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ACTIVITATS  2on TRIMESTRE 2018

Abril 
 dissabte  7 -  Audiovisual: Explorant l’alt Himàlaia  
    en solitari

Maig 
 dissabte 26 - Sortida al GR de la costa. 
     
Juliol

 diss/dium 7/8 - Ascenció a un 3.000 del Pirineu
     

XX Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat

8 abril - 57a Marxa d’orientació / UE St Joan de les Abadesses
29 abril -  68a Marxa d’orientació i regularitat / C.E.Ripoll 

AUDIOVISUAL: 
EXPLORANT L’ALT HIMÀLAIA EN SOLITARI

7-ABRIL-18

Presentació, per part de Raül Corominas (Rusky), de 
l’ultima aventura viscuda l’abril i el maig del 2017 a les 
valls de Khumbu i Rolwaling al Nepal.
En l’anunci de l’audiovisual el Raül ens en fa cinc cèn-
tims i ens fa partícpes del missatge que vol donar:

“Dies de gran duresa i bellesa, de somriures i plors, 
d’alegria i tristesa ....  envoltat dels santuaris mes alts de 
roca i gel que hi ha al planeta, amb la motxilla i molta 
il·lusió. Un cami sense una fi concreta, sino la de viure 
i sentir-me fill de la mare terra, amb aquella complicitat 
que la mare et dona, deixant-te decidir cap on fer cada 
pas.

O gran mare que regales vida constanment, i que tens 
la virtut de curar els nostres cors, a tu tota l’estima i el 
respecte. 

Sentint el DEURE de protegirte, d’escoltarte i de sen-
tirte desde el mes profund del cor. Gràcies.
Que la foscor i lo negatiu no  perturbi aquest viatge tant 
bonic que es la vida en llibertat. 
Abraçades i molta força !!”	 													

SORTIDA HIVERNAL                                                 3-març-18

La sortida de raquetes de neu, inicialment programada pel 24 de 
febrer, es va fer finalment el dissabte 3 de març. Es va anar a la 
Tossa Plana de Llés. La neu va ser abundant i el temps hi va acom-
panyar. 

SORTIDA AL GR DE LA COSTA         26-MAIG-18

La previsió per enguany és fer una circular al Port de la 
Selva. Una part del recorregut serà per l’interior i l’altra 
anirà per la costa.



44 Marxa d’Orientació i Regularitat
37 Marxa de Regularitat Infantil

  18-març-18

El 18 de març de 2018 el Centre Excursionista d’Avinyó 
vam organitzar la 44ena Marxa d’orientació i regularitat 
(puntuable per la XX Copa Catalana de Marxes Tècniques 
Regulades) i la 37ena Marxa Infantil de regularitat. Les dues 
proves, amb un gran èxit de participació, 52 parelles per la 
dels adults i 42 parelles per la infantil, han seguit camins i 
corriols de l’entorn del poble d’Avinyó. Volem destacar i 
felicitar-nos per la gran participació dels nens i nenes del 
poble, que amb les ganes i la il·lusió que hi participen han 
de permetre i assegurar  la continuïtat d’aquest bonic esport, 
amb tots els valors que l’acompanyen .

Els participants de la Marxa d’orientació i regularitat van 
començar la prova al carrer Sant Jaume d’Horta d’Avinyó, i 
des de allà, van seguir fins a la casa de l’Espinalt, aproxima-
dament al cap de una hora, on els esperava un bon esmorzar 
de pa amb tomàquet i botifarra. Des de allà, vorejant  el 
terme de Sant Joan d’Oló, van resseguir camins i corriols que van fer rumiar força a una bona colla de parelles, que no 
acabaven de trobar “el bon camí“. 

Abans d’ acabar la part d’orientació, en un bonic mirador de la part més alta de la 
prova, el Centre Excursionista d’Avinyó vam  fer un petit homenatge a Josep M. 
Costa, una persona molt activa de l’Entitat,  component de la Junta  i molt estimat 
per tots, i que malauradament, ens va deixar ara fa quasi un any.

