dues exposicions
on es podrà veure l’evolució d’aquesta tradicional prova de la natació catalana.

Projecte MATCH
Renovació del
conveni amb
Aquabrava
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Enguany el Club Natació Banyoles ha
renovat el conveni amb el parc aquàtic
Aquabrava de Roses pel qual els socis del
Club disposen d’una promoció 2x1 (veure
condicions). Gaudiu del dia més refrescant de l’estiu envoltats d’una esplèndida
vegetació a l’Aquabrava, a Roses. Diversió
assegurada amb l’Octospeed, la Cobra,
el Black hole, la piscina d’onades...i moltes més atraccions per a tots els gustos i
edats! Els més petits de la casa s’ho passaran d’allò més bé a Tropic Island amb
els nous “Mini Rivers” i a la Pirate Island,
una nova zona infantil amb 30.000 m2, on
trobaran les atraccions dels grans a la seva
mida.

Des de finals d’any el projecte MATCH
ha estat treballant de valent en les accions
previstes per aquest 2018. El passat 9 de
març va tenir lloc la reinauguració de la
pista de bàsquet de Sant Pere com a espai
públic de joc en el que voluntaris i encarregats del projecte hi havien estat treballant durant setmanes. Repintar les línies
de joc, les parets del voltant i els bancs
han estat les principals tasques. Això junt
amb la substitució dels taulers per part de
l’Ajuntament ha donat un nou aire a l’espai. A més, s’està realitzant una acció de pintura mural a la paret principal de la pista per
acabar de donar al lloc un nou impuls com
a lloc de pràctica esportiva obert a tothom.

Aquest mateix dia era també l’inici
d’una lligueta d’activitat esportiva que vol
ajuntar el màxim de participants de tots els
orígens socials i econòmics al voltant de
l’esport. Els dimarts i divendres seran els
dies en què es dinamitzi aquesta lligueta
des d’ara fins al maig.
Ja passat l’estiu, hi ha prevista la celebració d’un festival d’esport inclusiu amb
voluntat d’esdevenir una festa esportiva
i també de mestissatge cultural i a finals
d’any es celebrarà la conferència final a
Atenes on es presentaran els principals
resultats del treball d’aquests dos anys.
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“Nens a la Cuina”
Un any més, el Restaurant Vora Estany
ha obert les seves instal·lacions per acollir
els nens i nenes de Cicle Mitjà de diferents
escoles de Banyoles i que durant l’últim
mes han participat en l’activitat “Els nens
a la cuina”. L’activitat, que enguany arriba a la cinquena edició, està organitzada
conjuntament pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Banyoles i el Vora Estany,
i forma part de l’oferta d’activitats de La
Guia de Recursos Educatius. “Els nens a
la cuina” té per objectiu sensibilitzar els
infants de la importància de l’alimentació sana i equilibrada en la seva etapa de
creixement. Tot aprenent i passant-ho bé,
durant dues hores, els nens i nenes participen de l’activitat; es vesteixen de cuiners
per descobrir un espai especial com és un
restaurant per dins i elaborar un plat senzill amb el cap de cuina del restaurant.
Amb la presentació de la recepta es
relacionen els diferents aliments que es
necessiten amb la piràmide de l’alimentació. Així, de manera molt visual els nens i
nenes aprenen quins són els aliments els
quals és important menjar-ne més quantitat, quins s’han de controlar i quins cal
evitar o menjar-ne poca quantitat.

Seguidament, cada alumne elabora el
seu plat; tallen, trituren o unten els ingredients amb els estris adequats dins la zona
de treball. Tot jugant amb textures, formes
i colors col·loquen els ingredients al plat. I,
un cop finalitzada l’elaboració, es mengen
el plat que han preparat.
En aquesta edició han participat alumnes de Cicle Mitjà de les escoles Baldiri
Reixac, Can Puig, Casa Nostra, La Draga
i el Pla de l’Ametller, i també el centre es-

pecial de treball El Puig, amb un total de
215 participants.
Més de 1200 nens i nenes han passat
per la cuina del Vora Estany durant els últims 5 anys. “Aconseguim que els nens i
nenes mengin llegums i verdures fent-los
participar en l’elaboració del plat”
Vídeo resum de l’activitat
https://vimeo.com/123834636

7

cnb
Reportatge

Càritas Diocesana de Girona
i el Club Natació Banyoles
Per Càritas Pla de l’Estany

preses amb Cor, Clubs amb Cor, i Escoles
amb Cor, amb les quals es volen establir
relacions de col·laboració i que tenen una
filosofia que coincideix amb els valors que
Càritas promou.

Parada al Club, el mes de juliol de 2017
Foto: Càritas Pla de l’Estany

Empreses amb cor
L’any 2012 Càritas Diocesana de Girona va crear un programa de col·laboració
anomenat Empreses amb Cor per tal de
promoure accions de Responsabilitat Social Empresarial (RSC) en les empreses
compromeses en el desenvolupament del
benestar social i que tenen en compte els
valors de la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat.
Des de Càritas es considera que, més
enllà de la demanda imprescindible a
les diverses administracions públiques,
la Responsabilitat Social Corporativa és
imprescindible per construir una societat
sostenible, justa i solidària. I any rere any
es constata que, afortunadament, cada
cop hi ha més persones dins el món empresarial i associatiu que comparteixen
aquesta visió i que també volen ser part de
la solució contra la pobresa.
En els últims anys, ha anat augmentant
la sensibilitat de les empreses, fundacions, clubs esportius, associacions empresarials i altres agents socials del nostre
país envers les activitats que realitzen les
entitats no lucratives. Per això la iniciativa s’ha ampliat sota el paraigües Entitats
amb Cor, que agrupa els programes Em-
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Càritas - Club Natació Banyoles
El Club Natació Banyoles forma part
d’aquesta xarxa i col·labora activament
amb Càritas Pla de l’Estany. Entre les
actuacions més destacades hi ha la vinculació de la Volta a l’Estany nedant. En
l’edició d’aquest any 2017, 1 € de cada
inscripció s’ha destinat a Càritas i també
es va habilitar una fila 0 així com un estand informatiu amb material elaborat pel
taller de confecció d’Ecosol. Càritas també
va instal·lar l’estand informatiu de la seva
tasca durant el Campionat d’Espanya de
Rem de categories de promoció el mes de
juliol, i l’empresa d’inserció social Ecosol va
establir el seu servei de lloguer de bicicletes.
Joves atesos per Càritas al Servei d’Intervenció Educativa (SIE) de primària i al
Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat
(PAE) de secundària han participat en
el Casal d’Estiu de Càritas. Tots ells han
pogut gaudir de les instal·lacions del Club
Natació Banyoles en sis ocasions durant el
mes de juliol. Alhora, el Club Natació Banyoles ha estat un dels punts de recollida
de la campanya «Joguines per a tothom»
que desenvolupen cada any Càritas Pla de
l’Estany i alumnes de l’escola Casa Nostra.

Voluntat d’ampliació
Des de Càritas Pla de l’Estany es vol
ampliar la xarxa d’Empreses amb Cor i
s’ofereix que les empreses i entitats interessades entrin a formar part de la iniciativa. Entre els avantatges hi ha el fet de
despertar l’interès de clients, proveïdors,
empleats, socis, associats; millorar el paper com a membre dinàmic de la comunitat; reforçar la imatge de marca i poder
presentar-se com a empresa responsable i
socialment compromesa.
Per a més informació es pot consultar la
pàgina web:
www.caritasgirona.cat/entitatsambcor

o adreçar-se a Càritas Pla de l’Estany, al
telèfon 972 58 30 55.
Una entitat al servei de les persones
Càritas Pla de l’Estany duu a terme 20
projectes i serveis d’acció social per atendre centenars de persones de la comarca. Càritas divideix l’atenció segons les
necessitats dels sol·licitants, que arriben
majoritàriament derivats pels Serveis Socials de la comarca. Acollida i acompanyament, ajuda econòmica, habitatge, aliments, acollida lingüística, escolarització i
salut emocional són algunes de les àrees
d’actuació que es desenvolupen cada setmana. L’entitat aposta per l’educació i la
feina com a motors transformadors de la
societat i destaca els més de 200 voluntaris que fan possible la tasca.

pg. de la indústria, 32 baixos
tel. 972 57 52 02 · mòbil 694 421 048
fb@finquesbanyoles.com
17820 banyoles
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El fons pictòric
del Club Natació Banyoles (II)
per Joan Anton Abellan

En el número 35 d'aquesta mateixa revista, corresponent al mes de desembre
de l'any 2008, i amb la idea que quedés
constància del fons pictòric que hi havia
en aquells moments al Club, vaig publicar
un article que duia aquest mateix nom. Un
fons pictòric que s'iniciava l'any 1991 amb
una pintura feta per un antic waterpolista, en Narcís Bramon, i que va servir per
il·lustrar el cartell de la Travessia d'aquell
any. A aquesta iniciativa li varen anar seguint, des de llavors, i any rere any, tot un
seguit d'artistes que acaben amb la pintura que va fer en Joan Masgrau i Boschmonar, l'any 2008, i que va servir per fer
el cartell de la 65a Travessia de l'Estany.
Des de llavors han passat 9 anys i 9
travessies, i han estat 9 també els artistes
que han seguit col·laborant amb aquesta
prova que enguany celebrarà el seu 75è
aniversari.
I per això crec que no està de més fer
un nou article, que serveixi per actualitzar
aquell primer llistat.

