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EDITORIAL

La nova imatge de la muntanya
Al diari ARA del diumenge de Pasqua, va sortir l'article titulat “Seguint els passos de Killian Jornet”. A l'article es detalla
com diversos esquiadors de muntanya catalans comencen a
assolir medalles en aquesta especialitat, en concret al campionat mundial de Verbier 2015 han assolit 4 ors i 6 bronzes.
L'any 1997 es va posar en marxa, a Font Romeu, el Centre de
Tecnificació, gràcies a l'acord entre la FEEC i la FEDME, per a
la formació de joves per que puguin arribar a l'elit.
L'aspecte competitiu està present als esports de muntanya i
cada vegada augmenta el nombre de participants en aquestes
competicions. En els darrers 30 anys l'excursionisme ha fet
una evolució molt considerable cap a la competició.
Al costat del món competitiu, segueix però l'Excursionisme Clàssic, el de sempre, aquell que es practica senzillament
perquè agrada sortir amb la colla, per fer salut, per descobrir
nous indrets, per conèixer la flora i la fauna, en definitiva per
gaudir-ne tot caminant. Avui dia aquest excursionisme també
té més facilitats per a la seva pràctica, des la millor xarxa de
carreteres per accedir als punts de sortida, des d'una gran facilitat per trobar itineraris a través d'internet o de les moltes
publicacions de guies de muntanya i excursionisme, des d´un
millor equipament personal i també per la millor xarxa de refugis, albergs i hostals.
Des d'aquí us desitgem a tots, socis i amics, un bon estiu!
La Junta Directiva |
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Iª Setmana del Bosc i Societat
Del 26 de setembre al 4 d’octubre
El Cesc ha col.laborat amb el Cercle Econòmic i Social Baix Montseny, l'Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació
de propietaris forestals del Montnegre i Corredor en l'organització de la Iª Setmana del
Bosc i Societat.
Catalunya compta amb una riquesa forestal més que notable tant pel que es refereix a
superfície com pel que fa a diversitat d'hàbitats i espècies que hi són representades. Els
boscos representen una font de riquesa remarcable, proveint-nos d'energia, aigua, aliments i molts altres béns i serveis. Tenen, a més, una certa relació amb el canvi climàtic
i amb l'ús i obtenció dels recursos hídrics i energètics. Així doncs, la seva gestió i aprofitament poden contribuir a avançar cap un model de desenvolupament més sostenible i
generador de noves oportunitats en el marc de la bioeconomia.
Sant Celoni ha estat tradicionalment un municipi lligat al sector forestal per la seva situació entre el Montseny i el Montnegre. El bosc i els oficis lligats a la transformació dels
productes forestals han condicionat històricament el model social i econòmic de la Vila,
així com la seva evolució.
En aquest context s'ha organitzat la Iª Setmana del Bosc i Societat, amb una àmplia oferta d'activitats culturals, lúdiques, divulgatives i tècniques destinades a acostar a la gent els
boscos i tot el que els envolta.
Les activitats en les que col.labora el CESC són:
26 de setembre, dissabte, sortida de Muntanya al Pedró de Tubau -Berguedà/Ripollèsamb important riquesa forestal. Veure la fitxa de la sortida en aquest butlletí.
30 de setembre, dimecres, a les 6 de la tarda: “Volta a Olzinelles amb explicacions sobre
gestió forestal i vegetació”. Sortida de la Plaça dels Comtes del Montseny, en cotxes particulars. A càrrec de l'Irene Rodríguez i d'en Martí Rosell.
La passejada serà d'una hora i mitja aproximadament. En Martí Rosell és el representant
de l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor.
3 d'octubre, dissabte, a les 9 del matí, “Caminada per Fuirosos amb explicacions particulars sobre la vegetació i la gestió forestal”. A càrrec de l'Irene Rodríguez i d'en Martí
Rosell. Sortida en cotxes particulars de la Plaça dels Comtes del Montseny.
La durada serà d'unes 3 hores aproximadament.
4 d'octubre, diumenge, sortida de Senders a l'Espai Natural dels Bufadors de Beví. Més
informació en el proper butlletí. Sortida amb autocar.
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XXXIX Aplec Excursionista Països Catalans
Pedreguer (Marina Alta) del 8 al 12 d’octubre
Tal com us avançàvem al darrer butlletí, el proper Aplec Excursionista tindrà lloc a Pedreguer (Marina Alta), del 8 al 12 d'octubre, organitzat pel CE Pedreguer que aquest any
fa el seu 40è aniversari, i al CESC ens agradaria participar-hi activament amb una representació força digna i nombrosa.
De moment hem fet una reserva limitada d'habitacions a l'Hotel Ramis, a preu especial
de grup, conjuntament amb el club Muntanyenc de Mollet (habitació doble a 45 euros/nit
i de 31,5 euros la individual, també hi ha l'opció d'habitació triple). També es disposarà
d'un espai d'acampada de franc a 300m del centre d'actes de l'Aplec, pels que hi estiguin
interessats. Les inscripcions i reserves d'allotjament ja es poden fer al CESC.
PROGRAMA ABREVIAT D'ACTIVITATS

Dijous, 7
17:00 h. -Obertura de l'Aplec
18:30 h. -Exposicions: Els Cartells dels Aplecs, La Baralla de les meravelles, Ramon Llull i
les 4 illes, Les 4 Estacions de l'Albarda, El Montgó, Pedreguer en blanc i negre
20:00 h. -Benvinguda: Colla Dolçainers l'Ocaive
20:30 h. -Sopar d'inici
Divendres 9