Els participants van acabar la prova amb un tram de regularitat que va permetre 
arribar a la Plaça Major d’Avinyó on hi havia instal·lat l’últim control de la marxa. 
En total, uns 14 kms que van deixar unes molt bones sensacions als participants, 
tant per la bellesa del recorregut com per la dificultat de la prova, cosa que va fer 
que tothom s’hagués d’esforçar al màxim per fer un bon paper.

Finalment, l’entrega de Premis als 10 primers classificats va tancar la 44ena Marxa 
d’orientació i regularitat del Centre Excursionista d’Avinyó. La parella formada 
per Fiona Saladich i Joan Bruch es classificà en primera posició de la marxa 
d’orientació i regularitat.  Els campions de la marxa infatil foren en Guiu Serra i 
l’Edgar Mir. 

Per molts anys i per moltes Marxes més !!!

Jordi	Riba	i	Codina 

37 Marxa de Regularitat Infantil     punts

1er - Guiu Serra  i  Edgar Mir (Avinyó)       7
2on - Laura Clotet, Berta Márquez,Noa Racero (Avinyó) 8
3er - Èlia Conesa, Laia Oliva, Emmanuel Luna (Avinyó) 8
4art - Pere Hinojosa , Biel Hinojosa, Guifré Mill (Avinyó)  9
5è  - Marwa Bakkal i Basma Imlahi (Avinyó) 10
6è  - Mireia Paula i Laia - Aina Gost (Avinyó) 11
7è - Adrià Nieto i Santi Vall (Avinyó)  12
8è - Marry Konate i Bilal Boujemaoui  (Avinyó) 12
9è - Elna Turcó i Mila Carrascosa (Avinyó)  13
10è - Unai Noblom i Blai Noguera (Avinyó) 15

Classificacions: 
44 Marxa d’Orientació i Regularitat        punts

1er - Fiona Saladich i Joan Bruch (Avinyó)       8
2on - Josep M. Mir i Mercè Sellarés (Avinyó) 8
3er - Vanesa Cruz i Oriol Vall (Avinyó)  9
4art - Francesc Solà i Isidre Corominas (Avinyó) 10
5è  - Xell Clotet i Manel Galante (Avinyó) 10
6è  - Marc Graners i Miquel Pedragosa (Avinyó) 10
7è - Jan Pascual i Carles Clusella (Avinyó)  10
8è -Francesc Llimargas i Àngel Serrat  (St.J.Abadeses) 10
9è - Cesc Serra i Clara Gavaldà  (Avinyó) 10
10è - Guifré Miquel i Arnald Grabulosa  (Avinyó) 11

Fiona Saladich i Joan Bruch, primers classificats de la marxa 
d’orientació i regularitat

Edgar Mir i Guiu Serra, primers 
classificats de la marxa infantil de 
regularitat



   

Classificació final del grup II  de primera categoria:

Lloc     Equip                                   Punts   

1-	 Balsareny-Sallent	................				 7,5								
2-						Navarcles	............................					6,5	 										
3-							Sant	Joan	............................					6	 	 															
4-						Castellet	..............................					6
5-						L’Estany	..............................				 5,5
6- Avinyó................................. 4,5
7-					 Santpedor	B	........................	 3,5
8-					 Abrera	......	..........................			 3
9-					 Santpedor	C	........................			 2
10-				Catalònia	C	.........................			 0,5		

																																																						 																								

						INFORMATIU		DEL		CLUB		D’ESCACS		AVINYÓ																	NUM.	66															Abril	2018

Lliga Catalana 2018

EL CLUB D’ESCACS AVINYÓ ES CLASSIFICA 

SISÈ DEL SEU GRUP, AMB EL 50% DE LA PUNTUACIÓ

Jugadors      Partides jugades   Puntuació    % rendiment    Variació ELO    ELO actual 

