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OCTUBRE

03.10 | ESPELEOLOGIA
04.10 | SENDERS
06.10 | 100 CIMS dimarts
Del 08 al 12.10 | APLEC EXC
11.10 | FOTOGRAFIA
18.10 | Marxa pel Montseny
i IIª Maassaiada
20.10 | 100 CIMS dimarts
24.10 | 100 CIMS dissabte
25.10 | Diada del Soci
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NOVEMBRE
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29.11 | GASTRONÒMICA
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EDITORIAL

Ha passat el temps de vacances
Ara, en veure aquest butlletí, la gran majoria de companys
del CESC ja haurem acabat el període estiuenc de vacances.
Els més joves ja hauran començat el nou curs escolar i després de l'11 i del 27 de setembre, probablement l'activitat de
les nostres viles s'estarà “normalitzant”.
Al CESC i amb les clàssiques activitats de Natura, Senders,
Muntanya , Alta Muntanya-Alpinisme i el GAE, ja “belluguen”
també les dels 100 cims, els d'Espeleo i els Barrancs.
Comencem el nou curs amb molta energia, l'agenda d'octubre la tenim farcida d'activitats. A part de les habituals de
cada mes, els dies 3 i 4 col•laborem a la Setmana del Bosc,
del 8 al 12 participem a l'Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Pedreguer al País Valencià. El dia 18, la Marxa pel
Montseny i la Maasaiada amb molta animació. També com
cada any tindrem la Diada del Soci amb la tradicional paella i
castanyada per trobar-nos amb aire festiu, enguany el dia 25.
Endavant, esperem retrobar-nos plegats a aquestes i a totes
les activitats d'aquest nou curs que estem iniciant. Com més
serem, més bé ens ho passarem!
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | MARXA PEL MONTSENY

XXXVIIIª Marxa pel Montseny. Solidària amb
el Banc d’Aliments i els damnificats del Nepal
Data 18 d'octubre 2015
Hora de sortida 08:00h (Maasaiada 07:30h)
Lloc de sortida Pavelló poliesportiu/Camp de Futbol

Us recordem que és una marxa popular no competitiva que organitza el CESC. Aquest
any, d'acord amb les necessitats socials del país, la “Marxa pel Montseny” és una marxa
solidària amb el Banc d’Aliments i els damnificats del Nepal. Per tant es tracta de fomentar la participació a fi de que l'aportació sigui com més alta millor. 1 euro per participant
anirà destinat a l'acció solidària. A més participants, més aportació.
I com el CESC som tots els socis, us demanem també la vostra col.laboració per a aquesta activitat especial, que té tant de ressò a la nostra vila, com arreu del món excursionista
i marxaire. Penseu que entre participants i voluntaris podem ser cap a 1500 persones!
Tots els que vulgueu donar un cop de mà podeu contactar amb la Francesca López o
la Irene Rodríguez aprofitant alguna sortida o al telèfon 619638455. També al local del
CESC 938675213
Com cada any trobareu encartat el programa de la Marxa al butlletí i recordeu que tant
els participants com els col.laboradors tindran obsequi.
Tota la informació, itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la
web del CESC on hi ha una connexió a l'adreça de la Marxa. També podeu anar directament al web www.marxapelmontseny.com
Aquest any la Marxa pel Montseny té unes novetats molt importants: D'una banda la
“Maasaiada”; es tracta d'una marxa de resistència de 46km que afegim a la Marxa i Marxeta, i que s'allargarà a partir de Can Pareres, enfilant-se fins el Coll de Les Agudes. D'altra
banda les ja clàssiques Marxa de 22km i Marxeta de 15km aprox., tot i mantenir les respectives llargades i desnivells, tindran com a novetat canvis d’itinerari.
INSCRIPCIONS

Anticipades: Marxa i Marxeta 10 euros. Maasaiada 20 euros
A la web: www.marxapelmontseny.com
A Esports 117: de l'1 al 17 d'octubre
A la Plaça de la Vila: el dissabte 17 d'octubre, de 18 a 21 del vespre
El mateix dia 18: Marxa i Marxeta 12 euros. Al punt de sortida a partir de 06:30 h
Avituallaments: Maasaiada sis avituallaments, tres per a la Marxa i dos per a la Marxeta
Esmorzar, obsequi i festa: Al punt final de la Marxa
Tancament control d’arribada: a les 13:30h per la Marxa i Marxeta, a les 17h per la Maa-

saiada

Límit de participants: Es fixa un límit de participants de 1200 entre Marxa, Marxeta i Ma-

asaiada
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | MAASAIADA

La Maasaiada 2015 ja està aquí. Compromís,
esforç, il.lusió i ganes de passar-nos-ho bé!
Ja queda menys pel gran dia dels Maasais! La Maasaiada està al caure i juntament amb
la Marxa i la Marxeta esperem fer d'aquest dia una gran festa de la muntanya.
Esperem que vingueu amb nosaltres a gaudir d'aquesta dia ja sigui participant en alguna
de les modalitats o venint a animar als nostres corredors/marxaires.
Bon ambient, animació pels petits i pels corredors, xocolatada per tothom i un grandíssim recorregut és el que us trobareu si veniu amb nosaltres.
Respectant la nostra premisa pel que fa a la sostenibilitat de les curses, la Maasaiada és
una cursa amb un reduït cost d'inscripció, fet que és possible gràcies als esforços de tots
els Maasais i dels col.laboradors que ens ajuden a que així sigui, i amb un topall consensuat de 150 participants.
Aquest any, 1euro de cada inscripció anirà pel Banc d'Aliments i els damnificats del
Nepal.
Així que us animem a entrar al nostre web www.marxapelmontseny.com per informar-vos de més detalls i poder fer al mateix temps la vostra inscripción on-line.
Esperem veure-us a tots!!!
Aprofitem també per informar-vos que tenim una cita amb en Kiku Soler i el seu llibre
“Curses de muntanya - Manual Pràctic”. Això serà el dia 12 de novembre a les 20:00h a
La Clau. També us hi esperem!!!!
Salut, pau i llibertat!!!!!
Montseny Maasais |
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CESC | DIADA DEL SOCI

Diada del Soci
25 d’octubre, Mosqueroles
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
Com ja es va fer l'any passat, celebrarem la Diada del Soci, a la sala Mariona de Mosqueroles, on podrem disposar d'un gran espai.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants.
Com que cal comprar els ingredients de l'esmorzar i el dinar, cal saber amb suficient
antelació quants serem. Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 22 d'octubre,
trucant al CESC 93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21 hores.
DATA Diumenge 25 d'octubre
HORARI

