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ACTIVITATS  2on TRIMESTRE 2013

Abril 
 diumenge  27 -  Sortida a Montserrat.

Maig 
 dissabte  4 -  Cursa Nocturna dels Matiners.
 diumenge 5 - Projecte Rius: sortida d’inspecció.
Juny

 dissabte 8 - Sortida a la Costa Brava (GR-92).
 dies  22-23-24 -  Sortida al refugi Respumoso 
    (Pirineu Aragonès). 
Juliol

 dissabte 6 - 12a Marxa Nocturna d’Avinyó.
 diumenge 7 - Projecció Cinema de Muntanya de  
     Torelló (pel·lícula guanyadora 2012)
     
XV Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat:

       28 abril 65a Marxa d’Orientació /  C. Exc. de Ripoll
12 maig  53a Marxa de Regularitat / G.E. Campdevànol.
 6 juliol  12a Marxa Nocturna / C. Exc. Avinyó

PRÀCTIQUES D’ORIENTACIÓ     10-març-13

El passat diumenge 10 de març, unes 30 persones varem 
participar a les pràctiques d’orientació que, com cada 
any, s’organitzen des del Centre Excursionista la set-
mana abans de la Marxa.
Tot resseguint la Marxa de l’any passat, i amb l’ajuda de 
les explicacions que ens varen donar el Josep M. Costa, 
l’Atilà, el Josep Chaves i el Miquel Llobet, varem poder 
practicar l’ús del mapa i de la brúixola. També vam 
veure on eren els llocs més difícils i complicats de la 
Marxa del 2012, i el per què ens hi vam equivocar....
I a l’acabar el matí, després d’una bona caminada i 
d’unes bones lliçons, tots cap a casa ben engrescats per 
la Marxa de la setmana vinent !! Aquest any SI !!!!!

50 PIOLETS
El gener de 2001 sortia el primer número de “El Piolet”, 
el butlletí informatiu del Centre Excursionista d’Avinyó 
que, cada trimestre, de manera ininterrompuda, us ha 
portat a casa l’agenda d’activitats programades pel 
Centre, cròniques d’activitats ja realitzades i articles ben 
diversos. Estem contents d’haver arribat al número 50, 
i de veure que “El Piolet” ha esdevingut un element de 
informació i de cohesió de tots els socis del Centre.

En aquest aniversari volem agrair al Club d’Escacs 
Avinyó i el club ciclista “Els Troncs” l’haver publicat 
conjuntament amb el Centre els seus butlletins. L’any 
vinent “L’Enroc”, del Club d’Escacs, també arribarà al 
número 50. Felicitats per la part que els toca. 

El Piolet gaudeix de bona salut, seguirà com fins ara i, 
si va bé, per molts anys. Ara bé, per estalviar despesa en 
sobres i segells, fem un petit canvi: als socis que viuen 
fora del poble s’els enviarà “El Piolet” en pdf per correu 
electrònic, a no ser que expressament demanin la versió 
en paper. Els socis que viuen a Avinyó continuaran 
rebent la versió en paper a casa seva.

SALUT DESDE ELS HIMALS !!!
(Correu electrònic rebut pel CEA el 16 de març)

Una forta salutació, com esteu ???
Nosaltres estem un xic cansadots, bé, més que cansa-
dots, estavem força eixuts d’energia, i aquests dies a la 
ciutat han anat bé per recuperar forces alimentant-nos 
força més i millor.
L’hivern als Himalaies ens ha demanat molt i hem 
acabat un xic secs i demacrats. Però hem gaudit tant del 
que se’ns ha aparegut al davant! No pots imaginar-te lo 
enormes que són els Himalaies fins que hi arribes i poses 
els teus diminuts peus en un corriolet perdut. Això és 
enorme, supera de llarg els Andes.
I bé, suposo que esteu a punt d’engegar la marxa 
d’orientació. Ostres, em sap greu no poder assistir-hi. 
Espero que tingueu un bon dia, i la marxa surti tant exi-
tosa com sempre.
Per aqui anem preparant l’expedició, els permisos són 
força cars, el preu de l’expedició serà un xic més alt del 
que pensavem, tot i que el Kami, el nostre amic de Kat-
mandú ha apretat força el preu, però bé, ja sabiem que 
al Nepal hi ha sorpreses cada dia. Al final marxem el dia 
25 de març cap al Manaslu. Estarem uns dies de camí, i 
suposo que el dos o tres d’abril ja serem al camp base i 
veurem com està la muntanya.

Salut i força !!          Rusky