Toni	Careta	 8	 4,5	 56	 	-8	 2.121

Lluís	Riera	 9	 6	 67	 +7	 2.117	 	
Indaleci	Serrat							 9	 5,5	 61	 -9	 2.084

Rafa	Palacios	 7	 4	 57	 -14	 2.037

Ramon	Capelles	 9	 6	 67	 +11	 1.993

Josep	Clotet	 8	 3,5	 44	 -14	 1.826

Sandro	Margareto	 2	 1	 50	 +1	 1.837	 	
Jaume	Pujol	 9	 2						 22	 	-56	 1.711	

Miquel	Plata	 9	 2,5	 28	 	-50	 1.690

Josep	Careta	 1	 0	 0	 -12	 1.689	 	
Jordi	Graners	 1										 0	 0	 	-6	 1.458

Puja	a	la	

categoria	preferent:	

Balsareny-Sallent.

Baixen	a	

segona	categoria:	

Catalònia	C	i	

Santpedor	C.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS 2018

Es	juga	del	19	al	27	de	maig.	Hi	poden	participar	tots	els	jugadors	majors	de	60	anys.	
Informació	i	inscripcions	a	la	web	de	la	Federació	Catalana	d’Escacs	(escacs.cat).



LLIGA CATALANA 2018

Primera Categoria – Grup II

Primera ronda – gener, 21   Sisena ronda – febrer, 25

Abrera			–		Sant	Joan										4-4																 Sant	Joan	–	Santpedor	B						4,5-3,5													
Avinyó  –  L’Estany         5,5-2,5										 	L’Estany		–	Bals.Sallent							1,5-6,5		 	
Santpedor	C–Santpedor	B		4-4															 Abrera					-				Navarcles									3,5-4,5
Catalònia	C–	Bals.-Sallent		0-8														 Avinyó    -    Castellet          3-5
Castellet		–		Navarcles		 5-3														 Santpedor	C	–	Catalònia	C	 	6-2
	 	
Segona ronda – gener, 28   Setena ronda – març, 4

Sant	Joan				-		Navarcles					3-5																 Catalònia	C	-		Sant	Joan						2,5-5,5														
Bals.-Sallent	-	Castellet							7,5-0,5	 Castellet		-		Santpedor	C						5,5-2,5
Santpedor	B	–	Catalònia	C	 5,5-2,5											 Navarcles   -  Avinyó          4,5-3,5		
L’Estany		-		Santpedor	C					6,5-1,5										 Bals.Sallent		-		Abrera										6,5-1,5
Abrera   -   Avinyó              3-5																 Santpedor	B		-		L’Estany						3-5

Tercera ronda – febrer, 4   Vuitena ronda – març, 11

Avinyó      -     Sant Joan   4-4    														 Sant	Joan		-			L’Estany									3-5											
Santpedor	C		-		Abrera								2-6																	 Abrera			-			Santpedor	B				 5-3		 	
Catalònia	C		-		L’Estany					 1,5-6,5												 Avinyó  –  Bals.Sallent 1,5-6,5   		
Castellet			-			Santpedor	B	 3,5-4,5												 Santpedor	C	–	Navarcles			 2,5-5,5	
Navarcles	–	Bals.-Sallent		 3-5	 							 Catalònia	C		-		Castellet		 3-5	
	
Quarta ronda – febrer, 11                    Novena ronda – març, 18

Sant	Joan	–	Bals.Sallent					5-3	 																	 Castellet		-			Sant	Joan		 3-5																
Santpedor	B	-	Navarcles					3-5																		 Navarcles	–	Catalònia	C	 6-2
L’Estany		-		Castellet					 2,5-5,5														 Bals.Sallent–Santpedor	C			 4-4
Abrera		–		Catalònia	C									4-4																		 Santpedor B  -  Avinyó  6,5-1,5
Avinyó – Santpedor C       5,5-2,5  											 L’Estany			-				Abrera			 5-3