09:00h Xocolatada
10:00h Caminada del Senglar: és un recorregut circular de aproximadamente dues hores. Surt del Local Mariona cap a Can Patxot, Can Costa, Cal Parrac, Can Guilló i Can
Mataburros, tornant pel Turó d'en Costa.
A part de senglars, també és un camí de bolets, i sembla que enguany hi haurà una bona
anyada! Podrem dedicar una bona estona a buscar bolets i portar-los a temps per ficar-los
a la cassola de l'arròs que, els companys i companyes que no hagin vingut a caminar, ens
estaran preparant.
14:00h Dinar: paella d'arròs i cremat.
Després de dinar: Tast de Ratafies Casolanes (tots aquells que vulgueu dur la vostra
ratafia esteu convidats!)
Mitja tarda Comiat
PREU

Socis: 10 euros
Menors de 10 anys: 6 euros
No Socis: 15 euros
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | PODIUM 2015

Companys del CESC al
PODIUM 2015 de Sant Celoni
El darrer 19 de juny durant l'acte dedicat als esportistes de Sant Celoni que havien
destacat durant el curs, es va fer el reconeixement als socis de la nostra entitat: Cedric
Lluc, Louise Brown, Dani Aguirre i Gabi Rodriguez. Els felicitem pels seus èxits esportius
assolits, fruït sens dubte, del gran esforç i del seu esperit de superació per assolir les fites
desitjades. Detallem tot seguit els seus principals resultats obtinguts:
CÈDRIC LLUC

1r a la Copa Catalana de Bloc
1r a la Copa Catalana de Dificultat
1r al Campionat Valencià de Bloc
1r al Campionat Valencià de Dificultat
3r a l'Open internacional d'Àustria (Kids Boulderjam Ötzaler Kletterfestival)
1r al Campionat de Dificultat de Catalunya
2n al Campionat de Bloc de Catalunya
DANI AGUIRRE

1r a la Ultratrail Les Fonts de Xerta
1r a la Ultratrail del Montseny (Copa d'Espanya d'Ultradistància)
18è a la Marató Zegama – Aizkorri
1r a la Marató i mitja d'Ardenya
1r a la Euskal Herria Mendi Erronka en la versió de 65km
4t a la Hiru Mugak (Campionat de Navarra)
13è a la Marató del Montseny (Campionat d'Espanya per equips)
28è a la Marató del Congost (Campionat d'Espanya)
LOUISE BROWN

1a al Cross de Sant Celoni
1a als 10km Vilanova del Vallès
1a als 5000m de Lloret (rècord AC Sant Celoni en 17:59)
1a dona als 100km Trailwalker edició 2015
2a als 10km de Girona (amb un temps de 35:21)
1a a la Marxa d'Andorra Fonts (esquí de fons)
1a a la Marxa Pirineu (esquí de fons)
2a a la Copa Catalana d'esquí de fons
GABI RODRÍGUEZ

Campió Veterà al Triatló de llarga distància Terres de l'Ebre
Subcampió de Catalunya de Triatló Sprint de Montgat (grup edat 40-44)
2n a la Mitja Marató de Muntanya de Santa Coloma
3r Veterà al Campionat de Catalunya d'Aquatló de Badalona
1r Veterà i 4t Absolut al Trail de Cabreres de 25km
3r Veterà del Campionat de Catalunya del Triatló Sprint de Sant Feliu de Guíxols
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CESC | FOTOGRAFIA

Nova Secció de Fotografia - Presentació
COM FUNCIONARÀ? La idea és poder combinar la teoria amb la pràctica en totes les sortides que es programin. No es tractarà de fer unes classes rigoroses, ja que és un món molt
creatiu, però sí compartir els nostres coneixements entre tots, per tal de gaudir d'aquesta
activitat. S'explicarà des de les nocions més bàsiques com: velocitat, obertura... en un ampli ventall de situacions, i quina millor manera hi ha d'aprendre-ho que amb la pràctica.
Es parlarà dels diferents modes de funcionament de la càmera, objectius, la utilització
d'un flaix extern... També es veurà com utilitzar la llum, com afecta l'hora del dia, les
ombres, els núvols o com utilitzar un simple reflector. Tractarem també els accessoris més
útils a l'hora de fer fotografia de natura com el trípode, un cable disparador o un comandament a distància.
Procurarem fer sortides dedicades a un únic tema. Com pot ser rius i rierols, flors, bolets,
paisatge, composició... O situacions on es poden trencar les regles de composició. Farem
alguna sortida nocturna per aconseguir aquelles fotos de cels ben estrellats, o fotografia
amb poca llum, i alguna “escapadeta” al Pirineu o Prepirineu per fer fotos amb neu.
Si es vol, a part de les sortides que es programaran els diumenges, podem fer alguna
sessió al local social del CESC, on podrem veure les fotos fetes, per comentar-les i dir si
estan bé, o com es pot millorar (esperem comptar amb un portàtil). Parlarem dels formats
JPG, TIFF i RAW i com ajustar la càmera pels tipus de fotografia que volem fer.
No només es tractarà de màquines tipus reflex, sinó que també farem fotos amb les
compactes per aprofitar al màxim les seves possibilitats.
Esperem poder comptar amb la presència en alguna sortida d'algun fotògraf amb “nom”
que ens pugui donar alguns consells.
QUÈ CAL DUR? Calçat per caminar per la muntanya, si és possible impermeable. Roba

adient al temps, motxilla per portar els trastos, cantimplora, menjar i roba d'abric. Una
llibreta petita i un bolígraf per prendre anotacions sobre com hem fet la foto. I em sembla
que se m'oblida alguna cosa que cal portar.... ah sí!!.....una càmera de fotos!!
El desplaçament es farà en cotxes particulars, i en principi seran sortides de matí i tarda
per aprofitar el dia.
SORTIDA 11/10 La primera sortida serà el dia 11 d'octubre, a les 9 del matí, a la plaça
Comtes del Montseny, i anirem a Santa Fe, on trobarem un ventall de situacions. Com que
és pont aquest cap de setmana, una altre opció és anar-hi dissabte dia 24, ja que el 25 és
la diada del soci.
Doneu un cop d'ull al Facebook del CESC, ja que els canvis i notícies, es publicaran
aquí. Es prega confirmar assistència abans del dijous 8 d'octubre al telèfon del CESC, o al
meu telèfon 653 522 287, o bé al mail carlesmarinva@gmail.com
Carles Marín |
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CESC | ESQUÍ

