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EDITORIAL

Cap al 2016
Quan tens la desgràcia de tenir la sort que una situació
límit et fa clarivident, t'adones de la quantitat de persones
que et faciliten la vida, que et donen amor incondicional, que
t'alegren el dia, que et regalen minuts preciosos. Amics amb
qui no et fa res plorar plegats, i amb qui t'encanta riure junts...
I decideixes que cuidaràs les persones de l'entorn,.... i sobretot tenint la generositat d'agrair, premiar i correspondre els
que marquen diferències, els que fan que pagui la pena viure
i que sigui un luxe immens fer-ho ben a prop seu.”
Tot llegint aquests fragments d'un escrit d'en Carles Capdevila, he pensat amb la gent del CESC que col.laboren de
manera habitual o puntualment en les diferents tasques, de
les seccions i que fan possible que setmana rere setmana i
any rere any puguem gaudir de les nostres activitats. També
he pensat amb les companyes i companys de les diverses activitats compartides al CESC, per les bones estones passades
plegats tot caminant i gaudint de les nostres excursions.
A tots ells, el nostre agraïment pel seu suport i companyia,
i també, com no, el nostre desig d'unes bones festes nadalenques i d'un 2016 en que junts puguem seguir gaudint de les
caminades i altres activitats, al costat de tots els companys
actuals i dels que s'hi vulguin anar afegint.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Convocatòria d’Assemblea
Es convoca als socis del CESC per tal de celebrar l'Assemblea General de Socis el proper divendres 29 de gener del 2016 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2015 i de les previstes pel 2016
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2015
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2015: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2015
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2016
6| Informacions diverses
7| Precs i preguntes
Animem a tots els socis a participar per tal de poder donar resposta satisfactòria al conjunt d'activitats del CESC.
La Junta Directiva |

Gestió de la Baixa com a Soci de l'Entitat
Des d'aquest butlletí volem dirigir-nos a tots aquells socis que es plantegin donar-se de
baixa de la nostra entitat, per tal que ho comuniquin a la secretaria del CESC, abans que
finalitzi aquest any, per tal d'evitar despeses innecessàries en el cas de rebuts retornats.
Cada any hi ha socis que retornen el rebut de la quota anual, sense avís previ, exceptuant uns pocs casos deguts a dades bancàries incorrectes. El comportament d'aquestes
persones perjudica a tots els socis de l'entitat ja que la despesa bancària per cada rebut
retornat l'assumeix el Centre.
Pel proper any 2016, agraïrem que, si algú es vol donar de baixa, faci una trucada telefònica o enviï un e-mail i així ja no li trametrem el rebut de la quota anual. Gràcies!
La Junta Directiva |
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CESC | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2016
GENER
09 Espeleo
10 Senders
16 i 17 Alpinisme
17 Natura
24 Muntanya / 24 Esquí
29 Assemblea anual ordinària
31 100 cims
FEBRER
06 Espeleo
07 Senders
13 i 14 Alpinisme
14 Natura
21 Muntanya
21 Esquí
28 Calçotada
MARÇ
04, 11 i 18 Cicle d'Audiovisuals
05 Espeleo
06 Senders
12 i 13 Alpinisme
13 Natura
20 Muntanya
20 Esquí
ABRIL
02 Espeleo
02 100 cims
03 Esquí
10 Senders
16 i 17 Alpinisme
17 Natura
20 i 21 Votació social Concurs Sant Jordi
22 Inauguració Concurs Sant Jordi
24 Muntanya
MAIG
01 Senders
07 Espeleo
08 Muntanya
14 i 15 Alpinisme
15 Natura
22 100 cims
29 Sortida Gastronòmica
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JUNY
04 Espeleo
05 Senders
11 100 cims
12 Natura
19 Muntanya
24,25 i 26 Alpinisme
JULIOL
02 Espeleo
09 i 10 Memorial
24 Senders
SETEMBRE
03 Espeleo
10 Muntanya
18 Natura
25 Senders
OCTUBRE
01 Espeleo
02 Muntanya
09 Senders
16 Marxa pel Montseny
22 i 23 Alpinisme
23 100 cims
29 Sortida Gastronòmica
Del 29 a l'01/11 Aplec Excurisionista
NOVEMBRE
05 Espeleo
06 Senders
13 Muntanya
19 i 20 Alpinisme
20 Natura
27 Diada del Soci
DESEMBRE
03 Espeleo
04 Senders
18 Pujada del Pessebre

Tots els socis i sòcies rebran amb aquest
butlletí, el calendari del 2016 amb tota la
previsió de les activitats del CESC.