EXCURSIONS Cavall verd i barranc de l'infern (Alta), Castellet i font d'Aixa (Mitjana/alta),

Montgó (Mitjana), Castellet de l'Ocaive (Mitjana), Molinets i La Sella (Mitjana), Calablanca, Portitxol i Cap Prim (Baixa)
VISITES Molins de Vent (passejada per lliure), Xàbia: (autocar), Pedreguer (passejada històrica), Demostracions i exhibicions d'Skate i Scooter, Pilota valenciana, partida de rapall
17:45 h. Inauguració de l'Aplec: Colla Dolçainers l'Ocaive i Batucada Katuba
19:00 h. Curset de banda de música i recital de poesia, Centre Artístic Musical de Pedreguer, Núria Feliu
20:15 h. Xerrada, la Pansa i els riuraus, la revolució agrícola a la Marina Alta
21:30 h. Sopar
22:30 h. Vetllada. Concert de rock
Dissabte 10

EXCURSIONS Serra de Bèrnia cim i nevera (Alta), Montgó (m/a), Serrella (m/a), Serra de

Bèrnia volta pel forat (m), Molinets i La Sella (m), Senda de Pesqueres: cala Llebeig i cala
Moraig (b), Molinets, la Sella , l'Albarda (b)
VISITES Passejades- Plà dels Petracos (arqueològica) i Molins de vent.
CULTURALS Autocars- Dènia i castell i L'herència mallorquina (Vall de Pop i Tàrbena)
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16:30 h. -Jocs tradicionals per a xiquets a la plaça del joc -Pilota Valenciana. Partida d'escala i corda
18:00 h. Expulsió dels moriscos i repoblament mallorquí
18:30 h. La muntanya i el calcer minimalista
20:15 h. Concert d'Orgue i Dolçaina
22:00 h. Sopar i Teatre
Diumenge 11
EXCURSIONS Puig Campana (a), Cavall Verd i Barranc de l'Infern (a) Montgó (m/a), Castellet i Font d'Aixa (m/a), Castellet de l'Ocaive (m), Molinets i La Sella (m), Penyal d'Ifach (b),
Calablanca-Portitxol-Can Prim (b)
VISITES Riuraus i arquitectura tradicional de muntanya (b) Molins de vent (passejada)
CULTURALS Xàbia (autocar), L'albarda-Gran riurau de Benissadeví (autocar)
Jocs per a xiquets a la plaça del joc
18:00 h. Excursionisme i plantes
18:00 h. Països Catalans des del sud. No tots els mals venen d' Almansa
19:00 h. Danses
20:00 h. Concert Dolçaina, Xarangala Banda, Els Traginers, Colla de Dolçainers i Tabaleters
21:00 h. Mini Cordà, grup coet i corda
21:30 h. Sopar Cloenda i vetllada, música i Marxa, Traginers, Xaranga, Romàntica Saladar.
Dilluns 12

EXCURSIONS Els Pouets (b)
CULTURALS Pedreguer: visita històrica, Mostres, tallers, audiovisuals
REUNIÓ Representants de les Entitats

12:00 h. Cloenda de l'Aplec, plantació de l'arbre, colla Dolçainers l'Ocaive
Caminades, visites culturals, festes, danses típiques, conferències, jocs per a petits i
grans, rocòdrom, exposicions diverses i àpats, aplegaran excursionistes de totes edats i
d'arreu dels Països Catalans durant els quatre dies que dura l'Aplec. Fa uns anys ja es va
fer un aplec a Pedreguer, que algú ha definit com “el millor aplec” i ara serà organitzat per
la mateixa colla. És un Aplec on s'involucra tot el poble. A més de poder veure i recórrer
indrets tant interessants com l'espai Natural del Montgó, el Penyal d'Ifach, el Barranc de
l'Infern, la Serrella, la Serra del Ferrer, els Caps de Sant Antoni i La Nau i molts espais més,
els participants podran aprofundir en el coneixement de la comarca de la Marina Alta i
visitar-ne els típics pobles antics i racons poc coneguts.
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Per això disposarem d'un seguit de possibilitats que s'adaptin al socis i a les famílies/
amics d'aquests per poder estar junts. Pensem que és una bona opció per fer una trobada familiar i de grup d'amics, ja que els tipus d'allotjament són variats. De totes maneres
és aconsellable fer les reserves d'allotjament com més aviat millor a fi de poder triar els
més adients. Pels que prefereixen l'acampada lliure hi haurà una zona d'acampada gratis
a 300m del centre d'actes. També hi haurà possibilitat d'allotjament a cases del poble i
a cases de turisme rural. A nivell d'apartaments i hotels n'hi ha Dènia, a només 8km. La
inscripció a l'Aplec s'obre el present mes de maig.
Inicialment el desplaçament està previst fer-lo en cotxes particulars, tot i que un cop
concretat el grup i els allotjaments es pot pensar en altres alternatives com lloguer de furgonetes, etc.
El programa d'activitats inclou excursions de nivell Alt, Mitjà/alt, Mitjà, Baix i les Passejades Culturals, és a dir per a tots els gustos. De moment hi ha el programa provisional
elaborat, però probablement hi haurà molt poques diferències amb el definitiu.
ASSEGURANÇA A l'Aplec tots els socis del Cesc estan coberts per l'assegurança d'acci-

dents.