Inici de la temporada d’Esquí
Companys, per fi s'acosta l'hivern i la secció d'esquí del CESC comença a preparar la
cinquena temporada 2015-2016!!
Us fem un avançament dels objectius que ens marquem per enguany, a part de les sortides de temporada:
SORTIDES D'INICIACIÓ

Volem aprofitar l'experiència que hem acumulat durant aquests 4 anys d'existència de
la secció d'esquí del CESC, en el quals uns 20 socis del CESC han fet els cursos de nivell I
i nivell II d'esquí de muntanya.
Ja que alguns socis ens han mostrat interès per aprendre, o per reciclar-se en l'esquí, al
principi de temporada farem sortides de pràctica d'esquí de pista per als que vulguin començar a fer esquí de muntanya. Alguns de nosaltres disposem de botes i esquis de pista
que podem deixar als que vulguin començar.
Farem sortides senzilles d'un dia a Vallter o Porté Puymorens, combinant pista i fora pista. També sortides de cap de setmana, dormint a refugi com les que ja hem fet als Estanys
de la Pera o a Colomers.
ESQUÍ DE PISTA ALS ALPS

Volem organitzar una sortida d'esquí de pista als Ecrins, aprofitant que alguns de nosaltres hem estat aquest estiu, i ens va semblar una zona molt bonica, econòmica i amb
molta neu.
En principi tenim 2 propostes: del 31 de desembre al 6 de gener o del 2 de gener al 9
de gener (s'accepten suggeriments).
SETMANA SANTA

Com que aquest any la Setmana Santa és la setmana del 25 de març ens proposem pujar
a l'Aneto, per la Renclusa (caldrà saber amb temps qui vol venir per fer la reserva al refugi).
AL GENER, SORTIDA CONJUNTA AMB GRUP DE RAQUETES

Aquest any ens agradaria canviar de zona i anar a Granvalira si aconseguim un bon
preu pel grup.
César Cabrera i Rosa Codony |
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CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de dimarts
Mesos octubre i novembre
Continuem amb les sortides matinals dels dimarts pels propers mesos d'octubre i novembre.
HORA I LLOC DE SORTIDA 07:30h, benzinera Repsol de Sant Celoni.

Tornada al voltant de les 14:00 del migdia.
Les caminades són, com a orientació, al voltant de les tres hores.
Confirmar l'assistència al 93867 4662 o 638 547 597, dos dies abans.
Per aclariments al mateix telèfon.
DATES

6 d'octubre: Cogulló de cal Torre, (881m), +250m/7km BAGES
20 d'octubre: Castell de Boixadors (848m), +232m/7km ANOIA
27 d'octubre: Puig de Sant Miquel (733m), +279m/7km ANOIA
3 de novembre: Grony de Miralles (866m), +200m/6km ANOIA
10 de novembre: Puig d'Aguilera (626m), +247m/6Km ANOIA
17 de novembre: a concretar
24 de novembre: a concretar
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | VALLIRANA

Avenc Abat Escarré
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 03 d'octubre
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 3 d'octubre anirem a Vallirana a fer l'avenc LLOC SORTIDA
Abat Escarré de 90m de profunditat i 210m de recorregut. Parking Caprabo
Sant Celoni
Trobarem 4 passos força entretinguts.

MITJÀ TRANSPORT

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

Mònica García i Pep Albarran
DIFICULTAT Fàcil-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 01 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | OSONA

La Serra dels Bufadors i el
Castell de Montesquiu

DATA

Diumenge 04 d'octubre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

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.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

ITINERARI

Aquesta ruta de senders és un atractiu itinerari que ens
portarà per l'interior dels boscos de la serra dels Bufadors.
Els Bufadors de Beví superen les expectatives que puguis
tenir, abans de visitar-los. L'aire fred que surt dels avencs
i bufadors i l'enclotament de tota la zona, que forma una
canal natural entre altes parets rocoses, permet que la frondosa vegetació sigui sorprenent i molt singular, amb espècies pròpies de zones més septentrionals.
No es tracta d'una ruta exigent, si més no, d'un sender per gaudir d'aquests bonics racons. Silenci, colors de
tardor i boscos feréstecs. Si la tardor fa la seva feina i no
s'allarga l'estiu, de ben segur que qualsevol dels que vinguin ho gaudiran.
Com que és un traçat circular, nosaltres proposem començar en direcció a la bassa de la solana del Castell de
Montesquiu (580m). El camí, ja de bon inici, fa una mica
de pujada, però això ens anirà molt bé per entrar en calor.
Una vegada arribat a aquest indret, ens dirigirem, en continua pujada, al punt més alt de la ruta; el Pla de Revell
(949m). Planejarem una mica per fer una mica de baixada
abans d'arribar al Pla de Besora. Des d'aquí ens dirigirem
cap a Sta Maria de Besora (869m), a on ens trobarem amb
els de l'opció curta.
Creuarem Sta Maria per la carretera BV-5227 i, abans de
sortir del poble, agafarem el Camí dels Ferrers. Recorrerem la pista que ens porta a Llaers i que, en poca distància,
ens permetrà arribar al Coll de Beví.

François López i
Julio Llorente
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
DURADA 06:30h aprox.
RECORREGUT recorregut
circular de 17,7km (opció
llarga) i 12,2km (opció
curta)
DESNIVELL 812m (opció
llarga) o 200m (opció
curta)
CAL PORTAR Esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable i
calçat adient. És recomanable portar lot o frontal
per si de cas i ganes de
passar-ho bé
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 1 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- 669434102 / 647723633
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS

Des d'aquí, ja entrem en el tram pròpiament dit de la Serra dels Bufadors.
Creuarem el Turó dels Bufadors i ens endinsarem en les màgiques obertures calcàries
dels bufadors de Beví. No serà qüestió de creuar-les tot corrent, si no que anirem a un
ritme contemplatiu que ens permeti gaudir d'aquest bonic indret.
Quan haguem gaudit d'aquest bonic indret ens dirigirem cap al coll i la bassa de la
Processó i, des d'aquí farem camí cap a l'ermita de Sant Moi i la Farga de Bebié. Agafarem el camí vora el Ter cap a la font de les Planesses i encararem l'últim tram d'aquest
sender cap al Castell de Montesquiu, punt d'inici i final de la nostra ruta.
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA 100 CIMS dissabte!
DADES TÈCNIQUES

100CIMS | OLIANA

El Cogulló de Turp 1620m
DISSABTE!

