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ACTIVITATS    4art TRIMESTRE 2016

Octubre    
  dissabte 15 - Caminada circular pel Cadí.
 diumenge 23 - Projecte Rius. Sortida de tardor. 
   - Audiovisual del Cicle BBVA de 
    cinema de muntanya de Torelló. 

Novembre     
 dissabte 26 - Assemblea general de socis.
    Sopar fi de temporada del CEA. 

Desembre
 diumenge  18 - Caminada per la Marató. 
     Portada del Pessebre al Garrofí.
 dissabte  31 - Cursa de Sant Silvestre.   
  

Copa Catalana de Marxes:

  9 octubre 53a Marxeta. Sistema Dufour. CE Molins de Rei.
 13 novembre 39a Marxa de Regularitat Terres de Lleida.  
 20 novembre  63a Marxa de Regularitat. CE Badalona.
 27 novembre 53a Marxa d’Orientació i Regularitat “El Cuc”.

DIADA NACIONAL  A LA TORRE DELS SOLDATS                                                                  11-setembre-16

Una vegada més el Centre Excursionsita va organitzar 
la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb la 
caminada a la Torre dels Soldats. Com sempre el nombre 
de participants va ser important.
Aquest any la novetat va ser la participació de la Colla 
de Gegants i Nans d’Avinyó, que van portar una geganta   
(la Pepeta del vi) i el gegantó (l’agutzil Bussé) els quals 
van fer la caminada des de la plaça fins a dalt la Torre. 
Els geganters es van anar rellevant al llarg del camí i 
van superar el repte amb facilitat. La presència dels 
gegants va donar més vistositat a la jornada, per això els 
convidem a tornar a venir l’any que ve.
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THE MONT REBEI PROJECT
Vladimir Cellier. França. 2015. 19’
Premi Cervesa Montseny al millor film +XTREM

El documental segueix 
tres equips dedicats al salt 
B.A.S.E amb corda al con-
gost de Mont Rebei. La pro-
posta és superar el rècord 
mundial de caiguda lliure en 
aquesta modalitat, que requereix una acurada preparació 
de tot el sistema de cordes i seguretat.

JEFF LOWE’S METANOIA
James Aikman. EUA. 2014. 78’
Premi BBVA al millor film de Muntanya 2015

Metanoia és un terme que indica la revisió del propi pen-
sament. És el nom que va posar Jeff Lowe a la via que va 
obrir en solitari a la cara nord de l’Eiger i que li va pro-
vocar una profunda transformació interior. Actualment 
Lowe pateix una malaltia degenerativa que l’obliga a 
desplaçar-se amb cadira de rodes. Les seves increïbles 
aventures reviuen en el documental gràcies a imatges 
d’arxiu i als seus amics. Narrada per Jon Krakauer.

Classificació
    punts
1 - Ramon Morral  i  Miquel Llobet  C.E. Avinyó 2
2 - Manel Rodríguez  i  Carme Arnaus   C.E. Avinyó 4
3 - David Armenteros  i  Josep Nieto   C.E. Avinyó 5
4 - Núria Crespiera  i  Queralt Armenteros  C.E. Avinyó 5
5 - Sonia Valentí  i  Albert Crespiera  C.E. Avinyó 5
6 - Josep M. Romero i Antoni Monrós  C.M. Hospitalet 6
7 - Marc Graners  i  Bernat Herms   C.E. Avinyó 6
8 - Jordi Mill  i  Avel·lina Vall  C.E. Avinyó 6
9 - Alba Consea  i  Elisenda Gil C.M. Hospitalet 6
10 - Jaume Bujons  i  Martí Bujons  C.E. Avinyó 7
11 - Jordi Riba  i  Anna Alsina C.E. Avinyó 7
12 - Josep Herms  i  Roger Puig C.E. Avinyó 7

  XV MARXA NOCTURNA DE REGULARITAT

3-setembre-16

Enguany, coincidint amb la seva 15ena edició, la Marxa 
Nocturna de Regularitat, que organitza el Centre Excur-
sionista, ha canviat de data. S’ha passat del primer dis-
sabte de juliol al primer dissabte de setembre. Entre 
d’altres objectius hi ha el d’evitar la coincidència amb 
altres activitats de natura i caminades populars, i acon-
seguir una major participació.

Al final, la prova, que era puntuable per la 18ena Copa 
Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat, va reunir 
un total de 36 equips, onze més que l’any passat.
Ramon Morral i Miquel Llobet, del Centre Excursio-
nista Avinyó, van ser els guanyadors de la marxa que 
tenia un recorregut de 11,5 quilòmetres i una durada de 
3 hores.
El podi el completaren Manel Rodríguez i Carme 
Arnaus, segons classificats i David Armenteros i Josep 
Nieto, tots del Centre Excursionista Avinyó

 TORELLÓ TOUR 2016                                                                                                                     23-OCTUBRE-16

PROJECCIONS DEL  CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA

Projecció, al local Catalunya, de dues de les pel·lícules premiades en la 33a edició (any 2015) del Festival BBVA de 
Cinema de Muntanya de Torelló. Es tracta dels films:

1er PUNK TRAIL D’AVINYÓ                                1-octubre-16

El primer dissabte d’octubre els Esquerdabocs del CEA van organitzar la primera cursa del cir-
cuit Punk Trail que es fa a Avinyó. L’esdeveniment va aplegar més de 550 corredors a la sortida 
de la pista polivalent (costat del camp de futbol) que es van repartir per les dues curses, la curta 
de 12 km i la llarga de 24 km. 

Com en totes les curses del circuit de Punk Trail, que organitzen coordinadament diversos grups 
de la comarca, l’objectiu és participar, no hi ha classificacions, ni premis, ni cronòmetres, tothom 
és guanyador. Tampoc es paga quota d’inscripció, en lloc de quota cada participant fa una apor-
tació en aliments que es destina al banc d’aliments del poble on es fa la cursa. Aquest dissabte 
1 d’octubre a Avinyó es van recollir 1.060 kg d’aliments. Un èxit en solidaritat, un èxit en participants i un èxit ludico-
esportiu. 

Cal remarcar que en l’organització de l’esdeveniment, a més dels Esquerdabocs i el Centre Excursionista, hi van par-
ticipar el Grup de Solidaritat, una banda de músics d’Avinyó, la Colla de Gegants i Nans, la Comissió de Reis i molts 
voluntaris que van fer que el 1er Punk Trail d’Avinyó fos tot un èxit. 

L’entitat avinyonenca també va ser la primera classifi-
cada per entitats.
La marxa nocturna es va iniciar a les 9 del vespre a la 
plaça Major i va acabar al Centre Cívic Can Tutó on es 
va fer un sopar i l’entrega de premis, que una any més, 
van ser obra de l’artista també avinyonenc Joan Vila-
drich.            