2010
Comencem l'any 2009, amb una pintura
feta pel banyolí Quito Pau, en la qual ens
representa un nedador amb els braços
oberts, demostrant la seva alegria davant
la victòria, mentre que darrera seu es veu
tot una rècula de nedadors, que emplenen
bona part de la superfície de l'estany.
L'any següent serà l'olotí Quim Domene,
que en aquest cas amb una tècnica diferent als anteriors, tota vegada que fa servir
la del collage per plasmar la imatge d'un
nedador a punt de saltar a l'aigua, mentre
que de fons es veu una imatge de l'estany
i l'estanyol.
El 2011 l'olotina Rosa Serra, la segona
dona en il·lustrar un cartell de la Travessia, ens ofereix una imatge estilitzada de
tres figures femenines en el moment de
llançar-se a l'aigua. A la Rosa li seguirà un
altre olotí, en Xavier Carbonell, amb una
imatge boirosa d'un sol reflectint-se al cim
de les aigües l'estany

banyolí, en Francesc Daranas, que serà
l'encarregat de donar la seva visió particular d'aquesta prova esportiva.
https://www.flickr.com/photos/cnbanyoles/albums/72157635456013768

2009
Pel cartell de la 70a Travessia, es va
escollir la paleta de l'empordanès Josep
Ministral, en una acolorida imatge que
combina els blaus, verds, grocs i vermells
per representar els nedadors i l'estany.
El 2014 li va correspondre a Lluís Roura,
un fill de la Vall de Campmajor i ex-alumne de l'escola d'arts i oficis de Banyoles,
que va plasmar en la tela una visió aèria
de l'estany i dels camps que l'envolten .
L'any següent de nou una dona, l'osonenca Dolors Rusiñol, va donar la seva
visió personal de la Travessia, amb una
pintura feta sobre paper imprès i on veiem
elements com l'estany, la pesquera Marimon i en primer terme una solitària nedadora a punt de llençar-se a l'aigua.
El 2016, el dissenyador local, Andreu
Carulla va apostar per una tècnica diferent
i va decidir portar el pòster al seu terreny i
convertir-lo en un objecte, en aquest cas,
la bossa de plàstic, on hi ha representat l’inici –una pesquera– i l’arribada –la
palanca– amb l’aigua al mig que són els
2.115 metres que separen un costat de
l’altre.
Per fi, el 2017, el darrer artista que ha
plasmat la seva visió particular de la Travessia, va ser el fotògraf banyolí Joan Comalat, que partint d'una fotografia i mitjançant tècniques digitals ens trasllada al
moment de la sortida.
L'any 2018, coincidint amb el 75è aniversari de la Travessia de l'Estany de Banyoles el testimoni l'ha recollit de nou un

2013

2014

2015

9

cnb
Piragüisme

La secció informa

Reconeixement a la secció
pels seus 30 anys
El 29 de desembre, la secció va celebrar els seus 30 anys amb una recepció a
l’Ajuntament e Banyoles. També es va homenatjar els 3 palistes internacionals del
2017: Albert Martí, Laia Pèlachs i Aurora
Figueras.
L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer,
i el Regidor d’Esports, Jordi Congost, van
rebre’ls a la sala de plens del consistori,
on també hi havia el president del Club,
Albert Comas, el delegat de la secció, Melcior Farrés, i els entrenadors i delegats
que la secció ha tingut al llarg d’aquestes
tres dècades, així com els iniciadors de
l’esport a les aigües de l’estany.

Fotos: VgaFotoinstant

Va ser un acte senzill i emotiu que va
anar acompanyat d’un petit vídeo, parlaments de totes les parts i va acabar amb
la firma dels 3 palistes al llibre d’honor de
Banyoles. Una foto de grup a les escales
de l’ajuntament va servir per tancar l’acte.

PiragüismeBanyoles
https://www.instagram.com/p/BdSFo58hfgU/?taken-by=piraguismebny

VgaFotoinstant:

La secció de piragüisme ha
creat un arxiu digital d’imatges
amb l’objectiu de disposar d’una
memòria gràfica dels seus 30
anys d’història i amb el desig de
poder ampliar i anar completant
en el futur.
El podeu consultar i descarregar-vos les imatges que us plaguin a l’enllaç
https://sites.google.com/view/fotospiraguabny

Si voleu col·laborar aportant noves imatges o vídeos dels nostres
piragüistes per completar l’arxiu
us podeu posar en contacte a
l’adreça electrònica de la secció
juntapiraguismecnb@gmail.
com
i us informarem de com fer-ho.

https://www.instagram.com/vgafotoinstant/

Els tres palistes internacionals del Club de l'any 2017

Jordi CORBALAN
ASSESSORS D’ASSEGURANCES

LA MILLOR SANITAT PRIVADA AL TEU ABAST
INFORMACIÓ A LES NOSTRES OFICINES
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Av. Païssos Catalans, 96 entresòl A · 17820 banyoles · Tel. 972 571 996
jordi@jordicorbalan.com · www.jordicorbalan.com
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Pèlachs i Martí,
premiats per la
Federació Espanyola
El 27 de gener, la Federació Espanyola de Piragüisme va celebrar la seva 35a Gala Nacional de Piragüisme, que organitza
anualment des de fa ja 35 any a l’auditori Alfredo Goyeneche
del Comitè Olímpic Espanyol de Madrid. En aquesta edició,
la festa va tenir un clar protagonisme banyolí, ja que els premiats com a millor palista sub’23 van ser Laia Pèlachs i Albert
Martí sotscampiona mundial i campió mundial sub’23 als passats campionats del món celebrats aquest estiu.A l’acte hi van
ser presents els medallistes olímpics, el canoista David Cal i el
palista lleidatà Saül Graviotto.
Notícia Federació Espanyola
http://rfep.es/federacion/la-xxxv-gala-nacional-piraguismo-se-celebra-manana-sabado-coe/

Galeria fotogràfica
http://rfep.es/gala-nacional-del-piraguismo-2017-2/

Instagram:
Laia Pèlachs https://www.instagram.com/laiapelachs/
Albert Martí https://www.instagram.com/albertmaro/

Océane Brindeau i Aurora Figueras

foto: Aurora Figueras

Victòria de Figueras
a la Regata
del Río Negro
Aurora Figueras junt amb Océane Brindeau van disputat el
mes de gener la 42a Regata Internacional de Rio Negro (Argentina), coneguda al món piragüista com la regata més llarga i més
dura del món: 7 etapes i 300 quilòmetres de recorregut.
El domini del K2 va ser espectacular, guanyant en cadascuna
de les 7 etapes i arribant a Viedma amb un temps final de 16
hores i 45 minuts, amb gairebé 90 minuts d’avantatge respecte
el segon K2 femení, el format per Anna Maria Navarro i Monica
Hernández.
Es tracta de la primera victòria banyolina a la Regata del Río
Negro. Anteriorment, Albert Corominas hi va competir tres anys
consecutius (2001-2003) ocupant llocs de podi tant en K1 com
en K2.
https://www.facebook.com/RegataRN/

Instagram Aurora:
https://www.instagram.com/aurora_figueras/

Instagram Océane:
Albert Martí i Laia Pelach (Foto de RFEP)

https://www.instagram.com/oceanebrindeau/

taller de restauració d’art

neus campmany

Restauració de pintura, ceràmica, antiguitats...

Restauradora d’art llda.
Restaurem mobles i objectes antics o bé també els pots restaurar tu mateix al taller amb la nostra ajuda i seguiment.
Horaris: dilluns o dimecres de 9 a 11,30h. o de 16,30 a 19h. Altres dies a convenir · Tel: 671 582 509
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Entrevista
a Aurora Figueras
per Joan Anton Abellan

Nascuda a Banyoles l’any 1990 el passat mes de gener va participar en un K-2
en la regata del Río Negro a l’Argentina, la
que és considerada com la prova piragüista més llarga del món, i on va quedar campiona en categoria femenina, juntament
a la seva companya de bot, la francesa
Océane Brindeau, amb un temps final de
16 hores, 45 minuts i 4 segons, una hora i
25 minuts per davant de les segones classificades.
A quina edat vas tenir el teu primer contacte amb el piragüisme? Als 12 anys. Vaig
començar tard. Estava fent l’escola multiesportiva i se m’acabava per edat. M’agradava molt l’esport i tenia que escollir entre
rem i piragüisme, doncs els dos m’agradaven. I al final em vaig decantar pel piragüisme ja que vaig veure que «als de rem,
quan estaven a l’estany els cridaven».
Com te n’adones que aquest pot ser el
teu esport? M’agradaven tots els esports
d’aigua. M’agradava molt la natació però
m’agradava també la natura. I tant el rem
com el piragüisme combinaven les dues
12 coses.

I abans havies fet algun altre esport? Primer natació i després judo.
Club, Federació Catalana, Federació
Espanyola. La teva evolució creus que ha
estat ràpida? No. Va ser molt lenta. Fins
a sènior no vaig començar a competir a
nivell espanyol i internacional. Fins llavors
no anava a moltes competicions per que
no tenia nivell.
Que et produeix aquest canvi? A l’època
del batxillerat, vaig deixar els estudis i em
vaig posar a treballar. Però llavors em vaig
adonar que no podia seguir sempre així. I
va ser quan vaig tornar a estudiar i a entrenar amb ganes. I a partir de llavors em
va sortir tot bé.
La duresa d’algunes proves, on incideixen més: en el cos o en el cap? En el
cap, sense cap mena de dubte.
Com ha de ser l’entrenament d’un piragüista, per aconseguir un bon equilibri
tant físic com mental? Sobretot gaudint del
que estàs fent, posant-te objectius molt
clars i anar gaudint del camí que et porta
a aconseguir aquest objectiu. Si t’agobies
a meitat d’aquest camí no arribes enlloc.

Sempre has de passar-t’ho bé.
Quin és el teu dia dia? Entreno al matí.
Ara estic fent el projecte final de INEF. I
per les tardes treballo fent curset al Club i
a un gimnàs de Melianta, on dono classes.
I els caps de setmana estic a la secretaria
d’aquest darrer.
Quin consideres que ha estat el millor
moment de la teva carrera esportiva? Per
mi els millors moments és quan tornes de
competició i t’ajuntes amb els teus. I durant els entrenaments, quan veus que al
teu costat que hi ha gent molta gent que
ho viu i ho gaudeix com tu.
Recordo que durant un temps eres la
única noia. Com ho portaves? Va ser molt
difícil. Ara, per exemple, que ha vingut l’
Océane, entreno molt millor. Si tens una
noia al costat, pots compartir. El patiment
d’un home és molt diferent del d’una dona
Fes un breu resum del teu palmarès
esportiu. Fins que no ha arribat la Laia
Pèlachs a sub-23, campiona de Catalunya [és molt més bona i estic desitjant
poder-la veure en les olimpíades]. L’any
passat campiona en campionat d’Espanya
de marató en K2 i sots-campiona en K1.
Fa dos anys igual. I fa tres subcampiona
en les dues modalitats. A nivell internacional l’any passat tercera d’Europa en K2 i
cinquena en K1. I en el mundials novena
en K2. I a més el descens del Sella, el Río
Negro, el rècord Guiness de Dragon Boat
fa dos anys,...
Però també hi hauran hagut moments
dolents. Molts. Mantenir una motivació i
un estat de sacrifici no és gens fàcil. I a
més combinar-ho amb el treball i els estudis... Hi ha moments que necessites desconnectar, però segueixes.
Esborraries alguna cosa de la teva carrera esportiva? Cap. He anat més a poc a
poc, però he acabat arribant.
I ara parlem del Río Negro. Com es viu
un moment com aquest, quan veus que
has arribat a la final d’una prova tant dura,
en la que, per exemple, l’any anterior cap
bot femení va aconseguir creuar la línia de
meta. El sol fet d’haver arribat ja és genial.
I quan et pares a pensar que hem sigut
les primeres europees en guanyar aquesta prova. Desprès veus que li havíem tret
més d’una hora a les segones,.. Es quan
veus que ha valgut la pena.
En que consisteix aquesta prova? Son
vuit dies de competició en set etapes. Tres
de seguits, un de descans, i després quatre més. Cada dia et donen el full de ruta
i et diuen el quilometratge. I mentre vas
baixant pel riu vas trobant banderetes perquè no agafis un braç del riu que no toca.
A més et van donant indicacions que a tal
quilòmetre trobaràs una platja i a tal una
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altra i et falten tants quilòmetres per arribar. A més portes el GPS i vas calculant.
Quina durada va tenir? El que passa és
que la corrent es molt ràpida. Aquí podem
remar a 12 km/h i allà ens havien sortit

