
ACTIVITATS  1er TRIMESTRE 2020

Febrer 
    diumenge  2 -  Recollida del pessebre al Garrofí. 
 dissabte  8 - Sortida nocturna de raquetes a la  
    Serra d’Ensija.

Març
 diumenge  22 -  46ena  Marxa d’Orientació i 
    Regularitat, Memorial Josep M.   
    Costa, i
    39ena Marxa Infantil Regularitat.
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Centre Excursionista d’Avinyó 
50 ANYS

                   Al cim de l’Aneto, 3.404 m. 1970          Aquest 2020 el Centre Excusionista d’Avinyó celebra el 50 ani-
versari. Una fita important en la trajectòria d’una entitat que ha 
estat un referent en el món associatiu local i que demostra la seva 
solidesa. Certament al llarg d’aquests 50 anys ha tingut períodes 
bons i dolents però sempre l’excursionisme, l’escalada, l’esquí, les 
marxes, la cultura, l’amor a la natura... han estat l’objecte de la 
seva raó de ser i han omplert el dia a dia de les seves activitats.

El Centre Excursionista d’Avinyó va néixer formalment el setembre 
de 1970 fruit de les inquietuds de diversos joves avinyonencs que 
ja portaven un parell 
d’anys fent sortides a 
la muntanya i animant 
la vida cultural i juve-
nil del poble des de 
L’Abrigall. Avui, grà-

cies a aquella llavor som més de 350 els socis que compartim i fem realitat 
aquelles inquietuds.

Per celebrar aquest 50 anys s’estan preparant diversos esdeveniments. A 
destacar la festa-celebració que es preveu fer el mes de juny i el projecte de 
pujar, entre tots els socis, 50 cims, un per cada any de la història del Centre. 
Les fotografies d’aquestes ascensions s’aniran publicant a les xarxes a 
mesura que es vagin produint. Us animem a tots a participar en aquestes 
celebracions.

                                                                                                                          Al cim de la Pica d’Estats, 3.143 m. 2019
 

CAMINADA PER LA MARATÓ                    15-des-19

El diumenge 15 de desembre el Centre Excursionista es 
va sumar de nou a les activitats de la Marató de TV3 a 
Avinyó organitzant la, ja tradicional, caminada i un esmor-
zar. Aquest any els fons recaptats eren per a la investigació 
contra les malalties minoritàries. La recaptació del CEA va 
ser de 300 euros que es van sumar amb al recaptat per les 
altres entitats i que van arribar per sobre dels 3.000 euros. 



La 10ena edició de la cursa de Sant 
Silvestre ha estat la més nombrosa de 
totes. Comptant corredors i caminadors 
s’ha arribat a 520 participants. La cursa 
de 5 km l’han fet 154 corredors i a la 
de 10km n’hi han participat 224. El 
nombre de persones que han fet el reco-
rregut de 5km caminant ha estat també 
considerable.

Des del Centre Excursionista felicitem 
al grup dels Esquerdabocs (a la foto-
grafia de vermell) per la bona organi-
tzació de la prova (tant pel que fa a la 
preparació dels recorreguts com a la logística del dia de la cursa) i per la seva 
persistencia durant aquest 10 anys per fer que la Sint Silvestre d’Avinyó sigui 
considerada una de les millors de la Catalunya Central. Per molts anys! 

CURSA DE SANT SILVESTRE 2019

RESULTATS 10 KM

Pos    Nom Cognom Temps  
1 Josep Viñas 0:42:00
2 Josep Roset 0:42:36
3 Adrià Noguera 0:42:54
4 Wifred Lladó 0:43:41
5 Carles Reposo 0:44:17
6 Joan Riba 0:44:46
7 Jordi Uró  0:45:27
8 Oscar Gonzalez 0:45:46
9 Dídac Vilardaga 0:45:55
10 Ivan Martínez 0:46:46
... ... ...
16 Jordi Argemí  0:47:11
19 Andreu Casals  0:48:04
20 Marc Mill 0:48:10 
 

21a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat

La competència en la classificació individual ha estat aferrissada. Aquest any els 4 primers classificats han sigut els 
mateixos que l’any passat però amb la diferència que la parella de Sant Joan de les Abadesses, Arnald i Guifré, ha 
pujat a la primera posició i la parella d’Avinyó, Meritxell i Manel, ha passat a ocupar el segon lloc. Un resultat molt 
meritori que demostra el bon nivell dels marxaires avinyonencs. Per altra banda, les bones posicions aconseguides 
pels marxaires del Centre al llarg de tota la competició han fet que, de nou, el Centre Excusionista d’Avinyó s’hagi 
proclamat entitat campiona de la 21 edició de la Copa Catalana.

RESULTATS 5 KM

Pos   Nom Cognom Temps  
1  Pau Nacenta  0:20:23
2  Oriol Rodríguez 0:21:44
3  Jordi Borralleras 0:22:24
4  Sergi Cinca 0:23:00
5  Carles Rodríguez 0:23:09
6  David Crespiera 0:23:42
7  Albert Ferrer 0:23:42
8  Albert Barniol 0:24:10
9  Oriol Cendra 0:24:15
10  Marc Puigneró 0:25:31

Classificació final individual. 21a Copa Catalana.
1r  -  Arnald Grabulosa i Guifré Miquel (UE Sant      
        Joan de les Abadesses)  - 511 punts
2n - Manel Galante i Meritxell Clotet (CE Avinyó) - 495 punts
3r  - Joan Muntadas (GE Campdevanol)                   - 464 punts
4art - Josep Carles Moreno (CE Avinyó)          - 462 punts

Classificació final per entitats. 21a Copa Catalana.
1r  -  Centre Excursionista Avinyó        - 199 punts
2n -  UE Sant Joan de les Abadesses    - 148 punts
3r -  Club Muntanyenc L’Hospitalet    - 111 punts

Campionat de Catalunya

Una altra alegria pel Centre Excursionista 
d’Avinyó ha estat el Campionat de Catalunya 
que aquest any coincidia amb la 22a Marxa 
Dufour organitzada pel Centre Excursionista 
Reddis. El resultat fou que el Josep Carles 
Moreno i el Xavier Juncà, van ser els primers 
classificats i, per tant, foren proclamats cam-
pions de Catalunya. Felicitats!