CESC | INFORMACIÓ
CESC | TARGETA FEDERATIVA

Tramitació de la Targeta Federativa
Us recordem que aquest mes de desembre el CESC tramitarà les llicències de federats
de la FEEC. Recomanem a tots els socis que practiquen esports demuntanya que disposin
d'aquest carnet per a la seva cobertura en cas d'accident (rescat amb helicòpter, ambulància, assistència sanitària,...). Cal tenir en compte que també hi ha avantatges econòmics
en forma de descomptes en refugis, llibreries especialitzades, botigues d'esport, centres de
formació, transports, etc.
Al tancament d'aquest butlletí, encara no s'havien fet públics els preus pel 2016. De
seguida que ens arribin, els penjarem a la web del CESC, www.elcesc.org, o podeu consultar-los directament a la pàgina de la FEEC, www.feec.cat
Recordem que heu de triar la modalitat atenent a l'edat, les activitats que desenvolupeu
a la muntanya i l'àmbit geogràfic de la cobertura.
1| Un cop triada la modalitat que més us convé, heu de fer l'ingrés de l'import corres-

ponent al següent compte corrent:
CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT CELONI
2100 0214 96 0200220352
2| Seguidament heu de comunicar-ho al CESC, personalment o per telèfon, per tal que

es tramiti la vostra llicència.
Dimarts i dijous de 19 a 21h, tel. 93 867 5213

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi hamés canvis, n'hi haurà prou amb el nom i lamodalitat.
3| Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2015.
Podem imprimir les targetes federatives en elmateix local del CESC, fet que agilitza molt
el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | SENDERS

Presentació del nou equip Senders
Per començar a conèixer-nos.
Som l'Izmet i la Mònica, dos enamorats de la nostra geografia natural que esperem fervos gaudir d'allò més amb les nostres propostes senderistes. Tots dos tenim una llarga tradició en fer sortides pel territori català i també l'Izmet ha pogut adquirir experiència organitzant sortides per a grups al nostre anterior club muntanyenc amb funcionament on-line.
Hem participat a caminades de resistència de la FEEC i l'Izmet ha obtingut en tres anys
consecutius la copa catalana de caminades de resistència (prova no competitiva amb
guardó ex aequo, per tots els qui assoleixen els objectius marcats per la FEEC).
La nostra filosofia és gaudir caminant de l'entorn natural que ens apassiona, sense prendre riscos innecessaris i compartir tants bons moments com puguem. El nostre repte pel
projecte de senders és conèixer i gaudir dels camins tot retrobant-nos amb el país, la seva
natura i morfologia així com la seva història.
Ens agradaria engrescar al major número de persones possible, tot convidant-vos a fer
salut amb aquest moviment tant bàsic i apreciat alhora, que és el caminar. Esperem que
les nostres propostes siguin prou engrescadores per tots vosaltres, de vegades, passarem
per llocs que ja coneixem, però cada nova mirada ens pot fer copsar un nou detall, ens
pot fer gaudir d'una nova perspectiva i fins i tot ens atrevim a dir que pot esdevenir un nou
descobriment del territori.
Així doncs som-hi tots! Mil i un racons ens esperen i volem omplir-los de bons moments... no us ho podeu perdre!
Izmet Serra i Mònica Lop |
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | SENDERS