Cinquena ronda – febrer, 18                     Partits amistosos de pretemporada

Santpedor	C		-			Sant	Joan		3-5														 7	de	gener
Catalònia C  -  Avinyó       2,5-5,5	 	Avinyó,	2	–	Sant	Boi	de	Lluçanès,	6																							
Castellet			-				Abrera				 7-1																				
Navarcles			-		L’Estany	 4-4																							 15	de	gener
Bals.Sallent	–	Santpedor	B	4,5-3,5						 Sant	Boi	de	Lluçanès,	3	–	Avinyó,	5																		

Redacció: Ramon Capelles     Compaginació: Eudald Vilaseca 	

TORNEJOS DE PRIMAVERA I ESTIU 2018

A	la	web	de	la	Federació	Catalana	d’Escacs	
(escacs.cat)	i	a	ajedreznd.com,	trobareu	tota	
la	informació	sobre	els	torneigs	que	es	juguen	
a	la	primavera	i	a	l’estiu	(circuit	català,	circuit	
de	ràpides	de	la	Catalunya	central,	etc.).

NECROLOGIA

El	dia	3	de	març	passat	va	morir	a	Terrassa	
Jaume	Vila	Tort,	 jugador	del	Club	d’Escacs	
Avinyó des de l’any 2005 fins al 2013, i soci 
del Club fins a l’actualitat. Tenia 84 anys.
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INFORMATIU DE LA COLLA DE GRALLERS I TIMBALERS D’AVINYÓ  NÚM. 2 

Doncs sí, benvinguts una altra vegada al 
Carnestoltes d’Avinyó. Com cada any, 
els Grallers i Timbalers ens vam 
encarregar d’acomiadar la Reina tocant 
a l’enterrament de la sardina. No ens 
enganyem, va ser una sortida dura. 
Haviem començat el divendres al vespre 
i, arribats a diumenge a la tarda,  

El passat 17 de març, juntament amb la 
Colla de Gegants d’Avinyó, vam 
participar a la 22a Trobada de Gegants i 
Nans d’Aviyó, que va comptar amb la 
presència de les colles de Vilassar de 
dalt, Hostalric, la Faràndula de 
Badalona, el carrer de la Riera de Vic, Els 
K + Sonen de Balsareny, Callús, Calafell, 
Moià, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, 
Torelló i Puig-reig.  

Va ser una jornada perillosa: la tarda 
començava amb l’amenaça de pluja. Tot 
i això, les colles participants s’anaven 
plantant a la plaça, tothom amb la 
mirada posada al cel i a les prediccions 
meteorològiques del mòbil. I, al final, va 
passar. Quatre gotes van fer posar l’ai al 
cor de tots els presents, fins i tot va  

el cansament acumulat pesava. Amb la 
solemnitat de l’ocasió vam fer una petita 
rua mortuòria encapçalada per la Reina 
al seu “carruatge” reial que va acabar 
amb un petit show teatral, la crema i, 
finalment, botifarres i sardines per a 
tothom. 

aparèixer la proposta d’anar a la 
Polivalent a esperar que passés el xàfec i 
intentar salvar la jornada. Per sort, 
gralles de totes les colles es van posar a 
tocar espontàniament, cosa que va 
permetre aguantar la tarda i poder 
celebrar com es mereixia el 35è 
aniversari del Joan del Vi i la Pepeta de la 
Rovirassa. La rua pels carrers del poble 
va desembocar en un gran ball final a la 
plaça amb tots els gegants, gegantes, 
gegantons i capgrossos ballant al ritme 
de la música.  

Finalment, la festa va acabar amb una 
fideuada de germanor a la Polivalent i 
amb un inflable que va fer la delícia de la 
canalla i de la no tant canalla. Ja estem 
comptant els dies que falten per la 
propera! 