DATA

DISSABTE 24 d'octubre
HORA SORTIDA

06:30h
LLOC SORTIDA

OPCIÓ CURTA -només pujar al cim-

On deixarem el cotxe, es puja per pista fins el coll de la
Travessa; aquí la pista es torna precària i s'enfila cap al nord
cap a la Coma de Turp amb unes excel.lents vistes; a partir
d'aquí es deixa la pista i es puja per la carena. Veurem les
Valls de Boí, Fosca, Cardós, Ferrera, i també Andorra, la
Cerdanya, el Cadí, Port de Comte, Montseny, Sant Llorenç
Munt, Montserrat... També el pantà d'Oliana i les serres de
Sant Honorat, Aubenç, Montsec, Boumort i...

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
DURADA curta unes 3h/
circular 5h aprox.
OPCIÓ CIRCULAR
Des de dalt del cim es va cap a Sant Joan de les Anoves DESNIVELL curta 325m/
circular 950m acumulat
amb 950m de desnivell acumulat per a tot el circuit
CAL PORTAR Esmorzar, diEstà previst el guiatge de la sortida a càrrec del Josep Mª nar i beguda, roba d'abric,
i la Montse Viladrich d'Oliana, molt bons coneixedors del paravent impermeable i
calçat adient. Es recomaterritori.
nen pantalons llargs pel
tipus de vegetació
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 22 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA NATURA
NATURA | GIRONÈS / LLAGOSTERA

Els Molins del Ridaura

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 25 d'octubre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
NOTA: Aquesta excursió la compartirem amb els com-

panys del Centre Excursionista Bell Matí de Llagostera.
NOTA 2: Aquesta sortida coincideix amb la Diada del
Soci. Està previst que un cop tornats a Sant Celoni, qui
vulgui pot arribar-se a Mosqueroles, per tant, és una sortida compatible amb la celebració de la Diada.
INTRODUCCIÓ Entre el mar i la muntanya, al peu de les

Gavarres i del Massís de Cadiretes, Llagostera i el seu entorn són ideals per practicar l'excursionisme, amb un munt
de rutes per fer a peu.
Iniciarem la nostra ruta en aquesta població i ens dirigirem al riu Ridaura, que és el segon riu més important
del Baix Empordà, per darrere del Ter. Aquest riu neix al
massís de l'Ardenya, al terme de Santa Cristina d'Aro i desemboca a Platja d'Aro.
El Ridaura també es caracteritza pels 7 molins que té
en el seu pas, tot i el seu cabal modest és capaç d'alimentar-los. L'establiment d'aquests molins (que veurem i són
obra arquitectònica inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya) respon a la necessària utilització
tradicional que s'havia fet de l'aigua per fer funcionar els
molins de gra. Al s. XIX es canvià el sistema de producció
de farina amb la construcció d'una turbina que mecanitzava el sistema, fet que provocà el seu desús i el posterior
abandonament (estan en ruïnes).
Del Riudaura i els seus molins anem a fer cim al Turó de
Banya Croua (202 m) i d'allà prenem el camí de tornada
cap a Llagostera pel Pla de Sant Llorenç i enmig de camps
de conreu.
ITINERARI I RECORREGUT (Circular)

La ruta surt del pavelló esportiu de Llagostera, on deixarem els cotxes per iniciar el recorregut. Des d'aquest punt
farem un tram d'un camí que antigament era el d'un carrilet per unir Olot amb Girona i la Costa Brava, fins prendre
una carretera lateral a la C-35. Tot seguit trobem una pista
que passa per davant de masos, aquesta es converteix en
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LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars.
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Salvat (president del
CE Bell Matí), Joan Torras i
Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 112m
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 13:30h 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 OCTUBRE | FITXA NATURA

un corriol que ressegueix aqüeductes, ponts i rescloses i ens condueix al riu Ridaura, just
al primer molí que visitem, el molí d'en Nadal. A continuació seguim per un camí que
creua el Ridaura varies vegades i ens porta al molí de baix de Can Moner, un edifici industrial destinat a la producció de farina i actualment en desús. El conjunt arquitectònic
servia per emmagatzemar la matèria bàsica (el blat) i per la transformació i la producció
de la farina. Del conjunt del molí de Can Moner destaca la xemeneia d'obra vista, que
reflecteix l'etapa d'electrificació del molí. Deixem Can Moner i seguim el nostre camí,
trobem ara el molí del Mig en el que encara es poden veure les rodes de pedra posades
una damunt de l'altra per moldre. Continuant pel camí trobem Can Carreres i el molí de
Can Carreres. Seguidament ens enfilem cap al Turó de Banya Croua. Per fer-hi cim passem primer pel molí d'Amunt, el darrer que visitem, i pel forn de calç de Banya Croua.
Des d'aquest turó iniciem la nostra tornada cap a Llagostera, tot agafant un camí que ens
portarà a Can Puig, una masia típica d'aquestes contrades. Allà prenem una pista que
passa pel Pla de Sant Llorenç i, enmig de camps de conreu, ens porta al punt final de
l'excursió.
COM ARRIBAR-HI (35 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a la C-35 sentit Girona. A Hostalric agafem la autopista AP-7 direcció Girona i prendrem la sortida 9A Maçanet de la
Selva, per agafar tot seguit l'autovia C-35. Prenem la sortida 94 cap a Tossa M./Girona/
Llagostera. A la rotonda, agafem la 4a sortida per C-253a, a la següent rotonda la 1a,
també per C-253a. A la població seguim les indicacions cap al pavelló esportiu on deixarem els vehicles per iniciar el recorregut. (Total 44km) (1,15 euros autopistes).
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | BEGUES - BAIX LLOBREGAT

Avenc de la Discòrdia
DISSABTE!
Interesant avenc de 66m de fondària i 98m de recorregut.
El primer pou ja presenta una gatera que, un cop superada,
ens porta a tres pous consecutius de 12, 16 i 14m.
Un altre pas estret ens porta a un pou de 17m a la base
del qual, entre diverses gateres, arribem a la màxima profunditat de la cavitat.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 07 novembre
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 05 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | MONTSERRAT

Ruta de les Ermites i la Miranda de Santa Magdalena

DATA

Diumenge 08 novembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

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.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