Ruta dels SENDERS del 1714
Temporades 2016-2017
El projecte de la Ruta dels Senders del 1714 és una proposta impulsada per la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb el suport de la Generalitat de Catalunya
per commemorar el Tricentenari del desenllaç de la Guerra de Successió a Catalunya.
L'objectiu és posar en valor l'excursionisme i el coneixement del país i això és justament el que cerquem a la secció de Senders.
La ruta és un recorregut pels escenaris més destacables de la Guerra de Successió a
Catalunya (1702-1714). Es tracta dels llocs emblemàtics amb un excepcional interès patrimonial i paisatgístic i que a més a més ofereixen una variada oferta cultural i d'oci al
seu voltant. L'objectiu de la ruta és relligar en un itinerari aquests escenaris emblemàtics,
utilitzant la xarxa oficial de senders homologats.
Dels deu escenaris estratègics definits per la FEEC passarem per sis d'ells dins la nostra
proposta que engloba els dos propers anys. Aquests sis punts són:
- Castell de la Vila de Talamanca, on va es va viure la darrera victòria catalana un mes
abans de la capitulació de Barcelona
- Casamuseu Rafael Casanova (Moià), on va néixer l'heroi de la defensa de la ciutat de
Barcelona durant el setge de 1714.
- Ermita de Sant Sebastià (Vic), on va tenir lloc el famós pacte dels vigatans, el 17 demaig de 1705.
- La Torre Solsona, forma part del conjunt del fortificat del Castell de Ciutat, un lloc
d'importància estratègica pel seu domini visual sobre les valls del Segre i del Valira. Per
aquest motiu, la fortalesa de la Seu d'Urgell va esdevenir la principal defensa pirinenca
durant la guerra de Successió.
- El Castell de Cardona, va ser el darrer fortí austracista a capitular durant la guerra de
Successió.
- La Torre de la Manresana (Prats de Rei), va ser l'observatori d'una important batalla
l'any 1711
Basant-nos en la ruta original dels Senders del 1714, impulsada i creada per la FEEC,
hem creat la nostra pròpia ruta, lleugerament modificada, per adaptar-la millor a la nostr
manera de fer, a la nostra logística, escollint aquells itineraris, llocs, indrets i paisatges que
hem considerat més atractius des del punt de vista excursionista i muntanyenc, i evitant,
en tot el possible, les zones més urbanes. Com a resultat, hem dissenyat dos traçats ben
diferenciats que solquen Catalunya de sud a nord, que sortiran de punts diferents però que
es trobaran en el punt final; dos traçats que farem en les dues properes temporades (2016
i 2017).
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CESC | INFORMACIÓ

La primera temporada (2016) recorre la part més oriental del recorregut, entre les poblacions de Matadepera i Gósol. Trepitjarem les comarques del Vallès Occidental, el Bages,
Osona, el Ripollès i el Berguedà. Us encoratgem a tots a seguir amb nosaltres aquest primer traçat per la història de Catalunya, que hem estructurat en 11 etapes, amb un recorregut total aproximat de 250 quilòmetres i uns desnivells de 9000 metres de pujada i 8000
de baixada, aproximadament.
La segona temporada (2017) també estarà dividida en 11 etapes i solcarà la banda més
occidental de l'itinerari, i segurament la part més desconeguda, entre les poblacions de
Jorba i Gósol. Com veieu, Gósol és el punt de referència on es trobaran els dos itineraris
al final de cada recorregut. En aquesta segona temporada, travessarem les comarques de
l'Anoia, el Bages, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Berguedà.
CALENDARI TEMPORADA I (2016)
DATA
10/01
07/02
06/03
10/04
01/05
05/06
25/09
09/10
06/11
04/12
24/07

ETAPA

DESCRIPCIÓ

1ª Etapa Matadepera-Mura (llarga)
Matadepera-Coll d'Estenalles (curta)
2ª Etapa Mura-Monistrol de Calders (llarga)
Mura-Talamanca (curta)
3ª Etapa Monistrol de Calders-L'Estany
4ª Etapa L'Estany-Vic (Sant Joan del Galí)
5ª Etapa Vic (Parcmiquel Albó)-Manlleu
6ª Etapa Manlleu-Sant Quirze de Besora
7ª Etapa St Quirze de Besora-Campdevànol
8ª Etapa Campdevànol-Fonts del Llobregat
9ª Etapa Fonts del Llobregat-Bagà
10ª Etapa Bagà-Gósol
Especial Gósol-Gósol (Volta al Pedraforca)

KMS.

DESNIVELLS

20,87km
12,19km
17,83km
10,10km
25,31km
22,68km
25,25km
24,24km
25,37km
24,79km
23,73km
23,98km
17,02km

+941m/-847m
+679m/-236m
+606m/-689m
+223m/-223m
+721m/-297m
+634m/-986m
+489m/-525m
+418m/-291m
+817m/-682m
+1209m/-733m
+1250m/-1653m
+1207m/-563m
+658m/-658m

Nota: per cada etapa intentarem fer un opció llarga, una curta i una sortida cultural o
turística. Trobareu aquí descrites les curtes de només les dues primeres sortides.
Les següents sortides curtes, així com les propostes culturals, s'aniran publicant als consecutius números de la revista del CESC.
6 | CESC butlletí | desembre 2015 - gener 2016 |

CESC | INFORMACIÓ

Amb motiu de la presentació de la Ruta, la FEEC ha realitzat una samarreta commemorativa. La Federació ha dissenyat aquesta samarreta per donar a conèixer el projecte
Senders del 1714 i commemorar el Tricentenari.
L'equip de Senders volem que la fidelitat al nostre projecte tingui un reconeixement.
Així doncs, tots aquells que facin com a mínim cinc sortides d'una temporada seran premiats amb una samarreta gratuïta.
Paral.lelament, per aquells que vulguin adquirir la samarreta abans o en qualsevol moment, poden fer-nos una comanda que gestionarem a través de la FEEC un cop al mes,
amb un preu molt assequible.
Els que hagin completat totes les etapes de la temporada (deu etapes) tindran un premi especial.
Us hi esperem a tots!!!
Izmet Serra i Mònica Lop |
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | GAE