CAL PORTAR Equipament necessari per les excursions de muntanya. També equipament

en cas de pluja. El menjar i beure necessari per a les sortides es pot portar o comprar al
poble.
INTERESSATS, INSCRIPCIONS I PREU

És aconsellable fer les inscripcions com més aviat millor perquè hi ha un màxim de participants i també per a poder triar les excursions. La inscripció es pot fer a partir de maig al
CESC, presencialment o al telèfon 93 867 5312, -dimarts i dijous de 19:00 a 21:00h-, Per
a més informació al CESC o també a en Joan Torras 605 281 131, Roser Busquets 93 731
0199 o Carles Montoriol 93 867 4662
REUNIÓ INFORMATIVA Més endavant convocarem una reunió informativa amb tots els

interessats per donar les dades i detalls que calgui.
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Viatge al centre de la terra:
l’avenc Krùbera-voronya
L'avenc Krùbera-voronya és l'avenc més profund de
la terra mai descobert fins ara, amb més de 2000m de
fondària. Es troba al massís d'Arabika, a les muntanyes
de Gagra (Abjasia, Georgia).
Molts espeleòlegs han intentat buscar els límits
d'aquest gran avenc, però pocs són els que han arribat
al final, al punt anomenat “Game Over”: una zona que
es localitza a -2080m, on finalitza la galeria, tot i que
això no indica el punt final de l'avenc. Aquest es prolonga per uns complicats sifons, pels quals s'ha de continuar bussejant. En aquest punt el rescat es fa inviable.
Abans d'arribar al que seria “el centre de la terra”,
s'han de passar diversos passos complicats com la gran
cascada d'aigua gelada (Foto 1), situada a -1200m de
fondària i que deixa ben xops als espeleòlegs que la
travessen. Més endavant, situada a -1640m de fondària es troba la famosa gatera de l'infern (Foto 2), un
passadís de 40x40 centímetres de diàmetre i 300m de
recorregut. Quan s'arriba als -2140m comença la zona
inundada (Foto 3) i a l'any 2012 es va arribar a l'últim
rècord de baixada establert en -2191m.
Proves fetes per espeleòlegs de l'equip CAVEX amb
traçadors químics, demostren que l'avenc continua
460m més avall, el que suma un total de 2700m de
profunditat. Veurem quantes sorpreses més amaga
aquest avenc i fins on podem arribar!
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El repte dels 100 Cims
2x100 o 3x100
El diumenge 7 de juny la FEEC va organitzar una trobada al SCE La Lira de Sant Andreu
del Palomar (Barcelona) per reconèixer les persones que han assolit durant l'any 2014 el
repte dels “100 Cims”, el “2x100”, i el triplet: “3x100”.
La trobada va començar de bon matí amb un esmorzar, hi va haver una excursió optativa i va acabar, després d'un bon dinar, amb l'entrega d'una bossa amb diferents obsequis
als homenatjats. A mi em va agradar especialment el mapa de Catalunya amb els cims
que havia assolit cadascú. Un detall personalitzat per conservar un bon record dels cims
del repte.
En Carles Montoriol va rebre l'homenatge pels seus primers 100 cims juntament amb
una cinquantena de persones més. L'ambient era fantàstic, amb persones de totes les edats
i vingudes de tots els racons de Catalunya compartint la passió per la muntanya i el descobriment de la nostra terra.
Fins avui hi han participat en aquest repte de la FEEC gairebé 1.500 persones, mostra
de l'èxit de la proposta.
Al CESC en Carles ha promogut la participació en aquest repte entre els socis, i proposa
sortides específiques de 100 CIMS. A dia d'avui ja som quatre socis els que estem participant en aquest repte de forma “oficial”, enregistrant els cims, tot i que són uns quants més
els que ens acompanyen a les excursions. Us animo a tots a unir-vos a la colla “centcimera”, us asseguro que us ho passareu molt bé!
Text i Fotos: Núria Serra |
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Notes Informatives
SOLIDARITAT AMB EL NEPAL

En solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols del Nepal, del passat 25 d'abril i 12 de
maig, diferents persones del CESC estan recollint fons, a nivell personal, per dur a terme
una acció solidària.
Concretament aquesta acció es gestionarà a través d'un grup organitzat de 12 guies de
muntanya, entre els quals hi ha el guia que va acompanyar l'expedició del CESC a l'Island
Peak l'any 2012.
El seu objectiu és la construcció de 80 cases-refugi abans de l'arribada del monzó.
Aquelles persones que vulguin participar poden posar-se en contacte amb la Rosa Codony
(696 402 797).
RUTES DEL CESC A WIKILOC

La sòcia del CESC Irene Rodríguez està recopilant totes les rutes que fa amb el CESC en
el seu perfil de la pàgina WIKILOC. Podeu consultar els tracks en el següent enllaç:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Verde+Clorofila&id=909514
II MAASAIDA, 18 d'octubre del 2015
INSCRIPCIONS OBERTES ONLINE

Un nou circuit de 46km amb un desnivell aproximat de 2100 metres positius que ens
portaran a recórrer els indrets més increïbles del Montseny.
Hi ha un màxim de 150 corredors. El preu és de 18 euros, anticipada.
https://inscripcions.cat/lamaasaiada2015
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Via Verda de la Terra Alta i
el barranc del Riu Canaletes

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
18 i 19 de juliol
HORA SORTIDA Pendent de
Sortida familiar a la Via Verda de la Terra Alta i el barranc concretar (dia 18)
del Riu Canaletes

