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ACTIVITATS  2on TRIMESTRE 2017

Abril 
 dissabte  22 -  Caminada i Cursa Nocturna dels  
    Matiners.

Maig 
 dissabte 20 - Sortida a la costa. 
    GR-92: Tordera-Blanes-Lloret
Juliol

 diss/dium 8/9 - Ascenció a un 3.000: el Gran Facha
     
XIX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat

30 abril  67a Marxa d’orientació i regularitat / C.E.Ripoll 

16ena MARXA NOCTURNA D’AVINYÓ 
dissabte 2 de setembre

SORTIDA A LA NEU

4-febrer-17

El passat 4 de febrer, després de ja haver ajornat 
la sortida a la neu per mal temps, un grup de 8 
membres del centre vam anar a Tuixen.

L’arribada a l’estació no va ser massa engresca-
dora! Bufava molt vent i el dia es despertava ben 
tapat.

Ens vam prendre un temps per meditar què fèiem, 
al costat de l’estufa de llenya del refugi i d’uns 
cafetons que ens animarien una mica.

Al cap d’una estona de dubtar vam decidir anar 
amunt, advertits pel cap de l’estació que no podríem fer cim, perquè un cop sortíssim del bosc el vent ens tombaria.

I així va ser, 4 amb raquetes i 4 amb esquís, vam anar obrint la traça sobre la neu que havia caigut la mateixa nit. Vam 
fer una parada en aquesta cabana i vam decidir continuar amunt, però ens va fer falta poc temps per adonar-nos de que 
l’Alfons tenia raó!

El cim es quedaría allà per una propera vegada! 

Una bona matinal i amb bona companyia! Un picnic a la tornada i cap a Avinyó!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													Jordi	i	Anna

EL RUSKY DE NOU A L’HIMALAIA

El passat 12 d’abril el Raül Corominas va tornar a marxar 
cap al Nepal. La intenció de la nova expedició es la de 
creuar un tram de l´Himalaia en solitari i força autosu-
ficient.

Tal com ell mateix explica: 
“Seran	uns	45	dies	per	la	regió	del	Rolwaling	i	el	Khumbu	
oest	 passant	 colls	 molt	 alts	 i,	 si	 puc,	 amb	 el	 material	
tècnic	que	portaré,	escalaré	algun	cim	de	6.000	msnm. 
L’expedicio	és	molt	ambiciosa	perquè	són	molts	dies	per	
sobre	els	4.000	metres,	però	conec	la	meva	capacitat,	i	
si	el	clima	i	la	aclimatacio	son	correctes,	serà	possible	
encarar cada petit repte en el gran repte final.
Aniré	incomunicat,	i	molt	lleuger	i,	possiblement,	cada	
15	dies,	des	d’una	població,	enviaré	fotos	i	informació	
del	camí	fet.	Seran	uns	dies	molt	bonics	i	molt	austers,	
rodejat	del	paisatge	més	salvatge	que	mai	he	viscut.	La	
intuició	i	l’instint	seran	els	grans	aliats	que	tindré.
Com	 sempre,	 portaré	 el	 nom	 del	 meu	 poble	 i	 pais	 al	
costat	del	meu,	sempre	per	unir	lligams	i	per	aprendre	
més en l’ofici de viure”.

Des d’aquí li desitgem èxit en l’expedició i una profitosa 
vivència amb les muntanyes del Nepal i la seva gent.

Podeu seguir les cròniques del Rusky al seu facebook 
“Raul Cal Morral Cocha”.



XLIII Marxa d’Orientació i Regularitat
XXXVI Marxa de Regularitat Infantil

  26-març-17
El diumenge 26 de març es va celebrar la 43a Marxa 
d’Orientació i Regularitat i la 36a Marxa de Regularitat 
Infantil. La marxa d’orientació i regularitat va començar 
a 2/4 de 8 del matí a la creu de la Quera (carretera de 
d’Avinyó a Sant Feliu Sasserra, km 59,3). El recorregut va 
ser de 13,5 km. La prova infantil va sortir a les 9 del matí 
de la plaça Major d’Avinyó i tenia una llargada de 10,7 
km.  En els dos casos l’últim control i, per tant, l’arribada 
era situat als porxos de l’ajuntament d’Avinyó.

Un total de 71 parelles van acabar la marxa d’orientació i 
regularitat mentre que a la infantil, la participació va ser 
de 41 parelles.

La parella formada per Gerard Arévalo i Jordi Vall es clas-
sificà en primera posició de la marxa d’orientació i regu-
laritat. Val a dir que aquesta mateixa parella ja va guanyar 
la marxa de l’any passat i enguany repeteix.  Les campio-
nes de la marxa infatil foren la Marta Macià i la Mariona 
Vall.

XXXVI Marxa de Regularitat Infantil     punts

1er - Marta Macià  i  Mariona Vall (Avinyó)       9
2on - Jana Serrat  i  Berta Pradas (Avinyó) 10
3er - Max Fuentes  i  Sergi Llimargas (Avinyó) 10
4art - Aina Riba  i  Aina Tasias (Avinyó)  10
5è  - Anna Castells  i  Gina Gutiérrez (Avinyó) 11
6è  - Mila Carrascosa  i  Vicky Fuentes (Avinyó) 11
7è - Laia Gómez  i  Nil Guarch (Avinyó)  12
8è - Mariona Moix  i  Gemma-Yu Saumoy  (Avinyó) 12
9è - Vàlia Legrix  i  Ivette Sánchez (Avinyó)  12
10è - Marc Sociats  i  Enric Gost (Avinyó) 12

Classificacions: 
XLIII Marxa d’Orientació i Regularitat        punts

1er - Gerard Arévalo  i  Jordi Vall (Avinyó)       5
2on - Xell Clotet  i  Manel Galante (Avinyó) 5
3er - Josep M. Balasch  i  Sarah Cappelle (Avinyó)  6
4art - Roger Mill  i  Jordi Mill (Avinyó) 6
5è  - Jordi Sucarrats  i  Míriam Pérez (Avinyó) 6
6è  - Manolito Martínez  i  Toni Graners (Avinyó) 6
7è - Clara Gavaldà  i  Imma Giráldez (Avinyó)  7
8è - Guifré M. Fageda i Rodríguez  (St.J.Abadeses) 7
9è - Isidre Marba  i  Xevi Bosch  (Avinyó) 7
10è - Vanesa Cruz  i  Oriol Vall  (Avinyó) 7

RECOLLIDA DEL PESSEBRE AL GARROFÍ                                                                                          5-febrer-17