Iª Concentració d’Alpinisme del GAE
Ulldeter, 5 i 6 de març
Lloc i dates Circ d'Ulldeter, 5 i 6 de març de 2016
Preu socis CESC 18 euros/ Preu no socis 21 euros. Inclou pernocta i esmorzar
Allotjament Dissabte nit al refugi Creu Roja de l'Hostal Pastuira de Setcases
Desplaçament En cotxes particulars
Per informació i inscripcions Envia Whats App o truca al 630716477
Descripció Durant el cap de setmana del 5 i 6 de març tindrà lloc una concentració d'al-

pinisme del Grup d'Alpinisme i Escalada del CESC.
Dissabte al matí ens trobarem ben d'hora a Ulldeter per a organitzar les cordades i enfilar-nos per diferents itineraris segons les condicions de la neu, el nivell tècnic i les ganes
de cadascú. Hi haurà qui farà itineraris d'iniciació i altres cordades que segur triaran itineraris de major dificultat. Hem escollit una zona amb nombroses opcions. L'important és
passar-ho bé i gaudir del bon ambient.
A la tarda ens trobarem tots i totes per a fer una competició familiar i desenfadada de
“dry tooling” en versió bloc, i al vespre, després de sopar hi haurà un sorteig de premis
sorpresa i material d'alpinisme a tots els que hagin participat a la competició de la tarda.
Diumenge tornem-hi!. Ens aixecarem ben d'hora, esmorzarem i tornarem a fer cordades i enfilar-nos. A la tarda ens retrobarem tots i totes per a fer una última cervesa junts,
riure una mica, valorar la trobada i finalment acomiadar-nos.
Practiques alpinisme? Ets del GAE? Doncs no t'ho pots perdre!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de dimarts
Mes de gener 2016
Continuem el cicle de sortides matinals que fem els dimarts pel mes de gener 2016.
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.
Cal confirmar l'assistència al 93867 4662 o 638 547 597, dos dies abans.
Per aclariments al mateix telèfon.
DATES 12, 19 i 26 de gener
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | ELS 08470

Marxa per la Marató de TV3, per la
Vall d’Olzinelles, 08 de desembre
Ja tenim a les portes una nova edició de LA MARATÓ DE TV3. Aquest any anirà dedicada a les principals malalties metabòliques: Diabetis i Obesitat. Igual que a les darreres
cinc edicions, els 08470 demanem la vostra col.laboració.
Som un col.lectiu de veïns i veïnes de Sant Celoni, volem dinamitzar LA MARATÓ DE
TV3 a nivell del nostre poble i ja portem uns quants anys preparant activitats amb la finalitat d'engrescar a la gent de la nostra vila a participar i d'aquesta manera, incentivar les
petites donacions “euro a euro”.
Com cada any estem preparant activitats: engegarem el dissabte 28 de novembre, amb
un musical a l'Ateneu, dimarts 8 de desembre La Marxa per la Marató, i durant el cap de
setmana del 12 i 13 de desembre, un munt d'actes.
Moltes entitats de la nostra vila van col.laborar activament a les activitats que es van fer
l'any passat, i gràcies a aquest esforç conjunt i a la generositat dels vilatans es va assolir
una gran donació per a La Marató de TV3 que va pujar a 29.400,50 euros.
El proper dia 8 de desembre es farà la “Marxa per la Marató de TV3”:
La sortida es farà a les 08:30h del matí des del Pavelló Municipal d'Esports.
És una marxa apta per tothom i té un recorregut de 14km.
Hi haurà 2 avituallaments, i un esmorzar-botifarrada en acabar el recorregut.
A l'arribada també es farà un sorteig amb els números dels dorsals.
També compteu que hi haurà disponibilitat de dutxes, a la zona esportiva municipal.
El preu és de 8 euros (el mateix dia, a partir de les 07:00h)
INSCRIPCIONS ANTICIPADES: 7 euros
A Esports 117 (carrer Major, 117), fins el 5 de desembre, en horari comercial.
A la Plaça de la Vila, el 5 i 6 de desembre, dins la Fira de Nadal.
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SORTIDES DESEMBRE | FITXA FOTOGRAFIA dissabte!
FOTOGRAFIA | MONTSENY