mitjanes de fins i tot 21 km/h. I això al llarg
de 60 km.
Quanta estona cada dia al bot? Entre dos
hores i tres hores quaranta. Depenent del
quilometratge, que cada dia era diferent.
I després que fèieu? Competíem a la
una del migdia. Però al matí ja el teníem
perdut entre desplaçar-nos del lloc on havíem dormit fins el lloc de sortida i després
preparar la piragua per la competició. I per
la tarda, un cop arribàvem, recollir els premis, berenar, recollir la piragüa i portar-la
al remolc, arribaves al lloc on dormíem,... i
ja era l’hora de sopar i dormir.
On dormíeu? En llocs molt variats. Un
dia en una escola de cadets de policia. Un
altra dia en una escola. Un altra en una
casa llogada... Però moltes vegades dormíem al terra en matalassos.
Selva, desert,... com és el paisatge i
quins perills hi han? Són extensions molt
àmplies, a vegades desertes,... Recordo
que un dia vam fer una carretera amb una
recta de 300 km. on no hi vam trobar ni
un sols poble, ni una benzinera. I quan en
trobàvem un, eren pobles de carrers empolsegats. I mentre remàvem ens trobàvem amb cavalls, vaques,.. però animals
perillosos cap.
Tothom pot practicar el piragüisme o en
necessiten algunes condicions especials?
Crec que tothom pot fer-ho.
Quin són els teus principals objectius
de cares a aquesta temporada? Surfski i
marató, i deixo de moment la pista, ja que
l’any passat vaig voler fer-ho tot i vaig arribar al mundial bastant cansada. I posats a
escollir em quedo amb la marató, ja que
amb la pista no acabo de disfrutar del tot.
K1 o K2? De moment en K1. El K2 encara no ho sé. El problema és que la meva

companya en K2, l’Eva Barrios, és la meva
rival en K1, i això costa de portar. L’any
passat en l’Europeu no ho vaig passar
molt bé, ja que la vaig guanyar per primera vegada en K1, i això no li va sentar molt
bé. Va estar un dia sense parlar-me, però
al dia següent havíem de competir amb
el K2,... Costa separar les coses, per això
aquest any ens dediquem al K1 i després
ja veurem.
Quin consell donaries als que comencen de nou? Que hi posin moltes ganes
i que vinguin a gaudir. És un esport molt
dinàmic on toquem molt la natura.
SENSE EMBUTS
Quin bot? K2
Ídol esportiu. La Laia Pèlachs.
I a la vida? Els meus pares
On t’agradaria viure. Banyoles,
m’encanta, però tampoc em
desagradaria viure a Lanzarote.
Alguna mania. Al color groc
Un escriptor. Xavier Bosch
Un llibre. Algú com tu
Una pel·lícula. Cuatro bodas
y un funeral
Un/una artista. George Clooney
Una cançó. Adam Sandler,
Grow Old With You
Un/una cantant. Antonio Orozco
Un científic. Stephen Hawking
Principal virtut. Molt tossuda
Principal defecte. Ser massa
perfeccionista
Tens algun hobby. Tot allò que estigui
envoltat de natura i fer manualitats.
Practiques algun altre esport.
Tots els que puc: raquetes de neu,
esquí, surf,...
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Foto: Jordi Quer

8 victòries a
l’Open d’Andalusia

Cap de setmana
remer a Amposta

A principis de desembre es va disputar l’Open d’Andalusia de
rem, al Centre d’Alt Rendiment de la Cartuja de Sevilla. En total, hi
participaven 960 tripulacions, 657 remers i 26 clubs d’arreu d’Espanya. El club hi participava amb un nodrit equip de 38 remers
que van aconseguit la 3a posició per punts i la 2a per victòries.
L’actuació banyolina va ser excel·lent amb un total de 8 victòries, 6 plates i 2 bronzes que els va col·locar entre els millors
equips de l’estat espanyol. Els 8 ors van ser per Aina Prats al 1x
juvenil (9’15”); Aleix Garcia al 1x juvenil (8’03”); Jordi Jofre en 1x
absolut (7’39”); Paula Vila, Montse Gassiot, Blanca Roman, Abril
Masgrau en 4x cadet (7’59”); Aina Prats i Margot Figueras en 2x
juvenil (8’23”); Pol Viñolas en 1x cadet (8’47”), Jordi Jofre i Adrià
Mitjavila en 2x absolut (7’25”), i Aina Prats, Maria Gili, Cristina
Düthman i Margot Figueras en 4x juvenil (8’01”).
Les 6 plates van ser per Pol Viñolas i Andreu Boix al 2x cadet
(7’48”); Francesc Molas, Manel Balastegui, Dennis Carracedo i
Isaac Álamo al 4x absolut (6’40”); Marc Bessa, Joel Jou, Pol Viñolas i Andreu Boix en 4x cadet (6’56”); Montse Gassiot i Abril Masgrau en 2x cadet (8’23”); Aleix Garcia i Martí Vicens en 2x juvenil
(7’35”), i Francesc Molas, Lluís Dutras, Adrià Juscafresa, Isaac
Álamo, Manel Balastegui, Jordi Jofre, Dennis Carracedo, Adrià
Mitjavila i Luis Felipe Carmona de timoner del 8+ absolut (6’59”)
Finalment, els dos bronzes van ser per Joan Cagigós i Aleix
Garcia en 2- juvenil (7’37”) i Abril Masgrau en 1x cadet (10’58”).

A principis de gener, es van disputar a Amposta tres
noves regates per als diferents remers catalans. El club
hi va ser present i va obtenir molts bons resultats que comencen a demostrar l’estat de forma de molts dels seus
esportistes.

Resultats Open de Rem

Regata de promoció
A la regata de promoció, en categories inferiors, es va
obtenir 6 victòries que van ser per l’squiff aleví de Roger
Caro, el 2xIF de Berta Tarradas i Martina Cabello, el 4xIF
d’Alba López, Paula Malagelada, Ariadna Vila i Laura Ruiz;
el 4xAF de Berta Tarradas, Martina Cabello, Coral Coll i
Mariona Viñas; el 4xAM de Roger Caro, Esteve Massanes,
Nisart Arbib i Matvey Groshkov; l’1xIF d’Aina Arteman.
Bandera Catalana
A la Bandera Catalana, es van obtenir les victòries en
el 4x femení i el 8+ absolut masculí. El femení i estava
format per Paula Salarich, Margot Figueras, Maria Gili i
Aina Prats. El 8+ masculí l’integraven Isaac Álamo, Dennis Carracedo, Jordi Jofre, Adrià Juscafresa, Manel Balastegui, Josep Busquets, Aleix Garcia, Francesc Molas i Luis
Felipe Carmona de timoner
També van aconseguir posició de finalista en 4x promoció femení (Abril Masgrau, Montse Gassiot, Júlia Lohmann i Júlia Viñas).

http://remoandaluz.es/xii-abierto-internacional-andalucia-3/

Instagram RemBanyoles

Test de 6km
Al test de 6km també es van recollir bons resultats, amb
victòries per Andreu Boix i Pol Viñolas en 2xCM; Abril Masgrau i Montse Gassiot en 2xCF; Júlia Lohmann en 1xCF;
Adrià Yàñez i Pau Arteman en 2xJM; Aleix Garcia i Joan
Cagigós en 2-JM; Aina Prats en 1xJF; Josep Busquets i
Adrià Juscafresa en 2-ABM

https://www.instagram.com/rembanyoles/

Resultats.
http://www.remcatalunya.cat/ca/resultats/resultats-2018/banc-mobil/resultats-regata-amposta-13-i-14-de-gener-2018/

14

Foto: Carles Grabulosa

cnb
Rem

Salvament i socorrisme

6 medalles
pel rem banyolí
al Campionat
d’Espanya d’hivern
Els remers banyolins van desplaçar-se a finals de gener fins
a Galícia per disputar el dos campionats d’Espanya d’hivern.
Per una banda, disputaven de forma individual l’estatal de
remergòmetre, mentre que a l’aigua disputaven el de llarga
distància sobre un recorregut de 6km.
En ergòmetre, es van obtenir dues medalles. Jordi Jofre
va tornar a imposar-se en categoria sub’23 i amb el millor
temps de tots els participants amb un excel·lent 5 minuts i
53 segons. La segona medalla va ser per Paula Salarich que
va penjar-se la medalla de bronze amb un temps de 7’34”.
Cal destacar la igualtat en pes lleuger masculí on Manel Balastegui va ser 4t i es va quedar a 1 dècima del bronze i 2 de
la plata.
Al campionat d’Espanya de llarga distància, els banyolins
van obtenir 2 títols de campions d’Espanya per als juvenils
Joan Cagigós i Aleix Garcia van endur-se el títol en 2-JM amb
20’42” i Montse Gassiot i Abril Masgrau en el 2xCF (22’44”).
Les dues plates van ser pel 1xJF d’Aina Prats amb 24’30”, on
la Maria Gili va ser 4a (25’41”) i també Pol Viñolas i Andreu
Boix amb el 2xCM amb un temps de 20’45”.
Resultats ergòmetre
http://federemo.org/resultados-del-cto-de-espana-de-remoergometro-2018/

Resultats llarga distància
http://federemo.org/resultados-del-campeonato-de-espana-de-larga-distancia/

Foto: Carles Grabulosa

Mínimes espanyoles
per les socorristes
Clàudia Vila i Judit
Artigas
La piscina del Club Nataió Banyoles va acollir la segona jornada de llliga de salvament i socorrisme a nivell català. Per part
del CNB, hi van participar esportistes de les categories alevina,
infantil, juvenil, júnior i absolut.
Cal destacar les mínimes estatals per la socorrista absoluta
Clàudia Vila i la juvenil Judit Artigas. Totes dues seran al Campionat d’Espanya que se celebrarà a Alacant del 23 al 25 de febrer.
Vila es va classificar en les proves de 100 combinada i 50 remolc. Per la seva banda, Artigas va aconseguir la mínima per a 4
proves: 200 obstacles, 100 maniquí amb aletes, 200 supersocorrista i 50 remolc.
Cal ressaltar les victòries individuals dels juvenils Pau Salvatella
(50 maniquí i 100 socorrista) i Judit Artigas (100 socorrista) i la
infantil Fernández (100 obstacles i 100 maniqui aletes). A més,
en les proves de relleus, el Club Nataci´Banyoles es va imposar
en totes les categories.
Foto: Roser Hinojal
Resultats.
http://www.cnbanyoles.cat/FitxersWeb/37620/2018016_sos_resultatslligabny.pdf