LLOC SORTIDA

A l'aparcament nou de
l'estació de tren de Sant
DIFICULTAT Cal tenir una forma física suficient per rea- Celoni (cruïlla entre carlitzar aquest tipus d'activitat, pel dissabte, saber anar amb rers Olzinelles i Comerç)
bicicleta (pels nens, hi ha opcions pels que no en sàpiguen) MITJÀ TRANSPORT
i pel diumenge, saber nedar. El barranc és aquàtic i és molt Cotxes Particulars
bonic. Es tracta d'un barranc senzill apte per tots els pú- RETORN
blics, inclosos els nens petits. En el cas de voler-hi anar amb A la tarda del 19 de juliol
un nen petit, poseu-vos en contacte amb nosaltres per par- PREU
És una sortida gratuïta tot
lar-ne detalladament
i que els socis del CESC
HORES D'ACTIVITAT Dissabte: aproximadament 5 hores tindran prioritat en l'ordre
anant sense pressa i amb voluntat de que la jornada sigui de llista
Als Ports de Beseit, entre Horta de Sant Joan i Benifallet

divertida. Després de la Via Verda, si finalment es pot organitzar, hi haurà una visita sorpresa a un lloc emblemàtic de
Benifallet. Diumenge: Unes 5 hores d'activitat en total per
poder tornar cap a casa d'hora.

CAL PORTAR Per la jornada de la via verda: les bicicletes
es llogaran a Horta de Sant Joan (en el preu de lloguer hi
entra la recollida al final de la jornada i el retorn a Horta de
Sant Joan). Calçat adequat per anar en bici i roba còmode.
Opcionalment, qui es vulgui banyar a la Fontcalda haurà de
dur banyador posat. Frontal (per si no hi ha llum als túnels).
Alguna cosa per tapar-se el cap del sol, crema solar i ulleres
de sol. Aigua i menjar.
Per la jornada del barranc: el material específic de barrancs (neoprè, casc, etc.) es llogarà a Horta de Sant Joan.
Cadascú haurà de dur botes de muntanya que pesin poc
i que agafin el turmell (ex. les botes més barates del Decathlon), tèrmica interior, aigua i menjar per cada jornada.
Recomanable: guants de treball fins (o guants de neoprè
pels més fredolics). S'ha de tenir en compte que el neoprè
només s'utilitza dintre del barranc; l'accés i el retorn s'han
de fer amb roba que ocupi poc espai o que pugui anar sota
del neoprè. Si algú té dubtes, que contacti amb nosaltres.
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PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Puig, Sonia Rivarola i
Francesc Boix
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de juliol, o fins
esgotar les places
- enviant un correu a
cesc.barrancs@gmail.com
HI HA UN MÀXIM DE 25 PLACES
QUE S’ATORGARAN PER RIGORÓS
ORDRE DE SOL.LICITUD

SORTIDES JULIOL | FITXA BARRANQUISME

INSCRIPCIONS Hi ha 25 places disponibles que s'atorgaran per ordre de sol.licitud al

correu electrònic: cesc.barrancs@gmail.com

ON LLOGAR EL MATERIAL NECESSARI PER LA SORTIDA Llogarem el material, a la botiga

Montsport, a Horta de Sant Joan. http://www.montsport.es/

ON DORMIR Estem pendents que ens confirmin si podrem anar a dormir a Benifallet

però, en qualsevol cas, es pot anar a dormir al càmping de Bot. Hi ha bungalows i també
s'hi pot anar amb tenda.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | GARRAF

Avenc del Llamp
DISSABTE!
El proper 5 de setembre anirem a visitar l'Avenc del
Llamp, conegut avenc de 73m de fondària.
La boca petita, com quasi tots els avencs del Garraf, ens
durà a un primer pou de 40m i, entre blocs, farem els últims
33m de la cavitat.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 05 de setembre
HORA SORTIDA

07:15h del matí
LLOC SORTIDA

Parking Caprabo
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

Mònica García i Pep Albarran
DIFICULTAT Moderat
CAL PORTAR Equipament
personal: guants, mono,
casc amb frontal, arnès de
pit, arnès de cintura, dressler, jumar, croll i xiruques.
Dinar (opcional)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 03 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA BARRANQUISME dissabte!
DADES TÈCNIQUES

BARRANQUISME | RIPOLLÈS

Barranc de la Corba
DISSABTE!

DATA

DISSABTE 12 de setembre
HORA SORTIDA

Pendent de concretar

DIFICULTAT S'han de tenir coneixements en la tècnica del LLOC SORTIDA

ràpel i estar acostumat a estar a alçades de fins a 30 metres.
Cal tenir una forma física suficient per realitzar aquest tipus
d'activitat. És un barranc aquàtic molt obac, per tant, no és
una sortida apta per nens perquè és fàcil que tinguin problemes d'hipotèrmia.
HORES D'ACTIVITAT Aproximadament 5-6 hores anant sense pressa i amb voluntat de que la jornada sigui divertida.