Fotografia: Sortida a la Riera
de Riells del Montseny
Aquesta riera és petita, però ofereix un munt de petits salts d'aigua, i algun de més gran
com el Gorg Negre.
És bastant ombrívola i ens ofereix moltes possibilitats. Podem treballar les exposicions
lentes amb l'ajuda d'un filtre neutre, i captar petits detalls com remolins, reflexes a els
pedres, etc.
Com que el terreny és bastant humit, es recomana portar botes o bambes de muntanya,
millor si són impermeables.
Material recomanable per portar: calçat adient per caminar per la muntanya, ja que
es pot ficar el peu al aigua, roba d'abric, dinar, aigua i alguna cosa per picar. Càmera de
fotos, trípode qui en tingui, i complements com filtres, flash, etc., i una bossa o tela per
deixar les coses.
Lloc, dia i hora: 5 de desembre, plaça Comptes del Montseny, a les 08:30h del matí
Es prega confirmació:
- Telf del CESC: 93 867 5213
- carlesmarinva@gmail.com / 653 522 287
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SORTIDES DESEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | VALLIRANA

Avenc del Club
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 12 de desembre
HORA SORTIDA

07:15h del matí
El proper 12 de desembre visitarem l'Avenc del Club.
És un avenc fàcil de fer, tot i les seves dimensions, ideal
per a tots aquells que vulguin iniciar-se en l'espeleologia i
prendre contacte amb els primers pous de certes dimensions.

LLOC SORTIDA

Parking Caprabo
Sant Celoni
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 10 de desembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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SENDERS | ST LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

Pujol de la Mata i
Puig de la Bauma

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 13 desembre
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 10 de desembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Us proposem una ruta circular pel sector nord

del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, pujarem al Pujol de la Mata (749m) que esta en la llista dels
100 cims, també visitarem la casa-museu del Puig de la
Balma, un dels indrets més espectaculars de la nostra geografia, una masia del segle XII construïda tot aprofitant
l'aixopluc d'una imponent balma, cal destacar que aquí
es va fer el rodatge de la guardonada pel.lícula Pa Negre.
Iniciem l'excursió al quilòmetre 15,1 de la carretera de
Terrassa a Talamanca, al coll d'Estenalles, pugem per unes
escales de pedra i tot seguit seguim el camí de l'esquerra
(GR5) que ens porta fins la bassa de la Mata, aquí deixem
el GR5 i seguim el camí de la dreta que ens dura al collet
de la Sabatera. Cruïlla de camins. agafem el de l'esquerra
que ens mena a un indret conegut com la sesta Foréstega.
Les sestes eren paratges on s'hi feia descansar el bestiar a
l'estiu, per protegir-lo de la forta calor. Aquesta sesta està
molt ben conservada i protegida per unes roques. És un
lloc molt bonic que convida a fer una aturada.
El camí continua cap a ponent tot planejant entremig de
boixos fins arribar al coll del Pujol de la Mata. Cruïlla de
camins. Seguim tot dret en la mateixa direcció que portàvem i, amb una forta però curta pujada, arribem als peus
del turó.
Pujol de la Mata (pujada opcional), format per grans
blocs de conglomerat, l'accés a aquest esplèndid mirador
és fàcil gràcies a un parell de passos equipats amb estreps
metàl.lics convenientment instal.lades a les roques. Segons el nostre parer aquest és un dels cims més bonics de
l'Obac. Dalt del cim, planer i petit, a més de gaudir d'unes