15

cnb
Salvament i socorrisme

19 medalles a la 1a
jornada de lliga

Foto: Roser Hinojal

Bronze
per Judit Artigas
al Campionat
d’Espanya
de salvament
Torrevieja va acollir al febrer el Campionat d’Espanya juvenil i
absolut de salvament i socorrisme on prèviament s’hi havia classificat la juvenil Judit Artigas i l’absolut Clàudia Vila.
Judit Artigas va realitzar un gran campionat i es va penjar el
bronze als 200 obstacles amb un temps de 2’21”87, millorant en
5 segons la marca de les eliminatòries. També va entrar a la final
dels 200 supersocorrista i va acabar amb 2’44”55 a tan sols 40
centèsimes de la seva segona medalla.
Per la seva banda, Clàudia Vila va participar en dues proves. Va
millorar la seva marca personal als 100 combinada amb 1’29”96
on va ser 21a. També va competir als 50 metres remolc on va ser
23a amb 46”01.
Juntes van participar en el relleu de corda on van ser setenes
amb un temps de 37”69.
Resultats.
http://www.cnbanyoles.cat/FitxersWeb/37620/20180228_sos_campesp.pdf

GIROSOS
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A finals de desembre, Reus va acollir la primera jornada de lliga
de salvament i socorrisme. Per primer cop, el club presentava
equip de petits, amb socorristes de totes les categories: absolut,
cadet, infantil i aleví. En total, es van aconseguir
En categoria absoluta, la més destacada va ser Clàudia Vila,
7a als 200 obstacles, 4a als 50 remolc de maniquí i 5a als 200
supersocorrista i 100 socorrista. També van participar-hi Duna
Martínez, Joana Cabratosa, Clàudia Castañer i Àlex Garcia.
En categoria cadet, Marina Garcia va recollir dues plates al 200
obstacles i 200 supersocorrista. Núria Martos va ser 3a als 200
supersocorrista i Bet Balló també 3a però als 200 obstacles. Laura Estela va ser 4a als 200 obstacles i 200 supersocorrista.
En infantil, Aina Fernàndez, va obtenir tres victòries als 100
obstacles, 100 socorrista i als 50 remolc de maniquí. Laia Roca
va ser 3a als 100 obstacles i 50 remolc de maniquí.
En aleví, Paula Carmona va ser 3a als 50 obstacles aleví i Berta
Ventura, també 3a als 25m remolc maniquí i 50 remolc de maniquí petit amb aletes. També hi van participar Vinyet Frigolé i
Mariona Ruiz. En relleu es van imposar al 4x25 obstacles i 4x25
remolc de maniquí. En 4x50 natació amb aletes, van acabar terceres.
En relleu 4x50 obstacles, l’equip absolut va ser 3r i el cadet 1r.
En 4x25 remolc de maniquí, l’equip absolut va ser 3r i el cadet 1r.
Foto: Roser Hinojal

Foto: Roser Hinojal

GIROSOS, S.L.
Centre Comercial Cisteller, núm 15
17857 Sant Joan les Fonts (Girona)
Telèfon i fax.: 972 292 086
mòbil.: 661 522 868
www girosos.com
info@girosos.com

SERVEIS PROFESSIONALS DE SALVAMENT i SOCORRISME
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Reportatge

L’ultrafondista Dave McNamee s’imposa a
la 24a Mitja Marató del Pla de l’Estany
El 4 de marc es va disputar la 24a edició
de la Mitja Marató, que va aplegar prop de
500 participants junt amb la Volta Popular
a l’Estany, que també es disputava.
Des dels primers compassos de la
prova, ja es va veure que la victòria final seria una lluita entre els dos primers
l’any passat Enric Roura i Dave McNamee. Finalment, la victòria va ser pel
triatleta escocès, que atravessa un gran
estat de forma, com va demostrar al 3r
lloc de l’Ultraman de Hawaii l’octubre
passat. El seu temps va ser de 1h11’52”
i victòria en el seu tercer intent a Banyoles. Enric Roura va acabar 2n amb
1h12’06” i Jordi Rabionet va ser 3r al
podi amb 1h16’10”.

Molt més renyida va ser la prova en categoria femenina. La osonenca Encarna
Núñez i la triatleta afincada a Banyoles
Sarah Kim Bonner van córrer juntes bona
part de la prova, fins passat l’equador.
Finalment, la victòria va ser per Encarna
Núñez amb 1h26’11”, la millor marca des
del 2010 i que repeteix victòria després
de l’aconseguida el 2013 (1h32’). Bonner, guanyadora el 2015, va arribar amb
1h26’44”. Tercera al podi va ser Anna Rovira amb 1h29’24”. Gran prova femenina,
on les tres primeres van baixar de l’hora i
trenta minuts.
Els primers locals van ser Pau Reig, 4t a
la general amb 1h17’48” i Rosa Matamala, 6a dona amb 1h37’37”.

11a Volta Popular a l’estany
També es va disputar la Volta Popular a
l’Estany de Banyoles, que per segon any
es cronometrava. En homes, va guanyar el
gironí Borja Sànchez, amb un temps de 22
minuts i 48 segons. En noies, la més ràpida va ser Cristina Galán, que amb 27’39”
va establir un nou rècord de la prova.

Galeria fotogràfica (Carles López):
https://www.flickr.com/photos/cnbanyoles/
sets/72157664407819307

Resultats Volta i Mitja
http://www.cnbanyoles.cat/ca/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae36493cc85419d4f6569e97758c5d704e6d3c65e3be81ded5624750a2f354a8505e50f5ccc7

TRACTAMENTS D'AIGUA
Prevenció legionel·losi (ROESP 5094 CAT-LgGi)
Construcció i manteniment piscines
Descalcificadors i osmosis

Joan Serra · 607205250 · BESALÚ · jserra@cota.cat · www.cota.cat
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Waterpolo

Equip absolut de waterpolo

Equip absolut
En una lliga on ja de primera mà les
dos places ja estaven molt clares pel Mataró B i la UAB, l’equip absolut li ha costat ser regular en el joc i això ha provocat algun resultat inesperat a casa com
ara l’empat amb l’Igualada o la derrota
per un gol als darrers segons davant el
Picornell. Les dos primeres jornades, on
es va jugar amb els dos favorits (Mataró
B i UAB), l’equip banyolí va rebre dos
derrotes contundeNts que va deixar els
ànims a mínims i que van condicionar,
se’ns dubte, els següents partits.
L’objectiu un cop passada la segona
jornada, ja va ser lluitar per la 3a posició. L’equip no ha trobat la seva millor
versió, tot i guanyar punts, fins el partit
que es va disputar a la piscina de l’UAB,
on tot i anar per davant durant tot el partit, es va perdre per 8-9 en els darrers
segons. Derrota molt dolorosa i que va
deixar l’equip tocat, ja que es va perdre
una ocasió de guanyar a un rival de molta entitat. Tot i perdre, cal destacar el
gran nivell mostrat en el joc i l’entrega.
A partir d’aquest partit l’equip s’ha

Foto: Waterpolo Banyoles

conjurat per recuperar la 3a posició i ja
ha tret algunes victòries importants com
l’aconseguida a la piscina del Picornell.
En quarta posició i a un punt de l’Olot,
el mes de març serà clau on es juga el
derbi que es disputarà a la piscina de la
Garrotxa, i es pot recuperar la tercera

posició complint així el segon objectiu
marcat.
Un cop acabada la primera fase, es
disputarà una segona fase, on no s’hi
jugarà res més que partits sense importància i on esperem donar minuts als
cadets del club.

https://www.instagram.com/waterpolo_banyoles/

Resultats absolut:

https://www.aquatics.cat/competicio/informacioCompeticio/2017/231/85/0

Jo soc del RACC.
I quan em faig mal fent esport, també els truco.
Perquè s’encarreguen de tot sigui on sigui.

I tu? Fes-te del RACC.
Vine a l’oficina del RACC a Banyoles,
Galeries Perpinyà, 23 o truca’ns al 972 57 59 65

racc.cat
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Hi som
per ajudar

cnb
Waterpolo

Foto: Carles Passadas

Equip cadet
Pel que fa l’equip cadet l’ultima etapa de categories abans de fer els salt a
l’equip absolut, fins el dia d’avui ha tingut
una temporada molt irregular. L’inici de
la temporada va ser molt fluix on encara
s’havien d’adaptar al nou estil de joc i als
nous jugadors incorporats. Aquest equip
està format per jugadors de la casa i jugadors del GEIEG, d’aquesta manera podem
formar un equip en aquesta categoria. Durant l’inici l’equip va tenir alts i baixos, fent
partits molt bons contra rivals superiors i
jugant molt malament contra rivals direc-

tes. Es va finalitzar la primera volta en el 4t
lloc del grup, això feia que no ens poguéssim classificar per jugar al grup de 15 al
22. Però a l’últim moment un dels equips
d’aquest grup va haver-se de despendre i
vam obtenir la plaça.
Aquest nou grup és molt igualat amb
tres equips forts i els altres d’un nivell similar. Pel que fa el resultats l’equip va en
línia ascendent i els resultat són més bons
a cada partit que passa, l’equip comença

assolir els conceptes treballats al llarg de
la temporada que ja comencen a donar
els seus fruits. Encarem un tram final de
temporada amb els conceptes clar i amb
moltes ganes d’assolir els nostres objectius. Cal d’estacar que l’equip ha pogut
entrenar de manera més intensa durant
la setmana del 21 al 17 de febrer ja que
l’equip polonès KS. ALFA GORZÓW es
trobava a les nostres instal·lacions fent un
stage de pre-temporada.

Instagram: https://www.instagram.com/waterpolo_banyoles/
Resultats cadets: https://www.aquatics.cat/competicio/informacioCompeticio/2017/199/89/0

Jo soc del RACC.
I quan se’m punxa la bici, també els truco.
Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui.

I tu? Fes-te del RACC.
Vine a l’oficina del RACC a Banyoles,
Galeries Perpinyà, 23 o truca’ns al 972 57 59 65

racc.cat

Hi som
per ajudar
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Equip infantil
Es tracta d’un equip compost únicament per jugadors/es de la casa. L’inici de temporada també va ser molt irregular on l’equip sempre va lluitar tots els partits però no
era capaç d’emportar-se
la victorià. Tot va canviar al mes de desembre
on l’equip després d’uns
mesos de entrenaments
va començar a donar els
seus fruits i des del mes
de desembre podem
comptar per victòries tots
els seu partits fins el dia
d’avui. Tot i la molt bona
trajectòria d’aquest últims tres mesos l’equip
no es va poder classificar
per jugar al grup del 15 al
19 ja que l’inici de temporada va ser molt fluix
i finalment l’equip està
jugant en el grup del 25
al 29.
Foto: Carles Passadas

Equip benjamí
Igual que l’equip cadet, aquest equip
es combina amb el GEIEG i el formen els
jugadors més petits de la casa que es troben en la etapa d’iniciació del waterpolo.
Ens hem trobat en un grup molt fort a l’inici de temporada, on s’hi trobaven dos dels
millors equips catalans. Un cop finalitzada la primera fase l’equip es troba en un

grup del mateix nivell on l’equip pot gaudir
molt més.
Cal destacar el gran esforç i dedicació
de tots els jugadors/es, que dia a dia tre-

ballen per aconseguir un millor nivell del
waterpolo banyolí. Ara toca seguir treballant per assolir tots els objectius marcats
per aquesta temporada.