A l'aparcament nou de
l'estació de tren de Sant
Celoni (cruïlla entre carrers Olzinelles i Comerç)
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
RETORN

A la tarda del mateix dia

PER LA JORNADA DEL BARRANC CAL PORTAR botes de mun- PREU

tanya que pesin poc i que agafin el turmell (ex. les botes
més barates del Decathlon), escarpins de neoprè, neoprè de
dues peces de 5mm per barranquisme, roba tèrmica interior, talabard per barranquisme amb culot, bagues d'ancoratge dobles amb dos mosquetons de seguretat, descensor
tipus ‘vuit', casc homologat per muntanya, aigua i menjar
per cada jornada, una motxilla de barrancs amb pot estanc
per guardar-hi les coses (1 motxilla per cada 2-3 persones).
Recomanable: guants de treball fins (o guants de neoprè
pels més fredolics). S'ha de tenir en compte que el neoprè
només s'utilitza dintre del barranc; l'accés i el retorn s'han
de fer amb roba que ocupi poc espai o que pugui anar sota
del neoprè. Si algú té dubtes, que contacti amb nosaltres.
INSCRIPCIONS Hi ha 15 places disponibles que s'atorga-

ran per ordre de sol.licitud al correu electrònic: cesc.barrancs@gmail.com. Tot i així, no és una sortida purament
d'iniciació, i haver participat en alguna altra sortida de barrancs organitzada pel CESC, on ja s'hagi practicat el ràpel,
també donarà prioritat.

És una sortida gratuïta tot
i que els socis del CESC
tindran prioritat en l'ordre
de llista
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Puig, Sonia Rivarola i
Francesc Boix
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de setembre, o
fins esgotar les places
- enviant un correu a
cesc.barrancs@gmail.com
HI HA UN MÀXIM DE 15 PLACES
QUE S’ATORGARAN PER RIGORÓS
ORDRE DE SOL.LICITUD

ON LLOGAR EL MATERIAL NECESSARI PER LA SORTIDA

En la majoria de botigues especialitzades de muntanya.
Algunes botigues són:
A Granollers: www.camp4online.com tel. 93-013-88-59
A Vic: www.montanya.eu tel. 93-885-49-83
A Barcelona: www.equipatb.com tel. 93-187-65-18
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | GIRONÈS/MASSÍS GAVARRES

Castell de Sant Miquel i
Santuari dels Àngels
INTRODUCCIÓ

Aquesta ruta ens permetrà conèixer una Girona desconeguda, a tocar del centre històric de la ciutat, i descobrir
una bona mostra del patrimoni natural, cultural i etnogràfic de les Gavarres.
Travessant la bonica vall de Sant Daniel, resseguint el
curs del riu Galligants i els seus afluents. Passant per un
paisatge esqueixat de bosquets i petits conreus, ens endinsarem a l'espai natural protegit de les Gavarres per ascendir
al puig de Sant Miquel (385m), des d'on podrem gaudir
d'unes magnífiques vistes panoràmiques de gran part del
territori gironí, des de l'Empordà fins als Pirineus. Continuarem la caminada entre una massa forestal densa, fins
arribar al cim del Santuari dels Àngels (483m). Un dels
santuaris més visitats i de més devoció de les terres gironines, on s'hi venera la Mare de Déu dels Àngels. Com en el
cas anterior, gaudirem d'una bona visió sobre l'Alt i Baix
Empordà, el Gironès i la Selva i limiten el seu horitzó els
Pirineus, el Montseny i la mar.
Cal destacar que els dos cims formen part del catàleg
editat per la FEEC dels 100 cims de Catalunya.
ITINERARI I RECORREGUT (Lineal)

La ruta surt del Monestir de San Daniel (fundat el segle
XI, 1018), on deixarem els cotxes per iniciar el recorregut.
Des d' aquest punt seguirem el camí direcció a la Vall de
Sant Daniel/PEIN Gavarres, on durant tot l'itinerari descobrirem un seguit d'espais, masies i racons. Un cop passat
el cementiri de San Daniel, tot anar-hi anant, arribarem a
la Font del Ferro. El tret particular d'aquesta font és que
l'aigua que brolla és picant i amb fort gust de ferro.
Continuarem el camí travessant el Pont d'en Miralles,
fins arribar a la masia de Can Lliure, des de la qual observarem unes bones vistes de la ciutat de Girona fins el
Montseny. Continuarem fins a Cal Mistaire i l'antiga Font
Martina, una de les 250 fonts que ocupen el massís de
les Gavarres. Des d'aquest punt seguirem direcció a Can
Micaló i el Castell i Puig de Sant Miquel. La situació del
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 13 de setembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars.
Queda pendent de decidir
la possibilitat d'anar en
autocar
PROPOSA LA SORTIDA

Joan i Miquel Torras, Sefa
Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 12km aprox.
DESNIVELL 405m
DURADA 03:30h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
Barret i crema solar.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes

SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA

lloc és estratègica: domina visualment les valls de Sant Daniel i Celrà, la part nord de
les Gavarres, la plana del Ter, les Guilleries i, fins i tot, en dies clars, el Montseny i els
Pirineus. Al capdamunt del Puig, hi troben les restes de la construcció del mateix nom
(El Castell). Aquest conjunt arquitectònic comprèn, bàsicament, un fossat profund que
envolta una torre i una ermita amb absis poligonal i fortificat (segle XV). Un cop visitat i
després d'un breu descans, prosseguirem el camí tot carenejant per pistes i corriols, entre
suredes, pinedes, arboç, alzines.., fins arribar al cim del Santuari dels Àngels. Els Àngels
és el santuari de la ciutat de Girona per antonomàsia. És tradició pels gironins fer la peregrinació anual per venerar a la seva Verge i gaudir d'un dia de pícnic amb familiars i
amics. El dia 8 d'Agost de 1958 hi va tenir lloc el casament més famós celebrat mai als
Àngels: el de la Gala i en Dalí.
COM ARRIBAR-HI (40 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a l'autopista AP-7 sentit Girona.
Prendrem la sortida 9A Maçanet de la Selva, per agafar tot seguit l'autovia C-35 i l'autovia
de la N-II direcció Girona Nord. En deixar la N-II, a l'alçada de la sortida de C-66 Banyoles/Girona Nord, seguirem per la C-255 direcció Campdorà i Girona Nord. Just en arribar
a l'entrada de Girona (Carrer Pedret) i del seu casc antic, girarem a l'esquerra direcció a
Sant Daniel. Un cop arribats a l'aparcament del Monestir de Sant Daniel, deixarem els
vehicles per iniciar el recorregut. (Total 65km - 2,70 euros autopistes).
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | PORT DEL COMPTE-OLIANA