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT És apta per a
tothom qui estigui avesat a
caminar per la muntanya.
La única dificultat tècnica
és la pujada al Pujol de la
Mata on cal fer servir unes
grapes de ferro
DURADA 06:00h aprox.
RECORREGUT 15,72km
DESNIVELL +/-688m
CAL PORTAR Esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable i
calçat adient. És recomanable portar frontal, crema
solar i càmera de fotos
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de desembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a l'Izmet Serra
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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bones vistes, hi ha una capelleta, amb la imatge de la Verge de Montserrat i de Sant Jordi.
Després de la desgrimpada, hi ha la possibilitat de visitar la Foradada del Pujol de la
Mata. És una cavitat integrada per dues galeries que travessen en dos sentits diferents el
turó. Per això cal flanquejar per la base del turó cap a l'esquerra i grimpar uns metres fins
trobar el forat.
La galeria més gran (d'oest a est), fa prop de dos metres d'alçada i un metre i mig d'amplada, fet que permet travessar-la a peu. L'obertura més petita (de nord-est al sud-oest) es
pot franquejar a quatre grapes i s'ajunta amb l'altre galeria.
Baixem del turó pel mateix camí fins arribar de nou al collet i agafem el camí que surt
a l'esquerra. Es tracta d'un corriol que inicia un ràpid descens per una canal amb molt
de pendent per dins un espès alzinar i que ens mena a la llera del torrent del Roure del
Parrac. Voltem a la dreta i avancem uns metres per dins el torrent i posteriorment per un
roquissar fins arribar al què en queda del roure del Parrac. El roure és mort però encara
queda la soca dempeus per donar-nos fe de com devia ser en la seva plenitud. Va arribar
a assolir unes grans dimensions, però fa anys va patir l'impacte d'un llamp. Ara només
queda una petita part del seu tronc, l'arbre rep el nom del piler de Mura que treballava
en aquesta zona encisadora.
Seguim el camí que desemboca en una pista paral.lela al torrent de Fontfreda, continuem per la dreta fins a arribar a l'Ermita de Sant Antoni, ja veiem el poble de Mura, tot
seguit agafem un tros de la carretera BV-1223 que seguim per l'esquerra fins a la font de
l'Era on agafem el carrer Joan Alavedra i que ens porta a l'Església de Sant Martí.
Prenem un camí que puja a la Creu de la Vila (creu de Mura), continuem per aquest
camí que desemboca a la pista que ens porta al Puig de la Bauma.
Després de la visita d'aquest indret màgic, seguim per la pista passant per la Teuleria,
que servia per a la fabricació no només de teules, sinó també de tot tipus de material de
terra cuita utilitzat en les obres de les cases, deixem la pista i agafem un camí a l'esquerra
que ressegueix la riera dels codolosos, anem seguin pel camí amb bones vistes de l'Obac
passant pel Turó del Ducs, el Pla de Serrallonga i la Balma del Pla de Serrallonga i arribem al Coll de la Garganta, prenem una pista que passa pel collet del Vent, només ens
queda desfer el camí fins al coll d'Estenalles.
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Tradicional Pujada del Pessebre
a Les Agudes
DATA diumenge 20 de desembre 2015
OPCIONS

A. PUJAR A PEU DES DE SANT MARÇAL
SORTIDA 07:30h plaça Comtes del Montseny, o a les 08:00h des de Sant Marçal
ITINERARI Des de Sant Marçal, hi haurà dues opcions: pels Castellets (grimpada) o pel
GR5.2. Baixada pel GR5 o per Briançó.
DIFICULTAT Grimpada en el tram de Castellets. Uns 600m de desnivell.
CONTACTE CESC 938675213 o Carles Montoriol 938674662
B. PUJAR DES DEL PLA DE L’ESPINAL
SORTIDA 08:30h plaça Comtes del Montseny, en cotxes fins al Pla de l'Espinal.
ITINERARI El Pla de l'Espinal - Briançó - Les Agudes
DIFICULTAT Apte per gairebé tothom. Camí tradicional, ben marcat i molt fressat. Uns
450m de desnivell
CONTACTE No és imprescindible.
PUNT DE REUNIÓ Qui arribi primer a les Agudes esperarà la resta per menjar-nos els tor-

rons i cantar nadales plegats.
I QUÈ MÉS La pujada del Pessebre a les Agudes és un acte tradicional del CESC. Cada
any es puja un Pessebre fet per algun soci i s'hi deixa tot el cicle de Nadal.
Un cop arribats al cim, és costum cantar algunes Nadales, menjar torrons i vi bo.
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ESPELEOLOGIA | BEGUES - BAIX LLOBREGAT

Avenc de les Serps i
Avenc Morgan i Comas

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 09 de gener
HORA SORTIDA

07:15h del matí
El proper 9 de gener anirem a visitar aquest dos avencs LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
que són d'iniciació al món de l'espeleologia.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 17:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

Mònica García i Pep Albarran
DIFICULTAT Fàcil
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 07 de gener,
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.
com
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1ª Etapa
Matadepera - Mura