Instagram: https://www.instagram.com/waterpolo_banyoles/
Resultats benjamí: https://www.aquatics.cat/competicio/informacioCompeticio/2017/220/95/0
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amb
Avda. Països Catalans, 221-223 · 17820 Banyoles · Tel. 972 58 00 08
Ctra. Santa Coloma, 115 · 17005 Girona · 972 29 63 64

hiphopardans@gmail.com
Foment de la Sardana (Banyoles)

Suministres l’Estany, SL
Material de fontaneria · Tractament d’aigua · Climatització
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Pol. Indústrial del Terri · C/ Industria, s/n · 17834 Porqueres
Tel. 972 57 67 04 · Fax 972 57 40 23 · porqueres@mafonsa.cat

cnb
Mens Sana

Dreceres mentals
M. Dolors Pascual - Psicòloga Social i de les Organitzacions

Prenem milers de decisions cada dia.
Donat que el nostre cervell té una capacitat limitada, aquest no és capaç de processar tota la informació que rep o bé no
disposem de totes les dades que necessitem per tal de poder prendre una decisió
o bé patim la incertesa de les conseqüències. En totes aquestes ocasions, sovint
prenem “dreceres” mentals de forma insconscient que ens ajuden a seleccionar la
informació, a crear regles per interpretar
i extreure allò que considerem més rellevant i a simplificar els processos mentals.
Si haguéssim de processar totes les dades
que rebem, probablement ens paralitzaríem. Quan aquestes dreceres mentals
(o heurístiques) desemboquen en errors d’apreciació,
s’anomenen “biaixos cognitius”. O, dit d’una altra manera, el que fem és esbiaixar
o distorsionar la realitat, interpretant erròniament.
Una d’aquestes dreceres és
l’anomenat biaix de confirmació. Tendim a acceptar sense
proves el que coincideix amb
les nostres creences i ideologia i posem en qüestió el que
les contradiu. És a dir, captem
el que nosaltres volem en els missatges
dels altres i dels mitjans de comunicació i
solem criticar negativament o evitar aquella informació que contradiu les nostres
idees, acceptant únicament aquella que
s’ajusta al que ja pensem. Costa molt acceptar d’entrada informació que no coincideix amb el que creiem.
Una altra important font de distorsió és
la tendència a aplicar patrons predeterminats. Michael Shermer diu que és més còmode creure que no creure, per això tendim a aplicar esquemes previs a les noves
situacions. No veiem cada situació amb
“ulls nous”, sinó que tendim a adaptar-ho
a allò que ja coneixem. D’aquí neixen també els estereotips.
Un altre biaix és el de l’ancoratge, un
prejudici cognitiu pel qual tendim a donar més pes a la primera versió que rebem d’alguna cosa. És a dir, utilitzem una
informació inicial i, una vegada fixada
(ancorada) aquesta informació a la nostra ment, ajustem o interpretem la resta
d’informació al seu voltant. Per exemple,
en unes rebaixes, tendim a veure la di-

ferència de preu més que el preu total.
D’altra banda, quan una cosa ha centrat
la nostra atenció recentment, pensem que
aquest fet apareix o succeeix més sovint,
encara que sigui improbable des d’un punt
de vista estadístic. Això succeeix perquè
ara el percebem d’una forma diferent (probablement abans no li havíem donat tanta
atenció) i, per tant, creiem erròniament
que es produeix amb més freqüència. Un
exemple és quan t’has trencat la cama i
vas amb croses; surts al carrer i només
veus gent amb croses (també suceeix amb
les embarassades, o amb les probabilitats
que alguna cosa/fet succeeixi).
L’efecte bandwagon consisteix en fer

(o creure) coses perquè moltes altres
persones fan (o creuen) aquestes coses.
Sembla ser que la probabilitat que una
persona adopti una creença augmenta
en funció del número de persones que
tenen aquesta creença. O, per exemple,
la popularitat d’un producte pot fer que el
percebem com més desitjable i, per tant,
tinguem més ganes de comprar-lo o de
consumir-lo.
També tenim la predisposició de contradir sistemàticament les idees o opinions d’una persona pel simple fet que no
simpatitzem amb ella (efecte keinshorm)
o la tendència a atorgar tota una sèrie de
característiques favorables a una persona
si ens agrada malgrat no tinguem molta
informació sobre ella (efecte halo). O el
fet de valorar excessivament les opinions
d’una persona experta, valorant únicament el seu prestigi i no els seus arguments (biaix d’autoritat); per això moltes
empreses aposten en la seva estratègia
comercial per anuncis de famosos recomanant el seu producte.
D’altra banda, les persones sobrevalo-

rem la importància de la informació que
tenim disponible i que recordem més fàcilment. Per exemple, podem pensar que
fumar no és dolent perquè coneixem un
fumador que té 95 anys.
També existeix el biaix de la comptabilitat mental, o perquè 100€ guanyats en la
loteria no signifiquen el mateix que 100€
de salari. Un euro té el mateix valor provingui d’on provingui, però no és així pel
nostre cervell. La ment tractarà de forma
diferent un euro fruit de l’esforç que un
altre fruit de l’atzar.
Així mateix, tendim a reconstruir el passat amb coneixement actual. És fàcil saber
el que s’hauria d’haver fet un cop passat.
I, a nivell personal, solem
recordar els fets passats
com més positius del que
realment van ser.
Afegir també en aquest
petit llistat l’efecte enquadrament, el qual es basa
en el fet que una mateixa
informació pot donar lloc a
diferents conclusions si es
presenta de forma diferent.
Podem trobar exemples en
la política i en els mitjans
de comunicació.
Tots aquests processos no són conseqüència que el nostre cervell funcioni
malament, ni molt menys, sinó que s’activen de forma automàtica i ens ajuden a
prendre decisions més ràpidament. Però,
en ocasions, amb més freqüència del que
creiem, ens porten a cometre errors. No
som tan llestos com ens pensem ni pensem de forma tan racional com creiem.
Hem de fomentar el pensament crític,
així evitarem caure en errors o que ens
manipulin en la presa de decisions.

Solució a l’exercici de creativitat anterior:

Jordi (enginyer) / Víctor (advocat) / Carles
(metge) / Òscar (professor)
Un altre petit enigma
per entrenar el cervell:
1+4=5
2 + 5 = 12
3 + 6 = 21
8 + 11 = ?
(la solució, a la propera edició de la revista o enviant
un correu a socis@cnbanyoles.cat)
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Foto: Pau Congost

Foto: Pau Congost

4 campions gironins i
2 medalles
al Campionat de Catalunya
El 21 de gener es va disputar el Cros de
Maçanet, que a més era el Campionat
Gironí de Cros. Per part del club, es van
obtenir 4 títols que van ser pel cadet Pau
Pinsach, la veterana Anna Martínez, el
benjamí Enric Campmol i l’absoluta Marina Guerrero.

A més, també cal destacar els bons resultats de la resta d’integrants de la secció,
com són la 2a posició de Mireia Molas en
categoria sub’20, la 3a d’Abel Triola en categoria sènior, la 4a posició de Jan Bosch
en aleví, la 4a d’Andy Martínez en sub18;
la 5a de Martí Campmol en aleví, la 6a i

Joan Carles Repullo i Nora Massanas en
veterà B i infantil.
A mitjans de febrer, es va disputar el Campionat de Catalunya de cross a Mollerussa,
on hi van participar 13 banyolins. El Club
va penjar-se una medalla de bronze en
categoria benjamina gràcies a la tercera
posició aconseguida per Enric Campmol.
També cal destacar la fantàstica actuació
del cadet Pau Pinsach, que va ser 6è i la
7a de l’absoluta Marina Guerrero. L’equip
infantil, format per Lluch Isach (23è), Jan
Bosch (31è), Aniol Germà (41è) i Martí
Campmol (52è) – va ser cinquè.
Els veterans van tenir el seu propi campionat una setmana abans, coincidint amb
el cros de Caldes. La nostra atleta Anna
Martínez va endur-se el títol en W50 amb
un temps de 17 minuts i 12 segons per
recórrer els 4.500 metres.
Galeria fotogràfica (Pau Congost)
https://photos.google.com/share/AF1QipMrjSlHhEICdG6sHPHbHH5V3HBcwoUUUGXD0gQzY0pw8P7eMhUAqMYyS6R9aDPD9w?key=N1ZoTmttUW16b1ZHWGk3VmdTQWFrWlBHaUVJTU9n

Entrevista a Anna Martínez a Fem Girona
https://www.google.es/search?rlz=1C5CHFA_enCH729CH729&ei=mDWZWsSiGsH0UrCrhaAI&q=anna+mart%C3%ADnez+atletisme+radio&oq=anna+mart%C3%ADnez+atletisme+radio&gs_l=psy-ab.3..33i160k

www.compta-1.cat

Tef 972283237
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Foto: Pau Pinsach

1r podi internacional
pel cadet Pau Pinsach
a Elgoibar
El 14 de gener es va disputar el Cros Internacional d’Elgoibar,
que en el seu 75è aniversari es manté com una de les proves
amb més bon cartell a nivell europeu pel que fa a la temporada
de cross.
Entre tots els participants, hi havia un atleta del club: el cadet
Pau Pinsach, que formava part de l’expedició catalana que la fe-

deració havia muntat amb els 6 millors atletes de cada categoria,
atenent els resultats de principi de temporada.
El banyolí va realitzar una gran prova on va predominar el domini català de principi a fi, ja que els 6 primers classificats van
ser els atletes catalans. Pinsach va finalitzar en tercera posició,
enduent-se el seu primer trofeu internacional, amb un temps de
11’04” a tan sols 3 de la victòria que va ser per Miqui Riera. Roger Suria va ser 2n amb 11’02”.
Instagram: Pau Pinsach https://www.instagram.com/pau_pinsach/
Resultats Elgoibar http://www.rfea.es/competi/result2018/cross/elgoibar/C73.0015.html