Moles del Corb i
Sant Honorat a Peramola
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous anterior.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
La possibilitat d'opció curta es valorarà una vegada fet
el reconeixement del recorregut. Podreu demanar informació, més endavant, a través dels telèfons dels responsables,
trucant al centre o a través de les xarxes socials de l'entitat.
ITINERARI

La ruta Moles del Corb i Sant Honorat és un lloc realment magnific, no ofereix gaires dificultats de terreny, tot
i que hi ha algun tram on s'ha d'estar alerta on posem els
peus, una relliscada podria ser greu.
Comença la caminada a Peramola, ja sortint del poble
trobarem l'Ermita del Roser. Ens anirem enfilant passarem
per Casa Nerola, en ruïnes. Seguirem corriol amunt, direcció a la Casa del Corb, on al seu interior es pot veure
la distribució del que havia sigut un habitatge i un forn en
molt bon estat.
Un tros més amunt trobarem el Corral del Corb, on hi
ha un pas de cadena horitzontal (passamans). Seguim la
pista i trobarem un cartell que ens anuncia Sant Salvador
del Corb 10 min.
Prenem el corriol de la dreta, el qual s'enfila en forta pujada fins l'ermita de petites dimensions, la qual ha perdut
la teulada, però conserva les parets i el seu absis.
De nou baixarem a retrobar-nos amb la pista la qual, a
través d'una canal en forta pujada, ens portarà dalt d'un
altiplà fins a l'Agulla del Corb (941m); des d'aquí trobarem
vistes espectaculars.
Tornarem a baixar per a trobar la pista que ens portarà al
Coll de Mu, a on deixarem de banda la pista per un corriol
senyalitzat amb fites que ens deixa al peu de Roca Llarga.
Una cadena ens ajudarà a superar la primera cornisa,
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 20 de setembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 13 euros
No socis 20 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

François López, Julio Llorente i Kiku Gàmiz
DIFICULTAT No té una
dificultat tècnica. Només
trobarem un petit tram en
el qual ens agafarem a una
cadena que ens servirà de
passamans de seguretat. La
gent que pateix vertigen
pot sentir-se incòmode
DURADA 07:00h aprox.
RECORREGUT 19km
DESNIVELL +/-1000m
CAL PORTAR Esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable i
calçat adient. És recomanable portar lot o frontal
per si de cas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- 678381254 / 669434102
/ 647723633

SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS

desprès en vindran d'altres sense cap mena de dificultat. Trobarem fites que ens ajudaran
a no perdre el camí.
Trobarem una canal, la més profunda, la qual hem de seguir fins al final. Al fons recuperarem les fites i el camí. Seguirem el camí en que en un lloc trobarem un cartell que
ens indica a l'esquerra Sant Honorat. El seguim en forta pujada fins a dalt de l'altiplà
(1060m) on trobarem l'Ermita de Sant Honorat. Val la pena resseguir el fil de la cinglera
per contemplar les excel.lents vistes com el Pantà d'Oliana, del Port del Compte, el Cadí
i la Vall del Segre.
Retornem fent el mateix camí fins a retrobar l'indicador que ens marca el camí que
hem d'agafar per anar a l'Hostal del Boix, un corriol molt ben fressat fins la part baixa del
torrent. Aquí trobarem una cruïlla i un cartell que ens indica en direcció la Font Viva. Ens
desviarem del camí i anirem a veure la font.
Anirem enrere pel camí fins a la cruïlla i seguirem fins el Hostal del Boix. Allà, després
de fer un corriol, trobarem una pista ampla fins al punt d'inici de la ruta a Peramola.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | BERGUEDÀ

El Pedró de Tubau
DISSABTE!!
ITINERARI Comencem davant de l'ermita de la Mare de

Déu de Lorda, molt a prop del poble de Gombrèn, agafem
el camí que surt a la dreta de la font del Cortal i de seguida
agafem el camí a l'esquerra que passa a tocar d'una casa.
(marques grogues) i sortirem a una pista, que ens portarà al
mas Solanllong, amb la seva ermita de Santa Magdalena i
més endavant al coll de l'Arç (encreuament de camins amb
pal indicador). Seguirem cap a Sant Romà d'Aranyonet i
la masia de les Muntades. Continuem fins al mas La Palomera i coll de la Palomera, on seguim la pista de la dreta
(marques vermelles) uns 2km, fins un revolt molt tancat a
la dreta, lloc on la deixarem, per continuar recte i al cap de
poc, començar el camí cap a sota el cingle. El camí passa
per les Baumes i el Grau Boixader, on poc després deixarem les marques vermelles, per girar a l'esquerra i sempre
per la vora del cingle, gaudirem del paisatge fins arribar al
morro d'Ulà i al Pedró de Tubau (1543m). Aquest també
forma part de la llista dels 100 cims de la FECC.
Deixem enrere el Pedró, passem a tocar de la bassa de
Corrubí i pel pas del Llop, arribem a la collada de Faig
General (pal indicador), on girem a l'esquerra i seguim la
pista que va a la Palomera. Al cap d'1km (pal indicador)
la deixarem per anar-nos-en a la dreta i baixar fins a la
collada de Puigbò i el mas Puigbò (amb la seva ermita
de Sant Martí i el castell dels Moros al costat i en ruïnes).
Aquí deixarem la pista principal, retallarem per la masia la
Canal i, cal vigilar ja que al cap d'uns 750m, en un revolt
molt tancat a la dreta, surt recte el corriol que ens portarà
fins els Cortals.
En total seran uns 20km de recorregut i un desnivell a
superar de uns +/-750m.
COM ARRIBAR-HI Per arribar al punt d'inici sortirem de