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 10 de gener
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 07 de gener.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Sortim de la plaça de Sant Jordi de Matadepe-

ra, davant del poliesportiu municipal. Tot seguit, remuntem pels carrers Jaume Faura i Ramon Llull, Seguim pel
carrer Mossèn Jacint Verdaguer fins a sortir a la urbanització de Can Prat. Tot seguint l'itinerari, assolim el Collet
de Calderols. Des del collet, ascendim a la dreta per un
corriol que ens mena al carrer Camí dels Monjos. Seguim
remuntant, ara per carrer asfaltat.
Pugem pel carrer del Girbau i, per la Carena dels Monjos, assolim el Pla de Sant Llorenç.
Seguim de front per l'enfilall de la carena, que ens duu a
la cruïlla amb el Camí Moliner i a un collet situat al pe de
la Roca de les Onze Hores. En aquest precís indret s'inicia
el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Seguim
en acusat ascens endinsant-nos dins la pregonesa de la Canal dels Monjos.
Passem per un petit planell des d'on es contempla un
magnífic panorama del Plec dels Llibres, el Sot de la Codoleda i de Can Torres. Passem pel lloc anomenat la Plaça de
Catalunya, cruïlla de camins. Seguim ascendint i passem
pel lloc anomenat Hosts dels Monjos, prop de la Mola.
Continuem en clara ascensió per la carena fins que assolim el cim de La Mola, un dels 100 Cims de la FEEC, on
hi ha situat el monestir de Sant Llorenç del Munt.
Des de la Mola seguim, ara en suau davallada, el camí
que ens duu al Morral del Drac.
Tot seguint la llarga Carena del Pagès, entre el Morral
del Drac i el Montcau, per un camí ja més planer, arribarem al Coll d'Eres, al peu de l'imponent Montcau (pujada
opcional).

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 20,87km
(llarga) / 12,19km (curta)
DESNIVELL + 941m / - 847
m (llarga) / + 679 m / - 236
m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
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 07 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a l'Izmet Serra
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Seguim per una pista encimentada que ens porta fins al Coll d'Estenalles (aquí s'acaba
la opció curta).
Davallem al Coll d'Estenalles, al peu de la carretera de Terrassa a Talamanca, on trobem la traça del GR 5, que seguirem fins al Coll de Boix. Creuem la carretera i ascendim
en direcció a la casa de la Mata.
Seguim un camí entre el bosc, paral.lel a la pista que porta a la casa de Mata fins que
trobem una bassa d'aigua a la nostra esquerra.
Seguim ara una pista força ampla. Passem pel Coll de Garganta i seguim carenejant
per la Carena de la Castanyera fins que assolirem el Coll de Boix.
Deixem el camí de la dreta i seguim ara per l'esquerra, el traçat del GR 5, fins que
assolim el Coll de Boix, cruïlla de pistes, on podem aprofitar per fer-hi un bon descans.
Des del coll, fem un gir sobtat a la dreta per seguir el camí que ens duu a l'Alzina Bonica, una alzina de grans dimensions. Abans d'arribar a la Coma d'en Vila, agafem un
sender a l'esquerra: és el camí de Mura.
Planegem ara pel Pla de Serrallonga i assolim el Turó dels Ducs o Rocaprenys.
Seguim planejant pel camí, en direcció a Mura, i passem pel Pla de l'Estepar i tot seguit pel Pla dels Codolosos. Passats aquests plans, arribem al Collet del Reixac, on hi ha
una cruïlla de pistes.
Des del Collet del Reixac, a l'esquerra neix un corriol que va cap a les Coves de Mura.
Les coves són tancades amb una porta metàl.lica; es tracta d'unes galeries d'uns doscents metres de fondària.
Des de les coves, retornem al camí principal. Seguirem ara el camí en suau davallada,
en direcció nord, paral.lels al torrent del Reixac, a la nostra dreta. Deixem la casa del
Reixac a l'esquerra.
Finalment, entrem a la vila de Mura pels carrers d'Alfons Sala, la Coma i Estimberons,
fins a sortir a un camí que ens menarà directament a la carretera on hi ha emplaçat el
cementiri de la població, i on ens esperarà l'autocar.
Final de la primera etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
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PROPOSTA CULTURAL I TURÍSTICA: CONEIX MURA

“Un dia a Mura, un viatge a través de la història i un plaer gastronòmic” (organitzat
per Bagesterradevins).
És una possibilitat de visita organitzada i guiada que costa 39,50 euros/persona amb
dinar inclòs. L'únic requeriment és que per poder fer aquesta reserva heu de ser un mínim
de 4 persones. La reserva d'aquesta visita organitzada es pot fer per internet
http://bagesterradevins.cat/event/coneix-mura
o si teniu dubtes trucant al telèfon 686108724.
Si ho preferiu podeu fer la visita per lliure, us sortirà més econòmic, tot i que no gaudireu d'alguns avantatges com entrar a l'església de Sant Martí, que normalment està
tancada.
Nosaltres us presentem el programa i facilitem la web de la visita guiada d'on podeu
treure idees en cas de voler-ho visitar per lliure.
PROGRAMA
Visita guiada al poble de Mura
Dinar a Cal Carter de Mura
Visita guiada al Molí del Mig
Una altre possibilitat si ja coneixeu Mura, seria quedar-vos a Terrassa on hi ha un munt
de possibilitats culturals i turístiques. Organitzarem l'aturada i recollida amb l'autocar
depenent de la vostre elecció.
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Corredors i Pics