Dessuadores Gralleres 
Si ens heu vist passejar pels carrers aquests dies 
potser us heu adonat d’una presència 
extranyament alta de dessuadores verdes. És que 
les estrenem. El dia de la trobada de gegants va ser 
el primer dia que veien la llum del sol. I les anireu 
veien, perquè ens encanten! 

 

La Nova Generació de Grallers 
Les noves generacions pujen fortes. Actualment, a 
banda de totes les persones que participen 
regularment a les sortides, hi ha cinc músics més a 
la nostra pedrera acabant-se de posar a punt per a 
començar a sortir ben aviat. De fet, alguns ja es van 
atrevir a debutar el passat dia 17 a la Trobada de 
Gegants d’Avinyó! Us esperem! 

 

Comunicat Presos Polítics 
Des de la Colla de Grallers i Timbalers d’Avinyó 
volem expressar el nostre rebuig i la nostra 
condemna a l’existència de presos polítics, des 
quals n’exigim l’alliberament immediat. Jordi 
Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Quim 
Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül 
Romeva, no us oblidem. 

Carnestoltes d’Avinyó 2018 

XXII Trobada de Gegants d’Avinyó 
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Redactat per: Pere Sucarrats 
Muntatge: Maria Calafell 

 

I amb la primavera van arribar les 
caramelles. Guarnits amb set vetes, 
barretina i faixa, i reixeta i faldilles vam 
acompanyar els Cantaires durant la seva 
cita anual amb els carrers i places del 
poble. Vam començar tard, no ens 
enganyem, per molt que voltem seguim 
sent avinyonencs de soca-rel i la 
impuntualitat no la perdrem mai. Què 
dir de les caramelles? “No pugeu al 
carro!” “Les cintes tibades!” “No tibeu 
tant les cintes!” “Piqueu fort amb els 
bastons!” “Els uns per dins i els dosos per 
fora!” fins que vam arribar a la 
residència. Després de tocar-hi els balls 
regulant tant com vam poder el volum, 
ens van recompensar amb una mica de 
berenar. I a dormir d’hora que demà 
matinem! 

Aquest segon trimestre l’arrenquem 
amb molta energia després de participar 
a les Caramelles. 

A continuació mostrem els actes on 
participarem aquest segon trimestre 
d’any: 

• 28 d’abril: Trobada de Gegants a 
Hostalric 

• 1 de maig: Trobada de Gegants 
a Vilassar de Dalt 

• 13 de maig: Fira dels Matiners 
• 26 de maig: Trobada de Gegants 

al carrer de la Riera de Vic 
• 9 de juny: Trobada de Gegants 

al Bages-Berguedà (Sant Feliu 
Sasserra)  

• 16 de juny: Trobada de Gegants 
a Balsareny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’endemà, a les 8 del matí ja ens hi  

posàvem. Tothom ben abrigat per poder 
combatre el fred. Ara els bastons, ara les 
cintes, ara els bastons vells, ara hi 
tornem, anàvem avançant. Al parc del 
Raval, una mica de coca i xocolata, tot 
regat amb moscatell ens donava forces 
per seguir tirant. Com sempre, a mitja 
rua, algú ja va començar a perdre la faixa 
i a demanar a la gent que si el podia  

• 1 de juliol: Trobada de Gegants a 
Callús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfaixar bé si us plau. I com qui no vol la 
cosa, ens vam plantar a l’església. Era el 
moment de lluir-se. Després de la 
cantada de rigor després de missa, vam 
sortir a la plaça a fer els balls. 

I van sortir perfectes. Ni les cintes es van 
embolicar, els bastons van repetir, i fins 
i tot algun bastoner va trencar el seu 
bastó. En fi, un cap de setmana 
esgotador però rodó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caramelles 2018 
 

Calendari activitats del segon trimestre de 2018 
 

Foto del ball de bastons a la Plaça Major d’Avinyó 

Foto de la Colla de Gegants d’Avinyó i de la Colla de Grallers i Timbalers d’Avinyó 
al final de la trobada de gegants del 17 de març 
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