Sant Celoni en direcció a Granollers i per la C-17 fins a
Vic, Ripoll i Campdevànol a on ens desviarem per la carretera de Gombrèn; un cop passat el poble de Gombrèn,
trobarem a l'esquerra el desviament a l'ermita de La Mare
de Deu de Lorda, lloc on aparcarem els cotxes.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 26 de setembre
CANVI PER ELECCIONS
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars.
Compartirem despesa
ARRIBADA 18:30h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té passos
complicats, però sí trams
de fortes pujades i llargues
baixades
RECORREGUT 20km (pista i
sender de muntanya)
DESNIVELL +/-750m
DURADA 07-08:00h aprox.
CAL PORTAR Bastons, esmorzar i dinar, beure suficient (només hi ha aigua a
l'inici), equipament personal (ulleres de sol, crema
solar, roba d'abric, càmera
de fotos, calçat adequat)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 24 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com

COM US VA ANAR? | GAE

Muntatge: Pau Mikel
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COM US VA ANAR? | GAE

Muntatge: Pau Mikel
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COM US VA ANAR? | GAE

Muntatge: Pau Mikel
CESC butlletí | juliol-setembre 2015 | 19

COM US VA ANAR? | ESPELEO
COM US VA ANAR? | ESPELEO abril 2015

Avenc de la Pinassa. Iniciació
Sempre havia tingut ganes, en veure una cova o un forat a la muntanya, de ficar-me
ben endins, i quan ja no comptava que es pogués dur a terme en aquesta vida, es presenta
l'oportunitat!!!
Primer vaig parlar amb l'Ester Guiu de la seva bona experiència en el nou grup d'espeleo, i després surt a la revista “Sortida d'iniciació a l'espeleologia” i jo que m'hi apunto.
Perdoneu que no m'hagi presentat, em dic Maria Maragda Moreno i vaig participar activament en la primera sortida d'espeleo al CESC. I ara us explicaré la meva experiència.
En primer lloc, la Mònica em diu que millor primer faci les practiques de ràpel que hi
havia programades amb en Francesc, la Sònia i en Jordi, i ja em teniu fent ràpel!!
Amb el grup de nens de 3 a 10 anys, va ser una experiència súper guai.
El dissabte següent ja estava preparada per la segona lliçó. Al ràpel aprens a baixar,
per ficar-te en una cova o avenc, has d'aprendre també a pujar i, quan no ho has fet mai,
creieu-me, no és gens fàcil, i sinó que ho diguin els que van sentir tot el que sortia per la
meva boca, mentre pujava aquell dia.
Ara sí, això no em va desanimar gens ni mica, una oportunitat com aquesta es presenta
un cop a la vida: dos experts, en Pep i la Monica, per dos agosarats: en Xavi i la Maragda;
és a dir, que anem cap l'interior de la terra.
El silenci, la penombra, les formacions de la roca flassades, rogenques, penjant en el
vuit, la llum dels frontals, les explicacions precises i clares, el recolzament de la Mònica
i en Pep, feien que allò difícil, semblés fàcil. Vàrem baixar els tres pous, fins al fons de
l'avenc de la Pinassa, ens vam abraçar. Jo només tenia ganes de plorar de felicitat, però
encara faltava quelcom... ficar-te per una escletxa, reptar com un cuc, quedar travada un
instant, el cos gira una mica i ja pots continuar, treure la mà, el cap i poc a poc tot el
cos va sortint. Ufff.....quin ensurt!!
Surto a una petita cova plena d'estalactites. En Pep ja hi és, ens rep en aquest naixement a l‘interior de la terra.
Són tantes i tan fortes les emocions viscudes, que difícilment les puc transcriure en
paraules.
Només convidar-vos a provar-ho si us
atrau i donar-vos les gràcies als qui ho heu
fet possible.
Fins molt aviat.
Text: Maragda Moreno. Foto: Pep Albarran |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS abril 2015