ITINERARI

Començarem la ruta a uns 200m del Monestir de Santa
Cecília direcció Oest, en el km 5,5 de la Carretera BP1103, on hi ha lloc per a l'autocar. Creuarem la carretera
direcció Sud on veurem un camí de pujada, el nostre.
Seguirem llavors el Camí del Arrel GR -172 direcció
Monestir de Montserrat. Passarem per la Canal del Pou del
Gat per arribar fins al Pla de la Trinitat, on agafarem el PR
C-19 cap a la Trinitat. Aquí ens trobarem amb l'Ermita de
La Trinitat. La Santíssima Trinitat era el lloc de descans per
a monjos i escolans, també d'acolliment d'hostes i pelegrins.
Després pujarem per un camí que hi ha a l'esquerra,
al costat de les escales fins a l'Ermita de Sant Benet; es
va edificar amb la finalitat de permetre als pelegrins que
no podien recórrer tot l'eremitori fer una estació de cinc
visites en memòria de les cinc llagues del Redemptor i així
guanyar les mateixes indulgències concedides als qui visitaven les dotze ermites.
Després agafarem el camí que hi ha a la dreta entre la
roca i l'ermita direcció Oest. Passarem pel Pla dels Ocells
on trobarem una fita que indica Sant Jeroni o Funicular de
Sant Joan. Nosaltres agafarem un sender que hi ha al mig,
que puja fins al camí de Sant Joan a Sant Jeroni. Una vegada aquí, a l'esquerra cap la regió de Santa Magdalena, on
trobarem una altra fita que ens desvia fins a la seva Ermita
Santa Magdalena. Des de l'ermita de Santa Magdalena es
pot veure el Monestir i altres ermites, fins i tot es podien
escoltar els cants dels monjos. Va ser destruïda per l'exèrcit francès el 1812.

François López i
Julio Llorente
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
DURADA 06:00h aprox.
RECORREGUT recorregut
circular de 14km (opció
llarga) i 9km (opció curta)
DESNIVELL 700m (opció
llarga) o 500-600m (opció
curta) aprox.
CAL PORTAR Esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable i
calçat adient. És recomanable portar lot o frontal
per si de cas i ganes de
passar-ho bé
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 05 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- 669434102 / 647723633
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS

Passada l'Ermita prendrem un camí a l'esquerra, amb una curta però forta pujada, per
arribar a la Miranda (a la llista de les 100 cims), zona perfecta per gaudir de les vistes. Per
qui no vulgui pujar, de tornada passarem pel mateix lloc.
Una vegada passada l'ermita, de baixada, agafarem el camí de la dreta cap a Funicular
Sant Joan; aquí baixarem unes escales amb un fort pendent fins a trobar un camí a la dreta
que passa per l'Ermita de Sant Onofre i l'Ermita vella de Sant Joan Baptista. Antigament
les ermites de Sant Joan Baptista i Sant Onofre van estar unides per una passarel.la ja que
només hi ha 30 pams de distància entre totes dues.
Seguirem la pista pel Pla dels Taràntules que va al Funicular de Sant Joan. Al costat de
l'entrada al funicular, hi ha una fita indicant el camí de Sant Jeroni. Poc després trobarem
una altra fita, on agafarem la desviació al Monestir de Montserrat pel Pla dels Ocells passant per l'Ermita de Santa Anna, el Pont Torrent de Santa Maria i el Viacrucis fins a arribar
al Monestir. El Via Crucis de Montserrat és un conjunt d'obres escultòriques de caràcter
religiós situades al camí que porta el mateix nom, que condueix de la Plaça Abat Oliba
a la Capella de la Soledat, al Monestir de Montserrat. El camí reprodueix l'itinerari (Via
Crucis) de Jesús de Natzaret portant la creu fins al Calvari.
Aquest recorregut seria la opció curta amb uns 9km i entre 500 i 600m positius.
I per qui tingui ganes de més, buscarem el Camí dels Degollats que ens portarà per la
Baixada del Matxos, passant pel Monestir de Santa Cecília fins al punt d'arribada/inici.
Aquest ultimo tram serà d'uns 5km.
La ruta es podria classificar com a fàcil, però hi ha uns trams com la baixada de Santa
Magdalena a Sant Joan, la baixada de Sant Benet al Pla dels Ocells i la pujada per la sendera que va del Pla dels Ocells al camí de Sant Jeroni a Sant Joan, que tenen una mica de
dificultat, sigui tècnica o de seguiment, com per passar-ho per alt.
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | GIRONÈS / ROCACORBA

Santuari de la Mare
de Déu de Rocacorba

DATA

Diumenge 15 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí

INTRODUCCIÓ El massís de Rocacorba és una serra situa-

da al municipi de Canet d'Adri, a la comarca del Gironès.
És el punt culminant d'aquesta comarca i és un espai d'interès natural ideal per a l'excursionisme. El seu paisatge es
caracteritza per la gran presència d'alzinar, de fagedes i
de rouredes. La fauna és la pròpia dels ambients forestals
mediterranis i de la muntanya mitjana.
El seu cim més elevat és el Rocacorba o Puigsou (992m),
on hi ha repetidors de televisió, i el segueix el santuari de
la Mare de Déu de Rocacorba (977m), enfilat en un singular penya-segat en forma de barca que li ha donat nom. És
aquest el cim que farem.
La capella del Santuari és del segle XVIII i ocupa l'espai
d'un castell anterior construït allí pel seu lloc estratègic.
Del castell se'n poden veure restes de murs al penyal de
sobre l'església.
La nostra posició des d'aquest cim ens ofereix una panoràmica única de tota la Vall del Llémena i dels principals accidents geogràfics de la província de Girona. Per
una banda, els contraforts de la serra de Finestres, les valls
d'Olot i l'Alta Garrotxa; de l'altra, el pla de l'Estany, Girona, les Gavarres, les illes Medes i més al fons la silueta del
Canigó.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars.
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 7km aprox.
DESNIVELL 577m
DURADA 03:30h aprox.
ARRIBADA 14:10h 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

ITINERARI I RECORREGUT (Circular) La ruta comença a Co-

llet de Pererols; una cruïlla de camins amb un gran dipòsit
d'aigua enmig d'una esplanada governada per un monòlit i que es troba dins del trajecte Canet d'Adri-Biert, on
deixarem els cotxes per iniciar el recorregut. Des d'aquest
punt comencerem l'ascensió cap al cim del Rocacorba.
El camí que prendrem de pujada és còmode fins el darrer
tram més vertical i ja convertit en corriol. Aquest camí descriu el Serrat de Cadalt enmig de més boscos de les muntanyes de Rocacorba. Un cop al cim visitarem el Santuari
de Rocacorba i gaudirem de les seves majestuoses vistes. A
continuació iniciarem el camí de tornada tot reprenent el
camí d'anada, ara en descens, que ens manarà fins al punt
de sortida, final de recorregut.
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA NATURA

