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ACTIVITATS    3er TRIMESTRE 2017

Juliol    
 dis-dium 8-9 - Ascensió al Garmo Negro 
    (Pirineu aragonès)

Setembre 
 dilluns  11 -  Diada Nacional. 
    Pujada a la Torre dels Soldats
 dissabte 23 - 16a Marxa Nocturna de Regularitat

	
8 octubre   20a Marxa Dufour. C. Excursionista Reddis

      
    JOSEP M. COSTA

El 19 d’abril d’enguany va ser un dia trist. Un 
dia molt trist per tots els membres de Centre 
Excursionista d’Avinyó. Però també, n’estic 
segur, un dia trist per totes les persones del 
poble, moltes persones de la comarca i del 
país. Ens vam despertar amb la notícia que en 
Josep M. Costa, “el Costa“ ens havia deixat.

Quantes coses podria dir d’ell: la seva manera 
de ser sempre el va portar a entregar-se als 
altres. No només a la seva  família, a  les 

nétes que tan el feien gaudir dels petits moments de la vida. La cara d’orgull amb la que el veiem passejar els estius amb 
elles parlava per si sola.
Es va entregar al seu poble com a alcalde, es va entregar als seus equips de bàsquet, a la fira dels matiners activament, i 
aquests últims anys vam tenir la sort de que s’entregués plenament al nostre centre excursionista.
Va estar el difusor de totes les coses que hem fet al centre, fent i enviant els programes de les activitats, les classificacions 
de les marxes, la felicitació de Nadal.
Cada any ens feia el muntatge de fotos pel sopar del centre. Aquest últim any, ens va insinuar que potser no ho faria, però 
només l’hi vem haver de demanar un cop! No va saber dir que no! Estimava el centre!
El mes de març encara ens va ajudar a fer els mapes de la marxa d’orientació, quan el cos li demanava descans però la 
lluita per la vida encara el feia caminar.
Cada estiu ja pensava en el 3.000 de l’any següent, i ens atreviríem a dir que va ser el motor del grup de caminaires que 
cada dimecres encara surten, i ho fan trobant-lo molt a faltar.
Cada any anava a provar un tros de GR de la costa per tenir-lo a punt pels socis al maig.
I tot això amb discreció, amb il·lusió, sense retrets, amb aquell somriure perpetu que sota el seu bigoti apareixia.
Avui només podem dir-li gràcies.
Gràcies per tot el què ens va encomanar, per tot el què ens va donar , per tots els cims que vam fer junts, per les rialles 
que vam compartir en refugis, per les raquetades, per les voltes amb esquí de fons a Tuixen, a Cap de Rec, els pessebres 
al Garrofí ….
Amb ell tot ha estat molt fácil. Ens ho va fer fàcil.

MARXA NOCTURNA                  23-SETEMBRE-17              

Atenció!
Aquest any la Marxa nocturna de regularitat torna a can-
viar de data. Serà el dissabte 23 de setembre.

La cruel malaltia li va estroncar la vida massa d’hora. En 
això tots hi estem d’acord. Però sabem que la va viure 
amb plenitud i gaudint de cada moment!

Només ens queda oferir als teus tot el què tu ens vas 
donar !

Gràcies amic Costa. Sempre estaràs amb nosaltres.

	 	 	 	 	 							Jordi	Riba



EL TRES MIL DE L’ESTIU                      8-9-juliol-17

              ASCENSIÓ AL GARMO NEGRO    

Un any més el Centre Excursionista ha organitzat 
l’ascenció a un cim de mes de 3.000 m del Pirineu. En 
aquesta ocasió, i després d’alguns canvis de cim per falta 
de disponibilitat en els refugis, el cim escollit  ha estat el 
Garmo Negro, de 3.061 m i situat a la zona de Panticosa, 
al Pirineu aragonès.  

Amb algunes baixes d’última hora, el diumenge 9 de 
juliol un grup de 8 persones ens trobem a les 6 del matí 
al pàrquing de la “casa de Piedra“, a Baños de Panticosa, 
per començar l’ascenció. Tenim per davant 1.400 m de 
desnivell positiu fins al cim del Garmo Negro. Un ruta 
directa al cim que no permet gaires estones de descans. 

L’ascenció la realitzem entre núvols, boires i poques 
ullades de sol, i sobretot poca visibilitat, cosa que ens fa 
estar ben atents a no perdre la ruta correcta. Però a pocs 
metres del cim la muntanya ens regala una estona de claredat i ens permet gaudir de una part dels cims que ens envolten: 
pics d’Argualas, Algas, i dels impressionants pics de l’Infern.  Després de mitja horeta al cim fent-la petar amb muntan-
yencs del País Basc i d’Aragó amb els que hem coincidit, desfem el camí i per una ruta més directa encara baixem de 
nou els 1.400 m de desnivell que ens portaran  a on hem començat. 