Mínimes estatals per Andrey Lavila
i Pau Pinsach en pista coberta
La pista coberta ja està a punt d’acabar
i és temps de valorar els resultats aconseguits pels nostres atletes. Ha sigut una
gran temporada amb molts bons resultats
cada setmana en totes les categories.
A nivell individual, cal destacar la mínima estatal per als banyolins Andrey Lavila,
Pau Pinsach i Pau Carol per al Campionat
d’Espanya cadet. Lavila competirà en triple salt, als 60 llisos i 300 llisos gràcies
als 13,26m, 7’53” i 38”01 aconseguits,
que alhora suposen un nou rècord de club
cadet.
Pinsach ho farà als 1000 llisos amb un
temps de 2’43” i als 3.000 llisos gràcies
als 9’29”44 del control de Sabadell de

Foto Pau Reig

principis de gener. Pau Carol, finalment
ha estat repescat als 3.000 metres llisos
cadet i també els acompanyarà.
A nivell de club, s’han batut un total de
18 rècords del club, repartits en totes les
categories, des de benjamí fins a absolut,

que denota un gran nivell esportiu de la
secció. Alhora, aquests rècords els han
aconseguit fins a 11 atletes: Enric Campmol (600 i 100 llisos benjamins), Aina
Ávila i Arnau Badosa (60 tanques alevins),
Nora Massanas (salt de llargada infantil),
Queralt Planas (60 tanques cadet), Andrey Lavila (60 i 300 llisos, salt de llargada i triple salt cadet), Pau Pinsach (1000
i 3000 llisos cadet), Emma Salavedra (60
llisos), Nil Congost (400 i 1500 llisos júnior), Pau Reig (1.500 i 3000 llisos absolut) i Esther Guerrero (400 llisos absolut).
Coneixes el blog de la secció?
http://banyolesatletisme.blogspot.com.es/
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Foto: Jordi Toca

4 medalles al Campionat de Catalunya infantil
A mitjans desembre, el C.N. Barcelona
va acollir el Campionat de Catalunya infantil de natació on el Club Natació Banyoles
hi va tenir una gran actuació amb 4 medalles i diferents posicions de finalista.
Nick Hoogsteder va penjar-se el títol de
campió de Catalunya als 200 lliures, amb
un temps de 2’04”1. Martina Torrent va
obtenir dos bronzes en les proves de braça
dels 50 i 200 metres amb 36”2 i 2’51” i
Judit Artigas va penjar-se un altre bronze
als 400 lliures amb 4’41”. Tots tres també
van obtenir posicions de finalistes: Artigas
va ser 6a als 200 i 800 lliures, 8a als 100
lliure si 9a als 200 esquena. Torrent va ser
6a als 100 braça i Hoogsteder va acabar
4t als 800 lliures i 6è als 400 lliures.
Cal destacar també les millors marques
de molts dels nostres nedadors. En concret, Pau Salvatella va rebaixar la seva
marca als 200, 400 i 1500 lliures, Eloi Colprim va obtenir-la als 50 papallona i Selma
López, als 200 braça.
https://www.aquatics.cat/competicio/modalitat/detallEvent/2/28929

300 nedadors participen al
32è Trofeu Tresserras
El 17 de febrer la piscina del club va
acollir la 32a edició del Trofeu Josep Tresserras de natació on s’hi van aplegar vora
300 nedadors.
Els vencedors absoluts en la taula FINA
van ser els nedadors Andrea Garrido (CN
Barcelona) i Martí Ranea (CN Vic-Etb) a
la prova dels 400 lliures amb 4’20”58 i
4’07”09 respectivament. Pel que fa als locals, els millors absoluts van ser Nil Pérez
i Nina Grabuleda, mentre que els millors
infantils van ser Nick Hoogsteder i Judit
Artigas.
En total, es van aconseguir 8 podis. Sis
d’ells van ser en categoria absoluta i per a
Nil Perez, 1r als 200 papallona (2’16”35)
i 3r als 100 papallona (1’00”24), Nick
Hoogsteder, 3r als 200 braça (2’36”60),
Nina Grabuleda, 1a als 200 braça
(2’47”53), Martina Torrent, 3a als 200
braça (2’49”53) i Judit Artigas, 3a als 200
lliures (2’11”29). Els altres dos podis es
van aconseguir en categoria infantil, on es
repartien medalles en les proves de 100
metres, i van ser per Nick Hoogsteder, 2n
als 100 papallona (1’04”16) i Martina Torrent, 3a als 100 braça (1’18”81).

La resta de participants del club van
ser: Eloi Colprim, Pau Salvatella, Miquel
Masdevall, Bet Balló, Marcel Jordà, Marc
Riera, Laia Mayolas, Idoia Martí, Aina Giró,
Paula Vila, Marina Garcia, Laura Venal,
Selma López, Martí Carol i Aleix Carretero.
Web del Trofeu Josep Tresserras:
http://www.cnbanyoles.cat/ca/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579d32cb08575f9fcf4ae36493cc85419d4f6569e97758c88755773d63c0d2cb8291d7241cd48390325b27d6ea0ac95

Menús per a colles a partir de 20€
Menú diari 14€
Menú dissabte 20€
Menú diumenge 22€

Vine a celebrar amb nosaltres les teves trobades esportives
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Excel·lent temporada
hivernal
per Roger Carreró
Bons resultats
a la 3a jornada
de lliga alevina
A mitjans desembre els nedadors banyolins van participar a la
3a Jornada de la lliga alevina a la piscina de Platja d’Aro, amb
molt bons resultats de l’equip del club. Tots els nedadors, encara
en categories de promoció, van millorar les seves marques augmentant cada cop més el nivell de l’equip.
A títol individual, cal destacar els resultats del nedador Àlex
Rodríguez, que va nedar les dues proves de la competició els
200 estils i els 200 lliures. Als 200 estils va guanyar la sèrie amb
un temps de 2’43”75, i també als 200 lliures on va parar el crono
en 2’21”89.
Es va disputar també el relleu de 4x50 esquena amb 5a posició
pel CNB amb 2’57” per les noies i la 3a dels nois amb 2’40”.
La resta de nedadors participants van ser Abril Daniel, Nora
Ullastres, Cristina Riera, Laia Artigas, Laia Ayats, Marc Rodríguez,
Martí Nadal, Biel Planas, Eudardo Gomes, Àlex Espinosa, Irene
del Amo, Marc Carreró, Cesc Martínez, Marc Güell.
Resultats
http://www.cnbanyoles.cat/FitxersWeb/37620/20171211_nat_3aJornAlevina.pdf

Roger Carreró ha estat el nedador més destacat d’aquests mesos d’hivern amb protagonisme clar al Campionat de Catalunya
júnior i com a membre de la selecció catalana al Campionat d’Espanya per autonomies.
Al gener, a Terrassa Roger Carreró va aconseguir quatre medalles. Es va imposar en la prova de 100 metres lliures (53”15), va
ser plata als 50 esquena (28”29) i bronze 3r als 50 lliures (25”
31) i als 200 lliures (1’57”80). A més va aconseguirà la 4a posició
als 200 esquena.
Els bons resultats el van fer entrar a l’equip de Catalunya per
l’autonòmic del mes de febrer a Oviedo, on va nedar els 100 i 200
lliures i els relleus, on va aconseguir 2 victòries i 2 segones places.
Va formar part dels 3 relleus amb dues victòries per Catalunya:
el 4x100 lliures (3’30”68) el 4x200 lliures (7’34”67) i un segon
lloc als 4x 100 estils (3’53”93) i als 100 lliures, ja en individual,
amb un crono de 53”22.
També va competir als 200 lliures, on va ser 5è amb un temps
de 1 minut 57 segons i 6 centèsimes.
Instagram Roger Carreró
https://www.instagram.com/rogerc00/

Notícia de Ràdio Banyoles:
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=16102&t=Roger+Carrer%C3%B3+s%E2%80%99ha+penjat+quatre+medalles+al+Campionat+de+Catalunya+j%C3%BAnior+d%E2%80%99hivern

Resultats campionat de Catalunya:
https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/7337/RESULTATS%20JUNIOR%20-%20
RECTIFICATS/pdf

Resultats autonòmic:
http://www.rfen.es/publicacion/campeonatos/schedule.asp?c=2018XX100002&s=2018&fed=rfen100&f=17/02/2018

25

cnb
Triatló

Compta i
Espinosa són
presents
al podi
a Mataró
A principis de gener, Pol Espinosa i Eloi
Compta van competir al 2n Duatló de carretera de Mataró, que consistia en 5km
de cursa a peu, i 2km de cursa a peu.
Els dos banyolins van realitzar una molt
bona prova i van aconseguir pujar al podi
en les seves respectives categories. Espinosa va mantenir-se al grup capdavanter
fins als últims instant del duatló arribant
amb opcions a la victòria final. A la línia de
meta va arribar 4t a tan sols 11 segons de
la victòria amb un temps de 55 minuts i 58
segons. Va ser 2n sub’23.
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Fotos: Pol Espinosa

Per la seva banda, Eloi Compta va completar la prova en 1 hora 3 minuts i 10 segons i arribar 74è de la general. En la categoria juvenil, va ser 3r júnior, per darrera
d’Enzo Montefusco i Bruno Montefusco.
Resultats
www.triatlo.org/competicions/resultats/?sexe=V&tipo=0&idcompeticio=180050

Instagram:
Pol Espinosa
Eloi Compta https://www.instagram.com/eloi_compta/
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Podis per Anna
Barba i Pol Espinosa
a Granollers
L’11 de febrer es va disputar el 8è Duatló de Granollers al
Circuit de Catalunya de Montmeló, on els triatletes havien de
córrer 5km, 19 sobre la bicicleta i 2km més de cursa a peu.
Per part del club, Pol Espinosa va competir a un altíssim
nivell, ocupant les posicions capdavanteres en tots els segments per acabar 3r de la general amb 57 minuts i 24 segons
i primer sub23.
Aitor Espinosa va ser 35è amb 1h00’48”, Kike Ferran 52è
amb 1h02’39” i Eloi Compta 62è amb 1h03”00, que li van
valdre la 4a posició en categoria júnior. En noies, Anna Barba
va ser 2a veterana F i 22a amb 1h22’59” i Anna Pascual 26a
de la general amb 1h24’55”.
Resultats
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=180071

Instagram Pol Espinosa:
https://www.instagram.com/pol_espinosa/

Eloi Compta i Pol Espinosa

Sotscampionat
de Catalunya
per Pol Espinosa
El 21 de gener es disputaven dues proves que alhora eren el Campionat de Catalunya: el de duatló de muntanya a Pèlags i el de carretera a Castellar del Vallès.
A Pèlags, Pol Espinosa va pujar al podi per recollir el sotscampionat en categoria sub’23 gràcies a la 18a posició absoluta amb un
temps de 1h33’51”. A més, va ocupar la segona posició al rànquing
català de totes les proves de la temporada.
Els altres dos participants del club van ser Albert Roura, que va
ser 71è i un temps de 1h43’32” i Kike Ferran que va ser 84è amb
un crono de 1h45’03”. Tots tres van ser 10ens per club.
Al Campionat de Catalunya de duatlons de carretera, s’estrenava
en categoria absoluta el cadet Pau Carol, que va ser el millor classificat del club. Va ser 81è amb 1h09’44”, per davant d’Aitor Espinosa,
83è amb 1h09’55” i Eloi Compta, 163è amb 1h15’19”.
Resultats Pèlags
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=180060