COM ARRIBAR-HI (70 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a la C-35 sentit Hostalric. Un
cop arribats aquesta població seguirem cap a GI-555 sentit Girona. Un cop arribat a Mallorquines, prendrem l'A-2 direcció Girona/França, fins la sortida Girona Oest nº6B (Tot
el tram es gratuït). Un cop fora de l'autopista, a la rotonda cal prendre la primera sortida
direcció Sant Gregori per la GI-531. La seguim fins a trobar la GIV-5313 direcció Canet
d'Adri. Un cop arribats a aquesta població, a la nostra esquerra prendrem una pista direcció Biert, primer asfaltada i després de terra, fins el Collet de Pererols, on deixarem els
vehicles per iniciar el recorregut (Total 64 km).
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SORTIDES NOVEMBRE| FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | MONTSENY

Un tomb per la cara nord
del Matagalls

DATA

Diumenge 22 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí

ITINERARI Ens trobarem al coll de Bordirols a les 9 hores

del matí, començarem a caminar en direcció al coll de
Joan, anirem pujant per la carena tot passant pels colls de
Sabénia de Baix i Sabénia de Dalt, ara per una pista ens
dirigirem cap a la Font dels Mosquits (portarem poc més
d'una hora de pujada) i des d'aquí, en mitja hora més, i per
un sender en forta pujada fins al Coll Pregon, lloc a on coincideixen els camins de pujada des de Sant Marçal, Sant
Bernat i el que seguim nosaltres des del coll de Bordirols.
És un bon lloc per fer una paradeta i recuperar una mica de
forces, que ens faran falta per continuar i arribar al cim del
Matagalls, a tant sols una mica més de mitja hora.
Un cop al cim, si el temps ho permet, podrem gaudir
d'unes esplèndides vistes sobre les comarques de La Selva,
el Gironès, Osona, l'Empordà i els dos Vallesos. També
contemplarem una bona part de la serralada Pirinenca des
del Canigó fins el Cadí, i de la serralada Litoral del Montnegre.
Una vegada ens hàgim omplert els ulls de paisatge i descansat de l'esforç fet, començarem el camí de baixada que
passant per la Font de Matagalls i la Font dels Cims (curiosament i, tot i el seu nom, està dins una petita vall) anirem
baixant fins el coll d'Ordials des del qual podrem veure a
l'altre costat de la muntanya l'ermita de Sant Segimon i la
de Sant Miquel dels Barretons.
Ara el camí es torna mes feréstec i flaquejarem a mitja
alçada la muntanya de Matagalls per una de les parts mes
feréstegues del Montseny, passant pel Sot de les Cordes
fins arribar a una pista que, passant per la Font Rupitosa
i la Font de Llops, ens tornarà al coll de Joan i al punt de
sortida.
En total seran uns 13,5km amb un desnivell de uns +/700m i unes 6 hores de caminada aproximadament, depenent de les parades.
Aquesta sortida la farem conjuntament amb els companys del Centre Excursionista d'Oliana, als quals els ensenyarem algun racons del nostre Montseny. Amb ells ens
trobarem ja al coll de Bordirols.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars.
Compartirem despesa
ARRIBADA 17:30h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té passos
complicats
RECORREGUT Circular (pista i sender de muntanya)
DESNIVELL +/-700m
DURADA 06-07:00h aprox.
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar i dinar, beure
suficient (trobarem aigua
durant el recorregut), equipament personal (ulleres
de sol, crema solar, roba
d'abric, càmera de fotos,
calçat adequat)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 19 de novembre
- 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
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA 100 CIMS dissabte!
100 CIMS | ALTA GARROTXA

El Puig Ou i el Montmajor
a l’Alta Garrotxa
L'Alta Garrotxa amb el seu paisatge és una de les comarques més estimades de Catalunya. Són molts els llocs
d'interès i també molts els itineraris que podem fer seguint
els seus camins. El Puig Ou, fronterer amb el Ripollès i el
Montmajor, no és precisament dels cims més trepitjats. Des
de dalt del Puig Ou podrem contemplar el Pirineu en tota la
seva magnitud, també el Taga, el Puig Estela, la Vall del Bac
i l'herbei de dalt l'Església de Sant Andreu.
ITINERARI

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 28 novembre
HORA SORTIDA

06:30h
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT curta 10km/
llarga 17km aprox.
DURADA curta unes 4h/
llarga +3:30h aprox.
DESNIVELL curta 600m/
llarga 1150m acumulat
CAL PORTAR Esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable i
calçat adient. Es recomanen pantalons llargs pel
tipus de vegetació

Per la Vall del Bac, sortim de Can Pagès cap Sant Andreu
de Porreres, El Triadú, passem per sota el Planell de les Roques, voregem el Talló per la vessant sud, i ens enfilem fins
la Font de Resclusanys amb aigua fresca i abeuredor per les
vaques; d'aquí cap a la collada de Resclusanys, el Coll de
Salga i el cim del Puig Ou. Haurem passat per boscos d'alzines i boixos i terres de pastura. Baixem a Can Pagès pel
mateix camí d'anada i anem cap a l'Hostal de la Vall del
Bac per iniciar la pujada al Montmajor. Pel GR 1 anem fins
el Coll Reverter i la Collada de la Costa, d'aquí enfilem el
camí cap el Coll de Galters i el cim del Montmajor, també
anomenat Bò de la Creu. La baixada la farem pel mateix INSCRIPCIONS
Imprescindible confirmar
camí.
l'assistència abans del
dijous 26 de novembre
APROXIMACIÓ
Des de Castellfollit de la Roca, agafem la carretera d'Oix - dimarts i dijous
i just abans de la masia-restaurant de Can Bundància, aga- de 19 a 21h al local
fem una carretera estreta a l'esquerra que ens portarà cap a 93 867 5213
l'Hostal de la Vall del Bac i Can Pagès. Una mica més avall, - Carles Montoriol
en una raconada de la carretera i ran d'una petita resclosa, 93867 4662
deixarem el cotxe.
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DADES TÈCNIQUES

