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Gener de 2019

CAMINADA PER LA MARATÓ
16-desembre-18
Enguany la caminada del Centre a favor de la
Marató de TV3 que aquest any recollia fons per
a la investigació contra el càncer es va tornar a
fer el mateix diumenge de la Marató. La recaptació del CEA per aquesta activitat va ser de
170 euros que es van sumar amb al recaptat
per les altres entitats i va arribar per sobre dels
2.400 euros.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

1-desembre-18

El dissabte 1 de desembre es va dur a terme l’Assemblea anual de socis al local del Cente Excursionista d’Avinyó.
Com cada any es va fer un repàs de les activitats fetes durant l’any i es van analitzar els comptes del CEA. Finalment es
va confeccionar el calendari d’activitats del 1r trimestre de 2019.
Es va ressaltar que aquest 2019 es celebrarà la 45ena edició de la Marxa de regularitat i orientació d’Avinyó i per commemorar-ho, entre d’altres accions, es preveu organitzar un dinar al fianlitzar la marxa del mes de març amb els marxaires, controls, organitzadors i tots els socis que s’hi vulguin apuntar.
El mateix dissabte 1 de desembre es va fer el Sopar anual del Centre Excursionista a la Fonda Ca la Maria.
PORTADA DEL PESSEBRE AL GARROFÍ
22-desembre-18
El dissabte 22 de desembre a la tarda es va fer la tradicional
portada del pessebre al cim del Garrofí. I en acabar un petit
berenar al voltant d’una acollidora foguera nadalenca.
ACTIVITATS 1er TRIMESTRE 2019
Gener
dissabte 19 - Sortida nocturna al Padró dels 		
				 Quatre Batlles.
Febrer
diumenge 3 - Recollida del pessebre al Garrofí.
dissabte 16 - Sortida de raquetes.
Març
diumenge 24 - 45ena Marxa d’Orientació i
				 Regularitat, i
				 38ena Marxa Infantil Regularitat.

CURSA DE SANT SILVESTRE 2018

RESULTATS 10 KM

Pos

Nom Cognom

Temps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
20

Adrià Duarri
Guillem Montiel
Pol Rodríguez
Marc Boixader
Ivan Martínez
Vicente Romero
Carles Reposo
Wifred Lladó
Manel Deli
Ernest Palau
...
Andreu Casals
Jordi Argemí

0:39:37
0:40:02
0:40:08
0:41:17
0:41:34
0:42:04
0:42:27
0:42:55
0:43:35
0:43:38
...
0:43:54
0:44:36

La 8ena edició de la Sant Silvestre va
superar les participacions d’anys anteriors amb 232 inscrits que van finalitzar
la cursa de 10 km, 127 participants en la
cursa de 5 km, més un gran nombre de
participants en la caminada de 5 km. La
cursa té la particularitat que es disputa
majoritàriament sobre terra, enguany
amb trams nous, i unes grans vistes,
que van agrair els participants, que ja la
tenen com una de les millors Sant Silvestres de Catalunya de les seves característiques.

RESULTATS 5 KM

Pos Nom Cognom

Temps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0:18:28
0:19:28
0:19:55
0:21:41
0:21:55
0:22:14
0:22:16
0:23:31
0:23:35
0:23:43

Miqui Riera
Marc Valdés
Marc Torres
Guillem Salanas
Josep Chavarria
Nil Prats
Jordi Borraleras
David Puigdellívol
Antoni Garrodo
Jan Montiel

La sortida i l’arribada van ser a la sala polivalent municipal. Com cada any la
cursa de Sant Silvestre també ha col·laborat amb la Marató de TV3. Un euro de
la inscripció de cada participant ha sigut per la Marató.

20a Copa Catalana de Marxes Tècniques
i de Regularitat
Una vegada finalitzada la 20ena edició de la Copa catalana de marxes tècniques i de regularitat constatem de
nou que el Centre Excusionista d’Avinyó continua sentne el clar dominador.
La primera posició individual va ser de nou per una
parella del CEA: Manel Galante i Meritxell Clotet.
Igualment el CEA ha ocupat la primera posició de la
classifiació general per entitats.

45 anys de marxes
1975-2019

Classificació individual
1r - Manel Galante i Meritxell Clotet (CE Avinyó)
2n - Arnald Grabulosa i Guifré Miquel (UE Sant Joan
		 de les Abadesses)
3r - Josep Riera i Margarita Lobato (CE Avinyó)
Classificació per entitats
1r - Centre Excursionista Avinyó
2n - Club Muntanyenc L’Hospitalet
3r - UE Sant Joan de les Abadesses

El diumenge 24 de març tindrà lloc la 45ena edició de la Marxa de
Regularitat i Orientació d’Avinyó.
Un nombre rodó que val la pena celebrar.
De moment hi ha previst un dinar col·lectiu el dia de la marxa.

