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ANETO 

Publiquem avui una de les fotografies que ens han fet 
arribar el Josep M. Chaves i el Miquel Llobet des del 
cim de l’Aneto. N’hi ha que han avançat l’ascensió 
d’un tres mil a la revetlla de Sant Joan.      

NÚMERO DOBLE DE   EL PIOLET                         
                      

Donat que no va ser possible publicar El Piolet del segon 
trimestre, en aquesta edició d’estiu trobareu una publi-
cació doble que engloba les edicions d’abril i de juliol. 

INSTAGRAM

El Centre Excursionista ja disposa d’un compte 
d’instagram. Us animem a seguir-lo. Contacteu a:

@centreexcursionistaavinyo

ACTIVITATS  2on i 3er TRIMESTRE 2019
 

Juny
 dissabte 1 - Sortida al GR de la costa.

Juliol 
 div/diu  5/7 -  Sortida al 3.000 de l’estiu.

Setembre 
 dimecres 11 - Diada a la Torre dels Soldats  
   

XXI Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat

28 abril -  69a Marxa de regularitat / C.E.Ripoll 
5 maig - 58a Marxa d’orientació / UE St Joan de les Abadesses

EL 3.000 DE L’ESTIU                                   5 i 7 JULIOL 
                                          

L’objectiu de la sortida d’estiu és l’ascensió al Gran Facha 
(3.005 m) situat al Pirineu aragonès fent frontera amb 
França.

També anomenat Pic de Bachimaña, separa les conques de 
Piedrafita (Respomuso) i Bachimaña. Es un tres mil solitari 
que uneix el macís de Balaitous amb el del Vignemale. A més 
constitueix el vértex de les crestes que formen els circs de 
Piedrafita, Panticosa i Marcadau.

L’origen del nom està en la paraula Faxa (Faixa), una franja 
de terreny estreta i penjant sobre una paret vertical. La grafia 
afrancesada amb «ch» s’ha traslladat també al castellà en 
forma de Facha

La previsió és sortir d’Avinyó el divendres per anar a dormir 
al refugi de Bachimaña. El dissabte es farà el cim i es baixarà 
a dormir al refugi de Respomuso. Finalment el diumenge es 
farà la travessa de Respomuso a Bachimaña.

El cim del Gran Facha vist des de l’Ibon Pecico



45 Marxa d’Orientació i Regularitat. Memorial Josep M. Costa
38 Marxa de Regularitat Infantil

  24-març-19

El 24 de març de 2019 el Centre 
Excursionista d’Avinyó va organitzar 
la 45ena Marxa d’orientació i regula-
ritat (puntuable per la XXI Copa Cata-
lana de Marxes Tècniques Regulades) 
i la 38ena Marxa Infantil de regula-
ritat. Les dues proves, amb un gran 
èxit de participació, 53 parelles per la 
dels adults i 46 parelles per la infantil, 
han seguit nous recorreguts pel terme 
d’Avinyó. 

A partir d’aquest any, la marxa que 
s’organitza a Avinyó portarà el el nom 
de Memorial Josep M. Costa per tal 
de recordar un dels impulsors de les 
marxes al nostre centre i al nostre 
poble.

Aquest any hem celebrat la 45ena 
edició de les marxes d’Orientació i Regularitat a Avinyó, per això la marxa ha acabat a la Pista polivalent on s’ha 
celebrat un dinar popular d’aniversari.

Per molts anys! 

38  Marxa de Regularitat Infantil     punts

1er - Ivet López, Noa Racero  i  Estel·la Llimargas (Avinyó)     2
2on - Mariona Bacardit  i  Carla Solís (Avinyó) 6
3er  - Laura Clotet  i  Berta Màrquez (Avinyó) 6
4art - Anna Grau  i  Joan Grau (Avinyó)  6
5è  - Adrià Argemí  i  Oriol Argemí (Avinyó) 6
6è  - Max Figueras  i  Aran Caro (Avinyó) 6
7è - Janna Rodríguez  i  Alba Caruda (Avinyó)  6
8è - Alba López  i  Isra Benali  (Avinyó) 7
9è - Jan Blancafort  i  Edgar Mir (Avinyó)  7
10è - Blai Noguera   i  Unai Noblom (Avinyó) 7

CLASSIFICACIONS 

45 Marxa d’Orientació i Regularitat        punts

1er - Raül Corominas  i  Roger Mill (Avinyó)       7
2on - Arnald Grabulosa  i  Guifré Miquel (St.J.Abadesses) 7
3er - Xell Clotet i Manel Galante (Avinyó)  8
4art - Josep Espona  i  Joan Muntadas (GE Campdevànol) 8
5è  - Jordi Blancafort  i  Judit Gómez (Avinyó) 9
6è  - Manolito Martínez  i  Toni Graners (Avinyó) 9
7è - Jordi Mill i  Avelina Vall (Avinyó)  9
8è - Jan Pascual i David Masferrer  (Avinyó) 10
9è - Cesc Serra i Clara Gavaldà  (Avinyó) 10
10è - Anna Mill  i  Francesc Besora  (Avinyó) 11

Raül Corominas i Roger Mill, guanyadors de la Marxa d’orientació i regularitat

Ivet López, Noa Racero  i  Estel·la Llimargas,  
les primeres classificades de la marxa infantil