GASTRONÒMICA | ALTA GARROTXA

Puig de Bestracà 1058m

DATA

Diumenge 29 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ L'Alta Garrotxa, és una comarca natural

que limita amb el Ripollès a l'oest, l'Alt Empordà a l'est, el
Vallespir al nord, i la Garrotxa al Sud.
És un vast territori de relleu calcari, inscrit al límit
oriental de la serralada pirinenca. La seva orografia extremadament abrupte i de difícil aprofitament per part de
l'home, ha condicionat el paisatge, la vegetació, la fauna
i els assentaments humans al llarg de la història i ha permès el manteniment d'un espai natural relativament aïllat
que conserva una important riquesa biològica, fins al punt
d'haver estat declarat Espai d'Interès Natural.
El relleu de l'Alta Garrotxa, marcat per valls profundes
envoltades de cingleres i parts de roca, és el que dóna nom
a l'espai : les garrotxes són les terres aspres i de mala petja.
El paisatge de l'Alta Garrotxa és autènticament espectacular, no només per la magnificència del relleu, sinó també
per la seva coberta forestal, dominada pels alzinars i les
rouredes.
El cim del Bestracà, tot i no ser un dels més alts de la
comarca de las Garrotxa, és un dels millors exemples del
que representa i vol dir el terme definit com Alta Garrotxa,
una terra feréstega i enasprada, plena de cingleres arreu i
que ens ofereix unes impressionants panoràmiques sobre
un dels indrets més colpidors del país. Pujar al Bestracà
(Mestracà segons la parla de la gent de la contrada) és, per
tant, un exercici imprescindible per conèixer i entendre la
mala petja garrotxina.
El Bestracà ha estat seleccionat per la FEEC a la llista dels
100 cims, com un dels indrets més bonics de Catalunya.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 640m
DURADA 03:30h
PREU MENÚ 17 euros
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
divendres 27 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Joan Torras
605 281 131

ITINERARI I RECORREGUT (Circular) És un itinerari curt,
que es pot fer amb tranquil.litat i que permet visitar el poble d'Oix, les masies del Pairer i Bestracà, l'església de
Sant Andreu de Bestracà (Preciosa església romànica del
segle XII), i ja un cop al cim del Puig, el castell (actualment
amb ruïna) i l'església de Sant Julià que va ser l'església del
castell dels senyors de Bestracà. El camí té trams de gran
bellesa i la vista des del cim del Bestracà és una d'aquelles
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que no s'obliden fàcilment, com la imatge del costat, de la vall de Beget amb els Pirineus,
dominats per Costabona, al fons, just davant el puig de Comanegra i el de les Bruixes.
Tot plegat el fa un itinerari molt recomanable per els amants d'anar a la muntanya, per
gaudir-ne les belleses i relaxar l'esperit dels tràfecs diaris.
COM ARRIBAR-HI (70 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a l'autopista AP-7 sentit Girona.
Sortirem a la sortida 6 Girona Nord/Banyoles/Olot, per prendre tot seguit l'autovia C-66
direcció Banyoles/Olot/Ripoll, en arribar a la sortida 75 (N-260z). Montagut i Oix/Castellfollit de la Roca, sortirem de la C-66, direcció a Oix per la GIV-5221. Un cop arribats
a Oix aparcarem els vehicles, per inicialment esmorzar i posteriorment iniciar el recorregut . Total 108km. Preu Autopista 6 euros. Cost final estimat 13 euros.