Resultats Castellar del Vallès
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=180070

Instagram Pol Espinosa https://www.instagram.com/pol_espinosa/

Ronda Canaleta / Bassa del Cànem · Banyoles
TEl. 972 594 363 · 972 576 475 · Fax. 972 594 781 · Mòbil. 609 729 551
www.autocarssola.com · info@autocarssola.com

AUTOCARS DE FINS A 71 PLACES
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Fotos: Joan Anton Abellan

La Roca dels
Capellans i
Sant Nazari
per Elisabet Saus
Anem en cotxe en direcció Sant Miquel
de Campmajor. Tot just abans del trencant
que porta al Collell i Sant Miquel, trobarem a mà esquerra el trencant que mena
a Falgons, no cal arribar-hi, ja que passats
2,3 km. haurem agafat una camí, també a
l’esquerra, en direcció a Sant Nazari. Seguim pujant per aquesta camí, en direcció a can Gifre, fins arribar a les ruïnes de
can Bagot, on deixarem el cotxe per tal de
seguir l’excursió a peu seguint la ruta de
Salamina.
Arribats a Can Gifre, hi ha un camí de
terra a l’esquerra, on comença una pujada costeruda que no té ni 50 metres
de pausa, amunt i amunt, és el moment
d’aprofitar per anar descobrint la natura,
i l’entorn que es mostra silenciós, plàcid
28 i agradable. La natura ha dotat el camí de

gran quantitat de plantes moltes d’elles
conegudes per nosaltres, així podem veure: llentiscle, heures, marfull, lligabosc,
bruc, esparreguera, llorer, arboç, farigola,
romaní, argelaga, ginesta, falgueres, boix i
com a arbres domina l’alzina i algun auró.
A punt de fer una hora de pujada es troba
la desviació a l’esquerra cap a la Roca dels
Capellans, si seguíssim el camí amunt arribaríem al Prat de Sant Nicolau.
Seguim el camí de l’esquerra fins a trobar una gran torrentera situada al bell mig
de la baga d’en Gifre, a sota Golany, on
una de les pedres gegants per la banda de
sota fa una bauma i on les mans de l’home
van aprofitar per fer un habitacle, almenys
per protegir-se del mal temps.
Aquesta bauma, anomenada primerament Bauma de la Roca i més tard com
a Bauma o Roca dels Capellans, a començaments de la Guerra Civil, va servir
de refugi a un bon nombre de sacerdots
i seglars, vint-i-una persones que, per diversos motius, fugien de les persecucions
del conflicte bèl·lic. Famílies de Sant Miquel i Falgons van ser les que van proporcionar aliments als fugitius.

En acabat hem de refer el camí de
baixada, per tornar a agafar els cotxes i
anar a visitar l’ermita de Sant Nazari. Aixecada en mig d’un prat, va estar refeta a mitjans del segle XVII per la pubilla del mas
Sagnari, que va prometre que si el mal de
la pesta era allunyat de la família reedificaria la capella de Sant Nazari, que, molts
anys abans, havia quedat malmesa per un
terratrèmol.
En haver remès la pesta, van fer un ofici
a Sant Nazari, advocat de malaltia de la febre, i van prometre que cada any se celebraria una missa familiar a la capella. Les
relíquies de sant Nazari daten del 1777.
Cada any es fa l’aplec l’últim dissabte de
juliol on es canten els goigs i es besen les
relíquies.
I si encara tenim ganes de caminar una
mica més, des del pla on s’aixeca l’ermita, podem seguir camí amunt cap a can
Sagnari, on darrere el mas hi ha una gran
extensió de terra amb xalió, on es poden
trobar bocins de pirites.

cnb
Salut

Sé realment l’edat que té el meu fill?
per Jordi Casanova Clusells. Fisioterapeuta, osteòpata, msc.
Tots els pares i sobretot les mares tenen molt clar quin és el dia del naixement del seu fill, és un dels moments
de la vida que més impacte deixa en la
memòria de les persones, amb aquest
títol no pretenc qüestionar l’edat cronològica (edat en anys i dies des del
naixement) de les persones sinó qüestionar el valor i la importància d’aquesta dada en relació al desenvolupament
maduratiu de l’individu.
Fa anys la partida de naixement no
marcava el ritme a l’hora de superar etapes, per exemple, els nens i nenes no
començaven a llegir fins que els queien
les primeres dents, al voltant dels 6-7
anys, per exemple els nois començaven a adquirir feines de més esforç físic i responsabilitat en funció de passar
determinades proves de diferents tipus
que precisament avaluaven el nivell maduratiu, això encara avui és així en moltes cultures ancestrals que es mantenen
vives al nostre planeta.
Evidentment l’objectiu no és defensar
uns models arcaics de veure el procés
maduratiu, models afortunadament superats, ni qüestionar els models educatius, ni els models de categories esportives actuals, sinó el relativitzar la
importància de la partida de naixement.
L’edat cronològica té molt valor a l’hora
d’entendre el moment maduratiu en el
que es troba un nen, però hi ha altres
dades tant o més importants, sobretot
en aquelles edats en les que és produeixen molts canvis de manera ràpida,
penso sobretot amb els canvis a nivell
de desenvolupament mental entre els
6 i 9 anys, els canvis físics al voltant
del pic de creixement entre els 11-13
en noies i els 13-15 en nois o els nous
canvis maduratius intel·lectuals i emocionals posteriors al pic de creixement.
Com ja he dit més amunt, els nens i
nenes, formen part d’un curs escolar o
d’una categoria esportiva en funció de la
partida de naixement, cada vegada però
és tenen més en compte les diferències
maduratives entre els nens i nenes de la
mateixa edat, però també un món cada
vegada més protocol·litzat i analitzat fa
que els menors siguin molt més classificats, cap nen compleix els criteris de
normalitat, tots vessen pels extrems,
tots tenen o altes capacitats o un tras-

torn d’aprenentatge o de desenvolupament. I res més lluny de la realitat, moltes vegades quan contextualitzem en
quin moment del procés maduratiu es
troba el nen veurem que molts dels que
tenen altes capacitats a nivell acadèmic
o esportiu amb els anys es veuen atrapats per nenes i nens que anaven més
endarrerits i l’inrevés.

Per afinar el en quin moment del procés maduratiu, tenim 4 maneres que
valorar l’edat a nivell general i dues pel
que fa l’aspecte esportiu.
• L’edat cronològica. És com ja s’ha
dit, l’edat en anys i dies des del naixement.
• L’edat relativa. És la diferència de
maduració entre els nens nascuts en el
mateix any, o que pertanyen a un mateix
curs o categoria esportiva.
• L’edat de desenvolupament. Que té
en compte paràmetres de desenvolupament físic, mental, cognitiu i emocional.
• L’edat esquelètica. Que és la l’edat
en funció del procés maduratiu de l’ós.
Des del punt de vista estrictament es-

portiu, parlarem de:
• L’edat general d’entrenament: Són
els anys que fa que un nen pràctica esport.
• L’edat d’esport específic: Són els
anys que porta un nen practicant específicament un esport determinat.
La relació entre les quatre formes de
determinar l’edat, ens posarà de manifest en quin moment del procés maduratiu es troba en el nostre fill. I en quin
moment és troba del procés maduratiu
hauria de determinar l’edat d’esport general i la d’esport específic.
Com es mesura l’edat relativa, la de
desenvolupament i l’esquelètica? La
més senzilla és aquesta última, que es
valora amb testos mèdics i radiològics,
excepte en casos de sospita de trastorns
del creixement no s’acostuma a analitzar. L’edat relativa és menys objectiva
i és una comparació portada a terme
pels mestres i entrenadors dels menors.
L’edat de desenvolupament és una mescla de valors subjectius i objectius, com
la percepció de pares, mestres, entrenadors i metges, que es pot determinar pel
ritme de creixement, mesurant l’alçada,
l’aspecte físic (signes de caiguda de
dents, aparició de pèl, la regla, botó mamari, maduresa mental...).
Famílies, mestres i entrenadors no
haurien de veure d’entrada com un problema quan un nen o nena va avançat o
endarrerit en totes les edats en relació a
l’edat cronològica, hem d’entendre que
cada nen va al seu ritme, Hi ha maneres
normalment des de diferents disciplines
(test mèdics, d’activitat física, psicològics..) per saber si el retard de desenvolupament és un trastorn o només un
ritme més lent de desenvolupament.
Evidentment a menor edat de desenvolupament més compta l’edat d’entrenament general i menys l’edat d’esport
específic. Ja que per treballar específicament un sol esport cal estar més
avançat en el procés maduratiu, aquestes diferències tenen especial importància com he dit abans en les edats on es
produeixen canvis sobtats, és on hem
de prestar més atenció als nens i augmentar els esforços en individualitzar el
treball per cada nen per tal de no interferir negativament en el seu desenvolupament.
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Nou equip sub21
Després de dos anys, la secció torna a
tenir un equip sub21 format per palistes
en edat de formació i que aquesta temporada combinaran les dues disciplines.
Aquest any, l’objectiu no és altre que familiaritzar-se amb l’esport i agafar experiència a la categoria. Es tracta d’un equip
molt jove que encara li queden molts anys
a la categoria per aprendre.
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L’equip està format per Adrià Pèlachs,
Joan Ramon, Anna Artigas, Jaume Plana,
Mateu Farrés, Ferran Carbonell, Ferran Massanes, Nil Trullàs, Ona Arpa i Alex Mumbrú.
La temporada de lliga tindrà un total
de 3 parades en diferents localitats
espanyoles:

16-18 de març a Madrid:
1r torneig de lliga absoluta i sub-21.
27-29 d’Abril a Burriana:
2n torneig de lliga sub 21
30-01 de Juny/Juliol:
3r Torneig sub 21, encara amb lloc a
determinar

cnb
Caiacpolo

Fotos: Miquel López Bustins

L’equip absolut ja
està a punt
per l’inici lliguer
L’equip absolut no presenta canvis respecte les últimes temporades i presenta un equip ja consolidat amb experiència i també
joventut. Està format per Ricard Gavalda, Pau Feliu, Oriol Josep,
Gerard Ruiz, Pol Ferrer, Ermengol Ferrer, Miquel López, Lluís Reverter, Albert Moreno i Aleix Serrat.
Com cada any, el torneig de lliga tindrà 4 parades en diferents
llocs de la península:
16-18 de Març a Madrid: 1r torneig de lliga absoluta i sub-21.
06-08 d'Abril a Arcos de la Frontera: 2n torneig de lliga absoluta..
18-20 de Maig a Burriana: 3r torneig de lliga absoluta.
08-10 de Juny a Ferrol: 4t Torneig de lliga absoluta.
A banda, durant els mesos d’estiu, els caiacpolistes realitzaran altres competicions.Del 6 al 8 de juliol, es desplaçaran fins a
Venècia a un torneig internacional amb altres equips europeus,
que els servirà per mantenir la forma per arribar al Campionat
d’Espanya de Clubs (21-23 de setembre a Madrid) i el Campionat
d’Espanya per autonomies (5-7 d’octubre, també a Madrid).
L’objectiu principal de l’equip és mantenir la quarta posició a
la lliga l'any passat, que es presenta difícil, ja que és el millor
resultat aconseguit per la secció en els seus 20 anys d’història.
Tot i això, l’experiència de les darreres temporades, presents en
diferents semifinals lligueres els permet encarar la lluita per les
medalles amb confiança i seguretat.
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Carpaccio de vedella
per Josep Cano, cap de cuina de Can Pericus Gastrobar