Un cop a baix, cansats però contents de com ha anat la jornada, fem la cerveseta de rigor, unes abraçades i cap a casa 
falta gent  !!!. 

	 	 	 	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 		Jordi	Riba

GR DE LA COSTA                                             20-maig-17              

TORDERA - BLANES

Enguany a l’excursió del GR de la costa es va fer el tram entre Tordera i Blanes, un recorregut d’11 km, molt planer 
que correspon parcialment a l’etapa 12 del GR-92 que resegueix la costa catalana. Més de 30 excursionsites van 
participar en aquesta caminada col·lectiva.



   

      INFORMATIU  DEL  CLUB  D’ESCACS  AVINYÓ                 NUM. 63               Juliol 2017

NECROLOGIA

El dia 19 d’abril passat va morir Josep Maria Costa, vocal de la junta, soci i col·laborador del 
Club d’Escacs Avinyó. Va fer la compaginació i la maquetació del nostre butlletí, L’ENROC, des 
del número 7, el juliol del 2003, fins al número 61, el gener del 2017.

Durant la seva època com a alcalde d’Avinyó (1991-1999) es va fer la celebració dels 20 anys 
(1992) i dels 25 anys (1997) del Club, i es va construir el tauler gegant que hi ha al parc Onze 
de Setembre, el qual es va inaugurar en ocasió de la concessió del Premi Avinyó de Cultura a 
Ricard Cots (1998).

Tant des de l’Ajuntament com des de la Coordinadora va tenir sempre una actitud positiva en 
relació als escacs i fins i tot havia participat com a jugador en algun campionat social.

Home d’una gran capacitat i una força de voluntat exemplar, ha treballat en la majoria d’entitats 
del poble, des de la seva arribada a Avinyó de ben jove fins a la seva mort prematura als 65 
anys.

Inauguració del tauler del parc
Onze de Setembre

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS
El jugador del C. E. Avinyó Ramon Capelles va participar en el Campionat de Catalunya de 
Veterans que, del 19 al 28 de maig, va tenir lloc a l’hotel Palas Pineda de Vila-seca (Tarra-
gonès), amb la participació de 39 jugadors de tot Catalunya. Després de les 9 rondes de joc, 
es va classificar en el 27è lloc, amb 4 punts. 

El guanyador del torneig va ser (com l’any passat) Juan Domínguez, amb 6,5 punts, seguit de 
Josep Fernández i Joan Bautista, amb els mateixos punts.

Celebració del 25è aniversari del Club 
d’Escacs Avinyó, amb el president de la 

Federació Catalana d’Escacs, Josep Flores



CIRCUIT CATALÀ 2017

Entre els mesos de maig i setembre es juguen, per tot Catalunya, els  26 torneigs del Circuit 
Català d’Escacs, uns a ronda diària (13) i d’altres en la modalitat d’escacs actius en un sol dia 
(13). Els del nostre entorn proper són:

La Pobla de Lillet, ronda diària 9 dies, de l’1 al 9 d’agost.
Santpedor, escacs actius, dia 9 de setembre.

Vic, escacs actius, dia 16 de setembre.

Podeu veure el circuit complet a www.escacs.cat. Igualment el trobareu a www.ajedreznd.com, 
on també podeu consultar els torneigs del Circuit de Partides Ràpides de la Catalunya Cen-
tral.

Toni Careta i Ramon Capelles van participar en el torneig de Balsareny, que es va jugar el diu-
menge 2 d’abril. Toni Careta va participar també en el torneig de Sant Joan el dia 25 de juny.

FESTA MAJOR 2017

XLV TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES

DIUMENGE 17 DE SETEMBRE, A LES 10 DEL MATÍ

PARTIDES A 5 MINUTS

VÀLID PER AL CIRCUIT DE PARTIDES RÀPIDES DE LA

CATALUNYA CENTRAL (GENERAL I SUB-14)

 TROFEUS PER AL PRIMER, SEGON I TERCER CLASSIFICATS ABSOLUTS,
PRIMER, SEGON I TERCER CLASSIFICATS SUB-14,

PRIMER TRAM D’ELO 1.851-2.000 I PRIMER TRAM D’ELO INFERIOR A 1.851
(no acumulatius)

Obert a tothom. Inscripció gratuïta 

Podeu trucar al 615502564,
 enviar un correu electrònic a ramoncapelles@gmail.com indicant: nom, club i Elo del mes d’abril,

 o bé presentar-vos al local de joc: carrer del Mig, 23 – Avinyó,
 mitja hora abans de l’inici del torneig

En el mateix acte es lliurarà a un jugador del Club d’Escacs Avinyó el trofeu al millor incre-
ment d’ELO juliol 2016-juliol 2017
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