DINAR AL RESTAURANT/MAS
CAN BUNDÀNCIA DE MONTAGUT

El restaurant Mas Budància ens ofereix un
ambient agradable i la possibilitat de gaudir
de la millor cuina Tradicional Catalana.
El menú que ens ofereixen consta de 4
primer i 4 segons, a escollir. Inclou el postre, el pa, l'agua i el vi.
El preu acordat és de 17 euros. Durant
l'esmorzar es facilitarà el menú, perquè cadascú triï a priori allò que més li convingui.
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Tusse de Remuñe 3038m i Rabadá 3036m
Doncs allà vaig estar. Per un primerenc como jo a aquelles alçades, va ser tota una innovadora aventura aquest Memorial, amb un temps prou bo i una joia de paisatge amb la
neu escampada per tot arreu.
La nit del divendres, després del sopar, copeta, xerradetes diverses i intercanvi de coneixements de GPS. És a dir, ells deien i jo anotava. Ara ja tinc el GPS amb ratlla-rècord
de la sortida i molt més controlat. Gràcies Quicos.
El dissabte gairebé tots vam sortir puntuals de l'hotel cap a la faldilla del cim. Estava tan
temorós com disposat a afrontar el “Total = 16,5km i uns +/-1300m de desnivell” segons
el detall escrit a la revista. No es que pugi cada dia 1.300m però el desnivell acumulat i la
distància eren les úniques dades que no eren noves per mi. Les havia tastat en altres sortides “sobradament”. No hi deu haver tanta diferència, m'animava a mi mateix. A efectes
pràctics m'estrenava gairebé en tot.
Amb un sèrie d'errors ja acumulats durant el meu trajecte, sí ja abans de començar,
va arribar el moment de la veritat: a pujar!. Són una mica freds i tallants però em vaig fer
molt amic dels grampons. La neu xof-xof amb un bon desnivell i el terreny rocós -quan
desapareixia la neu- ens van ajudar a perfeccionar la técnica de posar-treure grampons.
Vaig comptar fins a 8 vegades durant el total del trajecte. Aposto que la majoria van batre
el seu rècord personal sense buscar-lo. Algú hauria d'haver detallat també a la revista al
costat del desnivell: “+/- 8 posades de grampons” :-)
I així anàvem tirant, de tant en tant, uns quants ens reagrupàvem aprofitant bàsicament
les aturades del grampons dins-fora i ens tornàvem a estirar. Tot normal però alguna cosa
no va bé. Segons el meus càlculs, portàvem uns 600m o 700m. ”Com és possible que no
pugui més?” Als 700m!! Estava desconcertat
i vaig començar a pensar on hi ha al barri, un
club de petanca. El de dards ja el tinc ubicat.
Penjaré les botes, regalaré els pals i vendré el
GPS. Arriba la grimpadeta; hop, hop. Bé, no
exagerem... hoooop, hoooop, hoooop, hooop, ara sí, fàcil, ja està feta. Òndia! Segueix
cap a munt!! Això és un puto 6.000 i algú
l'ha cagat amb la lectura de l'altímetre!!
A 38 metres del cim de 3.038m, quan ja
m'havia assegurat que estaven tots dinant
“on top” del Remuñe, vaig decidir fer una
pausa, pensada, per assaborir el moment,
l'entorn i ja de pas, també per assaborir l'aigua que se m'estava acabant. No estava fos.
Estava fent-me l'interessant però continuava
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molt desconcertat. Vaig arribar al cim. Juraria que em van aplaudir. Sí, faig memòria, ho
veu fer. Vinga!, a menjar i hidratar-se una mica.
De tornada m'engresco en una auto-pensada: Joan, la tornada xino-xano, arribes segur,
ja ho saps, fa baixada. No te la fotis i ja està. Deixa de pensar en com inscriure't al club
de petanca i el preu de la quota. Ja tindràs temps per... No vaig poder acabar la frase. De
sobte em veig contemplant el cel, sobre la neu, com si estigués a la platja. No recordo
haver près aquesta decisió. Afegiré el domino per practicar la memòria: petanca, dards,
domino... Sento una veu que arriba per la meva esquena. Un company va fer un “strike on
the snow”, és a dir, ell era la bola i jo la bitlla. Me l'apunto. Bona idea. També bitlles pels
nous cap de setmana. Adéu motxilla.
Anem arribant al cotxes... Desprès arriba el moment de la millor gerra de clara que he
près mai en un bar. Un exhaustiu estudi durant els dos mesos posteriors al Memorial confirma que era cervesa amb granissat de llimona. També arriba la descoberta. No portàvem
600m, eren 1300 amunt i 1300 avall i tu i d'altres heu fet uns quants més per no travessar
el riu...ahhh. Ja em sento persona digna. Doncs em dono de baixa de la petanca, els dards,
el domino i les bitlles.
Al sopar de la nit es va brindar i felicitar als 6 o 7 desvirgats. Ja podia afegir oficialment
el meu primer 3.000. Començava a ser conscient de que ja no era verge i l'enorme rebolcada moral que m'havia donat la muntanya Tusse de Remuñe. Em va deixar sec, molt sec.
En definitiva haig de dir que a nivell personal va ser tota una experiència. Havia d'incloure un grapat de millores i evitar les “errades no forçades” en els preàmbuls. Per exemple: esmorzar sempre abans de sortir encara que no tingui gana.
Muntar una trobada d'aquest tipus té els seus handicaps i és d'agrair aquest esforç i dedicació. Us animo a que sigui el més aglutinadora possible, integradora, no competitiva,
incentivi a fer muntanya i a participar en més trobades, serveixi per aprendre i enriquir-nos
de les experiències dels altres.
Per cert, ara ja en porto 3 de 3.000 però tot va començar a al Memorial del Cesc i el
Remuñe.
Text: Joan Sumoy. Fotos: Quico Fernández |
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Després d'unes quantes temporades al CESC, ja em tocava: havia d'anar al Memorial. Es
tractava d'una assignatura pendent per mi, i més quan tothom en parla tant bé. Vaig mirar
la informació i vaig pensar que qualsevol de les opcions mereixien molt la pena. Jo anava
amb la idea de fer l'opció B, però finalment decidisc fer la A.
La pujada fou molt agradable al principi, semblava que això seria “bufar i fer ampolles”.
Fins i tot em vaig ajuntar amb els primers del grup durant un bon tram, però aviat em vaig
adonar que no aguantaria gaire temps aquell ritme. Aquest sobreesforç em va passar factura més endavant.
Haig de dir que era la primera vegada que feia servir el piolet. Em preocupava no saber
exactament com utilitzar-lo i en quines situacions. Així que després de l'esmorzar i, abans
de gramponar, li vaig preguntar al Quico:
— Com va això de l'autodetenció amb el piolet?
— Això res, si rellisques en una pendent, fes el que puguis, però has de clavar com sigui
per frenar-te —va dir.
Vaig retenir la informació com si d'una classe magistral es tractés i em vaig quedar tranquil, en cap moment m'imaginava fent cap pirueta d'aquest tipus.
Bé, arranquem amb els grampons, passet a passet i ben empinadets, però aviat m'adone
de que estic fatal, em costa molt pujar, la motxilla pesa, fa calor, sóc l'últim i mica en mica
em vaig quedant sol. Tot un èxit!!
Així vaig anar tirant plantejant-me en cada moment si ho deixava córrer o no. L'últim
tram em sentia una mica millor i finalment vaig fer cim. Impressionant!! Valia la pena. Per
suposat que la cresta, ni me la vaig mirar.
La baixada va ser d'allò més “divertida”.
Fins i tot vaig posar en pràctica, no expressament, el que m'havia explicat en Quico
del piolet, i trobe que amb força estil :-). La
segona vegada que vaig relliscar, va resultar
divertida, al menys per als que la van presenciar. Ja se sap, quan hi ha expectació sempre
passa alguna cosa. En aquesta relliscada no
em calia practicar la pirueta d'autodetenció
ja que em vaig portar per endavant en Joan.
Ja us podeu imaginar l'espectacle. Però el
que no es va veure va ser que en Joan també
va clavar el piolet. Si algú vol saber on es va
clavar, que faci servir la imaginació.
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Bé, com que encara estava senceret i satisfet d'haver salvat tota la meva integritat física
(fins i tot la més delicada), vaig poguer acabar l'excursió. La baixada fou llarga però va
anar bé i vaig arribar content d'haver aconseguit fer el meu primer 3000. Ja a l'hotel, hora
de sopar. Bon ambient, bon menjar, comentaris del dia, rialles i una confessió del meu
mestre Quico: que ell mai havia practicat l'autodetenció! Ha, ha, ha! Bé, jo ja no puc dir
el mateix.
Text: Josep Tro. Fotos: Quico Fernández |
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Avenc del Llamp
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Material de lloguer, disponible pels socis
Condicions i preus
Tot seguit us oferim un llistat amb tot el material que pertany al CESC i que pot ser llogat
pels socis i sòcies.
Tot i que hi ha preferència per les sortides del CESC, aquest material es pot llogar per
fer sortides personals, sempre i quan el responsable del mateix, sigui un soci de l'entitat.
El preu és per setmana (de dimarts a dimarts, o de dijous a dijous).
Es recull al local del CESC, dimarts o dijous de 19 a 21h; us heu de posar en contacte
amb en Paulo Jimenez.
Per utilitzar aquest material cal omplir un full de reserva. El pagament del lloguer es farà
en el moment de retirar el material.
RAQUETES DE NEU 5 euros/setmana
GRAMPONS 5 euros/setmana
PIOLET DE TRAVESSA 5 euros/setmana
PIOLET TÈCNIC 5 euros/setmana
ARNÉS DE CINTURA 5 euros/setmana (hi ha arnesos de pit per infants)
TENDA (10 PLACES) 20 euros/setmana
PACK ARVAS (AMB PALA I SONDA) 15 euros/setmana (sense piles)
EQUIP ESPELEO (arnès de pit i de cintura, dresler, jumar, croll, mosquetons de seguretat).

No hi ha bagues d'ancoratge, casc ni lot.
15 euros/setmana
EQUIP BARRANCS (arnès, vuit + mosquetó de seguretat, bagues d'ancoratge + maillon
‘tipus D' + 2 mosquetons de seguretat, i casc)
15 euros/setmana
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CALENDARI PREVISIÓ

Desembre 2015
20.12 | PUJADA DEL PESSEBRE

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