GR2: Collada del Vilar - Aiguafreda
El passat diumenge 12 d'abril es va fer la darrera sortida del GR2, el tram comprès entre
la Collada del Vilar i Aiguafreda. Amb aquesta etapa es donava per finalitzat el GR2.
El dia va començar bé: un bon solet, esperar els tocatardans, recollir els qui s'hi unien
d'altres indrets (innegociable: un dels caps de senders portava el berenar!), i, ja de camí,
l'autocar, que sabia que era diumenge, va començar a insinuar que no era dia de treballar!
Tot i això, nosaltres i les coques vam arribar a la Collada, des d'on vam començar la
caminada. Abans, però, havíem descarregat els qui havien triat fer l'opció curta, de Seva
fins Aiguafreda.
El temps era bo, el paisatge molt maco, de lluny el Pirineus nevats… i al cap d'una estona vam aturar-nos per agafar forces: alguns van esmorzar a l'ombra, d'altres van preferir
el sol.
Quasi tot el recorregut va ser per pistes, vam creuar Seva, el Brull, la seva església…
Encara que se'ns va resistir una mica, vam acabar trobant el dolmen. Mentres el buscàvem
vam poder gaudir de diverses “vistes pintoresques”, fotografies a peu de precipici... Si en
algun moment algú defallia o li feien figa les cames, la promesa del berenar de fi de festa
l'animava a continuar endavant!
I, a mig camí… terror!, potser no tenim autocar… ens el canviaran?... on aniran a parar
les coques???!!!
Finalment vam arribar a Aiguafreda, vam poder seure a prendre beguda fresqueta i van
arribar també l'autocar nou amb les coques, boníssimes i en perfecte estat de revista!
En resum, un dia fantàstic i en molt bona
companyia!.
Fer menció també de la molt bona feina,
coordinació i simpatia dels tres cap de senders!. Així qualsevol repeteix!
Fins la propera!
Text: Emma Beteta. Foto: Quico Fernández |
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COM US VA ANAR? | ESPELEO
COM US VA ANAR? | ESPELEO abril 2015

Avenc dels Topògrafs
El passat 11 d'abril vam anar a l'Avenc dels Topògrafs. Aquesta vegada érem l'Esther, la
Mònica i jo mateix en Pep.
Després d'un bon esmorzar (bacó, ous i formatge) ens enfilem cap a l'avenc. Estàvem
tant plens, que vam decidir que seria bona idea si ens perdíem!!! Així és que després de
caminar carregats amb les bosses i suant la cansalada, mai millor dit, trobem la boca de
l'avenc.
La boca de 30cm no és cap problema per a nosaltres ja que formem part dels tres secalls
de la secció.
L'interior és francament meravellós de tantes formacions, arriba un punt que ja no saps
què fotografiar. Després de fer el recorregut pertinent i alegrant la vista una vegada més,
toca anar pujant.....
Com sempre ha valgut la pena!!
Text i Fotos: Pep Albarran |
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COM US VA ANAR? | GAE
COM US VA ANAR? | GAE maig 2015

Escalada al Pedraforca
Els dies 23 i 24 de maig, tres integrants del GAE fem una escapada al Pedraforca per
intentar les vies Civis-Genís (1968) a la Dent de Cabirols i l'Estasen (1928) al Calderer.
Els noms d'aquestes vies evoquen temps pretèrits i gestes èpiques..
Nosaltres amb prou feines coneixem aquest massís tan especial: l'Estel hi ha pujat per
la via normal grimpant, en Serrat no hi ha escalat mai i un servidor només ha escalat la
via Homedes.
En total no fem una cordada gaire experta en aquest terreny, però on manca l'experiència, en Serrat ho equilibra amb el seu entusiasme.
A les 16h aproximadament ens plantem a peu de via, el sol a la cara nord ja no es deixa
veure i la primera grimpada m'ha deixat més fred encara: la tartera et fa guanyar altura
ràpidament i el pati és espectacular en els últims passos abans de la primera reunió.
Un cop lligats la sensació desapareix i i les ganes d'escalar prenen força.
En Serrat inicia el periple, obrint el primer llarg. Primer una placa, després una travessa
a dretes fins a trobar una curta xemeneia i desseguida la reunió.
Em toca el segon llarg a enllaçar amb el
tercer, això m'assegura una estona llarga de
passar-ho d'allò més bé. L'única cosa que
em torba és no embarcar-me en un moment
del traçat en què la via va cap a l'esquerra
però és fàcil seguir recte per uns claus.
No cal dir que anem carregats de ferralla
per si les mosques, però la via està prou equipada com per col.locar els ferros per vici. Es
tracta d'una escalada fàcil però molt atlètica.
El quart llarg, el tercer per nosaltres i per
algunes ressenyes, comença amb un flanqueig a l'esquerra fins a arribar a un pas més
fi per encarar de nou una fissura diagonal
que es deixa equipar molt bé.
L'últim llarg és un diedre fàcil i divertit
amb un tram de placa polida per als peus on
també pots anar posant material al gust. Vam
passar un xic de fred però les ganes ho van
arreglar tot, fins i tot el descens per tartera i
bosc després del ràpel i la caminada fins al
refugi i després al cotxe.
Sopar i dormir, res millor!!
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L'endemà vam sortir d'hora cap a la via Estasen, un cafè al refugi i a caminar i caminar.
Un tetris de canals, lleixes i boscos penjants van posar a prova la intuïció i passada una
hora ens plantavem a peu de via. Els núvols i la possibilitat de pluja ens havien acompanyat tota la pujada però ara havíem de prendre una decisió.
Al final, amb pena però precaució, ens decantem per tornar cap al refugi i buscar una
alternativa millor.
Acabem a Malanyeu, un sectoret de cara sud on ens torrem mentre ens apedrega la gent
que s'amuntega per rapelar les vies.
En fi, ens dóna temps fins i tot d'anar a votar i de posar alguna rentadora.
Text i Fotos: Quim Artizà |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2015
04.10 | ESPELEOLOGIA
04.10 | SENDERS
Del 08 al 12.10 | APLEC EXC.
11.10 | MUNTANYA
18.10 | MARXA PEL MONTSENY
+ IIª MAASSAIADA
25.10 | DIADA DEL SOCI

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
dimarts i dijous, de 19 a 21 h
carrer Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni
93 867 52 13
http://www.elcesc.org
butlleticesc@yahoo.es