   

UN SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA A LES CASCADES DE GEL DE L’ÀRTIC RUS

El soci del Centre Excursionista d’Avinyó, David Graells, ha par-
ticipat en una expedició que ha escalat per primera vegada cas-
cades de gel a l’àrtic rus. L’expedició integrada per Rafa Vadillo, 
David Graells, Dani González i Ramon Dies, amb els seus amics 
russos Ivan Temerev, Fedor Kopitov i Vlad Golup, va emprendre 
l’aventura d’explorar una remota zona de l’Àrtic rus anomenada 
Plateau de Putorana. Es tracta d’un espai natural declarat Patrimoni 
de l’UNESCO, que per la seva orografia sobre els mapes feia intuir 
un bon potencial per a l’escalada de cascades de gel. Aquesta zona 
no havia estat mai explorada ni tan sols pels alpinistes russos.

La zona és tancada als estrangers i cal gestionar uns permisos amb 
molta anticipació i amb invitacions especials. Per aquesta raó ha 
calgut gairebé un any per preparar l’expedició. Un cop aterrats a la 
ciutat de Norilsk, van caldre 3 dies per arribar al Camp Base que 
s’havia planificat des de Catalunya.

 La primera part de l’aproximació es va haver de fer amb els 
“Trekol” uns vehicles tot terreny amb 6 grans rodes, específics 
d’aquesta zona per tal de recórrer prop de 100 kilòmetres de llacs 
i rius glaçats, amb un gran gruix de neu a sobre, que va dificultar 
l’accés. El segon dia, el desplaçament es va fer amb motos de neu 
que porten un calaix de fusta com a remolc, per acabar el tercer dia 
recorrent 22 quilòmetres amb esquís de fons, ja que en aquesta zona de l’Àrtic no utilitzen pells de foca als esquís, 
ja que de vegades sobre els llacs i rius glaçats es formen basses d’aigua que mullen les pells i les glacen fent-les 
inservibles. 

A partir del Camp Base, es van explorar diferents valls, la majoria molt exposades al risc d’allaus, i en algunes 
d’elles les restes eren molt evidents. Això va provocar que en algunes de les valls explorades s’haguessin de reti-
rar davant l’evident risc d’allaus, sense arribar a les cascades indicades als mapes.

Finalment, una de les valls menys exposades, després de mes de 4 hores d’aproximació amb els esquís de fons, 
va premiar la seva persistència i la seva motivació arribant a un fantàstic cercle amb cinc estètiques cascades de 
gel. La cordada catalana integrada per David Graells, Daniel González i Rafa Vadillo, escalaven el 12 d’abril 

de 2019 la cascada mes estètica del cercle, batejant-la com a 
Leon & Tudela Fall, amb 60 m de longitud i una dificultat WI 
5/5+. Aquesta cascada la van dedicar a Marc Sabata “Leon” i 
Carlos Tudela, que recentment ens han deixat en accidents de 
muntanya.

El grup català va marxar de la zona per anar a visitar algunes de 
les comunitats indígenes de l’àrtic i els pastors de rens nòmades 
de l’ètnia NENET, atès que l’expedició tenia el doble objectiu 
d’explorar les possibilitats per a l’escalada en gel i de conèixer 
i gravar la vida d’aquestes ètnies. En aquesta segona part de 
l’expedició els va acompanyar l’etnògraf Miguel Angel Julian, 
especialista en les comunitats de l’Àrtic.

Per la seva banda, la cordada russa, integrada per Ivan Temerev, 
Fedor Kopitov i Vlad Golup es va quedar més dies a la zona. 
Allà va descobrir, a una altra vall, un fantàstic mur on va escalar 
cinc noves cascades de gel.

Totes aquestes vivències han estat gravades i formaran part d’una 
pel·lícula que properament narrarà l’expedició.



RECOLLIDA 
DEL PRESSEBRE 

AL GARROFÍ            

3-febrer-19

I una informació més 
fresca és el record de la 
recollida del pessebre al 
cim del Garrofí amb una 
fotografia de grup a dalt 
del cim.

SORTIDA AL GR-92: DE CALONGE A SANT FLIU DE GUIXOLS                            1-juny-19

El dissabte 1 de juny es va fer la tradicional sortida d’estiu per recórrer un tram del GR de la costa, el GR-92. 
Aquesta vegada el tram escollit fou de Calonge a Sant Feliu de Guíxols, un recorregut d’uns 14 km a peu de 
mar. El transport fins al lloc de la caminada es va fer amb autocar i hi van participar excursionistes d’Avinyó i 
d’Artés.

El CEA DESTACA A LES MARXES   
5-maig-19     

El Centre Excursionista d’Avinyó ha estat el 
gran protagonista de la 58a Marxa d’Orientació 
i Regularitat de la Unió Excursionista de Sant 
Joan de les Abadesses. El CE d’Avinyó s’ha 
emportat les tres primeres posicions indivi-
duals i la classificació per equips. Els guan-
yadors de la competició han estat Atilà Costa 
i Joan Codina, una parella que ha demostrat 
la seva habilitat i regularitat només perdent 
quatre punts. El podi l’han acabat de comple-
tar Txell Clotet i Manel Galante, en segona 
posició, i Joan Carles Moreno en darrer lloc.
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