Ingredients:
1 Rodó de vedella de Girona (1 kg aprox.)
5 kg. de sal gruixuda
20 gr. herbes de Provença
Per a la finalització del plat:
10 gr. de flocs de formatge parmesà
25 gr. maionesa
5 gr. salsa Perrins
15 gr. mostassa de Dijon
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10 gr. ruca
5 gr. oli d’oliva verge extra
Elaboració
Per la elaboració del rodó de vedella
haurem de polir la peça per extreure així
el greix que es troba a l’exterior.
Dins un recipient farem una base de sal,
tot seguit hi posarem la peça de carn,
afegirem les herbes provençals cobrint tot

el rodó i per últim cobrirem de sal.
El deixarem a la nevera reposant durant
vint-i- quatre hores.
Un cop passat el període de repòs, traurem tota la sal.
Amb paper film, l’embolcallarem, li
donarem forma cilíndrica, i el deixarem 2
hores al congelador.
Per la maionesa de “perrins” barrejarem
el dos productes seguint el gramatge de
la recepta.
Emplatat
Amb la màquina de tallar embotits farem
fines làmines de la peça de carn, disposant en un plat pla cobrint així tota la
superfície del plat. Tot seguit amb la originalitat que ens caracteritza disposarem
tots el ingredients a sobre del carpaccio,
formant així un bonic mosaic.
Observacions
És important que tallem el carpaccio
a l’últim moment. Si no disposem de
màquina de tallar, ho podem fer amb un
ganivet ben esmolat i la peça de carn
descongelada.
El carpaccio es sol fer amb carn crua
100% però per donar-li personalitat
nosaltres el curem a la sal «com si es
tractés d’un pernil salat».
Es tracta d’un plat fresc i lleuger, amb alt
contingut de proteïna.
El servim amb grisinis italians que pots
comprar a la Xarcuteria Pere Roca.
Els grisinis són uns bastonets de pa
artesà molt i molt cruixents de uns 40 cm
de llarg.
És ideal per compartir i molt divertit de
menjar: enrotlleu la rodella del carpaccio
amb el grisini i a gaudir!
Aquest plat el preparem tot l’any però per
la primavera - estiu es posa d’allò més bé.

cnb
De Viatge

Maldives
meravella
natural
per Joan Ramon Braza

L’arxipèlag de les Maldives, el formen un
grup de meravelloses illes coral·lines perdudes en l’Oceà Índic, al sud-oest de Sri
Lanka.
És una cadena de 26 atol·lons coral·lins,
que ocupen 754 km de longitud i 118 km
d’amplària, escassament poblades, de manera que de les 2.000 illes que componen
l’arxipèlag, 900 estan desertes.
No hi han grans ciutats, ni grans edificis.
Sol, platja i molt repòs, són els ingredients
bàsics de les Maldives. Els complexos turístics de l’arxipèlag atreuen al visitant amb la
promesa d’oferir-li «l’últim paradís sobre la
Terra», sempre que entenguem per paradís
illes tropicals, palmeres, platges de sorra
blanca i vistoses llacunes color turquesa.
Així mateix, es tracta d’una de les principals destinacions per als aficionats al submarinisme, que hi arriben atrets per la bellesa dels seus esculls de coral i la riquesa
de la seva vida marina.
Si bé les Maldives no destaquen per la
seva fauna terrestre, composta per algunes aus, ratapinyades de la fruita i petits
rèptils, sí que ho fan gràcies a la seva impressionant diversitat marina. Així, entre els
animals aquàtics més famosos es troben
el peix cocodril, la bruna, el peix napoleó,
el marlí negre, el peix vela, el peix lleó, el
peix pedra, el peix trompeta, el peix flauta,
el dofí, la barracuda o la tortuga carey. I entre les de major grandària, hem de destacar
el tauró balena, la manta ratlla, el tauró de
puntes blanques, el tauró gris, el tauró de
punta negra, el tauró martell i el tauró zebra.
Principals activitats:
Snorkel i busseig: Una combinació perfecta d’aigües clares i càlides i un magnífic
fons coralí fa de les Maldives un dels millors
llocs al món per bussejar.

Pesca: Durant molts segles la pesca ha
estat el principal sustent de les Maldives.
Avui dia sortir a pescar és un dels tours més
populars a les illes.
Visita a una illa habitada: Les excursions
a illes habitades són una manera d’allunyar-se de l’idíl·lic panorama que envolta els
complexos hotelers i submergir-se al màxim
en la cultura maldiva.
Excursió a una illa deserta: Qui no ha somiat alguna vegada en perdre’s en una illa
deserta?. A les Maldives això és possible.
Altres activitats: Segons l’hotel podreu
trobar infinitat d’activitats diferents, des
d’activitats a motor, fins a espectacles nocturns, barbacoes a la platja o sopars privats
en la sorra.
El temps a les Maldives
Les illes Maldives posseeixen un clima
tropical moderat gràcies a la presència de
l’oceà Índic pel que, malgrat els monsons,
la temperatura és càlida i constant durant
tot l’any. Tot i amb això si bé tenen una mitjana d’entre 6 i 8 hores de sol al dia, amb
una temperatura que sol estar entre els 26
i 31ºC, mentre que l’aigua del mar es troba entre 27 i 29 graus durant tot l’any, es
bo saber que al mes de maig hi ha pluges
abundants, però de poca durada. Que en-

tre novembre i abril, l’època més fresca de
l’any, trobem el monsó d’hivern, conegut
entre la població com iruvai, un front sec
que es desplaça des del nord-oest, però
amb temperatures d’entre 26 i 29ºC, de manera que en cap moment arriba a tractar-se
de fred tal i com l’entenem nosaltres, conformant el que és la temporada alta, turísticament parlant, ja que és durant aquests
mesos que existeix la menor probabilitat de
pluja i els dies són més assolellats, essent el
Nadal el període més car i el que requereix
fer les reserves amb major antelació. Les tarifes oficials de les habitacions arriben a duplicar-se en funció de la temporada, de manera que un hotel que a l’agost costa 300$
per nit, per Nadal arriba a costar el doble.
Per la seva banda l’anomenat monsó
d’estiu, es dona entre els mesos que van
des de maig fins a octubre. Aquest front
humit o hulhangu, que bufa des del sudoest, es el que provoca el major nombre
de precipitacions, i encara que es tracta
de l’època més plujosa de l’any, solen ser
precipitacions abundants de poca durada
després de les quals torna a brillar el sol i
es gaudeix d’una temperatura molt càlida.
Aquesta època és molt calorosa i hi ha molta humitat.
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Avantatges pels socis
Per poder gaudir de tots els descomptes cal presentar el carnet
de soci i el DNI als establiments.

IAS sport
En bones mans

Tots els socis del Club Natació Banyoles,
8% de descompte en classes particulars
d’esquí o snowboard a La Molina. A més,
els dilluns, per la compra de 3 Fortfaits
Adults (120€), una hora de classe d’esquí o
snowboard de REGAL.
.....................................

Descomptes d’un 5 a un 8% en la compra
de “paquets” de vacances. Finançament a
30, 60 i 90 dies sense interessos.
C/Àngel Guimerà, 10, Banyoles T. 972583256
.....................................

Els diumenges, per a tots els socis del
Club, el Poste de Mata Gran ofereix descomptes del 3% en el GASOIL A i del 2%
en la SP 95. *pagaments en efectiu i/o
targeta de crèdit mínim 5€.
*Promoció no acumulable a cap altra.
.....................................

MUSEU
DE LES MINES
DE CERCS
20% de descompte en la teva entrada
www.mmcercs.cat
.....................................

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 gaso s espirats, per det erminar
els paràmetr es que ens permetin opt
imitzar el nostre entrenament per millorar
el nostre rendiment esportiu.
Telèfon: 972 18 69 22 - Correu electrònic:
medicina.esportiva@ias.cat
.....................................

2x1 vàlid només dissabtes i diumenges
(comprant una entrada de més de 120
centímetres n’obtindran una altra de
gratuïta).
.....................................

Jordi CORBALAN

ASSESSORS D’ASSEGURANCES
Òptica Milent (Pg. Indústria, 2) ofereix
un descompte del 15% en tots els seus
productes
.....................................

www.jordicorbalam.com

Contracta una assegurança i gaudeix de
descomptes importants.
......................................

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

2x1 al Parc de les Coves Prehistòriques
de Serinyà.
.....................................

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 Tel. 972 570 461
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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€.
......................................

Coves
Prehistòriques
de Serinyà

20% de descompte per socis CNB en les
revisions esportiva i competitiva amb
gasos.
......................................

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

Montserrat Magin - Advocada
Ofereixo un 15% de descompte als associats
del CNB respecte les consultes d’advocada.
C/ Joan Maragall, 16 de Porqueres,
Tel. 972 576 505/ 676 539 54
info@montserratmaginadvocada.cat
www.montserratmaginadvocada.cat
.....................................

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

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
descompte en l’«Espai Barbacoa» per a
grups. preu especial a l’spa de 10€ pels
clients que facin el menú.
......................................

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

8% de descompte als socis del CNB per
les revisions mèdiques dels dif erents
permisos de conduir.
......................................

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

2x1 al Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles.
......................................

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

L’acudit

Els socis del Club poden estalviar rentant
a Elefante Azul. Per 5€ lliurem 7 fitxes de
rentat (valor de a 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.
.....................................

Descompte d’un 15% a la volta a l’Estany
amb la Tirona. Oferta aplicable els caps
de setmana i festius.
.....................................

10% de descompte als sopars de menú
de cap de setmana (divendres i dissabte).
.....................................

per Toni Batlles

35

www.graficman.eu
disseny gràfic · il·lustració · fotografia · producció gràfica i digital

Tel. 972 576 051

Revista d’informació al soci
Club Natació Banyoles
Mides dels espais

Per anunciar-vos...
Formulari de contractació

Correu electrònic

Revista de distribució mixta
impresa i digital
Tel. 600 503 809