DADES TÈCNIQUES
DDATA

Cap de setmana
16 i 17 de gener
HORA SORTIDA

L'aproximació al Bony d'Envalira des de les pistes d'esquí de Grau Roig no té cap misteri. La cara NE és la que
farem, just la que no veiem des del pàrquing.
Cara nord del Bony d'Envalira (1h +/-) i a continuació,
envoltar el Bony d'Envalira fins a l'entrada del corredor (de
15 a 45m, segons el corredor i les condicions de la neu).
CARA NORD-EST DEL BONY D’ENVALIRA

Una vegada en la cara NE, diferenciarem molt clarament
els dos corredors nord. No hi ha molt a explicar, són senzills i no ofereixen moltes dificultats. Aptes per a iniciació.
En cas de tenir experiència, es poden recórrer sense corda.
Desnivell: uns 200m
Horari: 1:30h +/- d'aproximació, 1:30h d'ascens, 1:30h de
descens per la contrària i 1h al pàrquing.
Material: arnés, casc, piolet, grampons, rapelador, cintes,
mosquetons, etc
Dificultat: 50º AD
PARET NORD DEL PIC DE LA MANERA

La cara nord del Manera presenta diverses opcions per
obrir vies de diferents nivells, més aviat difícils que fàcils.
La que farem és la més evident i fàcil de fer, però més difícil que les clàssiques.
Desnivell: uns 220m
Horari: 2:00h +/- d'aproximació, 1:30h +/- d'ascens i
+2:15h de descens al pàrquing.
Material: arnés, casc, piolet, grampons, rapelador, cintes,
mosquetons, etc
Dificultat: 50º AD
Divendres dormirem al les pistes de Grau Roig i dissabte
depenent de les canals fetes, aniríem a dormir al refugi de
l'Estany de Lilla, per diumenge fer més canals o cims.
OPCIONS Depenent de l'estat de la neu i el temps, hi

haurà un pla B:
- Circular per la zona de Tristaina amb les tendes
- Cresta del Ferran i circular per l'Alta Garrotxa
- Ferrades, canals i caminada circular per Àger
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19h tarda, divendres 15
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Miquel Pérez
HORARI

Els dos dies +/- 05:00h
CAL PORTAR

Arnés, piolet, grampons,
mosquetons, casc, roba
d'abric, menjar, tendes,
sacs i equipament personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Miquel Pérez
617 421 458

SORTIDES GENER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTNEGRE

Sot de l’Aram

DATA

Diumenge 17 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Estant en ple hivern, on les temperatures de les nostres
conrades són més baixes que les dels nostres veïns del litoral (3/4º), què millor que fer una sortida de natura el més
a prop possible del solet i l'escalfor que ens proporciona.
Aquest circuit, de gran varietat paisatgística, combina la
vegetació de ribera pròpia dels canals amb el bosc mediterrani que senyoreja la serra, i els camins arran d'aigua de
la primera part del recorregut, amb els corriols de carena
de la part final.
Aquestes dues tipologies de senders són les que més
agraden als excursionistes, i quant coincideixen en un mateix itinerari, com és el cas, ja és el “súmmum”. Es tracta
de gaudir d'un tast exquisit, que no decebrà els paladars
més exigents.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefamartínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 13km aprox.
DESNIVELL 350m
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

ITINERARI I RECORREGUT (Circular)

Sortirem de la zona d'aparcament del Pla de Cal Capità. Agafarem la pista que remunta paral.lela a la riera ben
acompanyats de plàtans i pollancres. Travessem en varies ocasions la riera fins a trobar les importants ruïnes del
molí fariner de Can Mas. Continuarem pujant riera amunt,
i entrarem al canal del Sot d'Aram, a on desguassen les
aigües dels sots del Rupit, de les Nogueres, de les Índies,
dels Llorers, de Canyamas i de Grimola, convertint-lo en
l'afluent mes important de la riera de Pineda. Travessem
el canal i a mà esquerra trobem la boca de la cova de
l'Aram, d'uns 30m de profunditat, antiga explotació minera d'aquest metall. Deixarem la cova i seguirem remuntant
el canal per un camí amb exuberant vegetació i molts esbarzers, fins arribar a una clariana en forma de plaça presidida per uns avellaners. Ens hi enfilarem per saludar a la
Mare de Déu. En una vora d'aquesta plana, prop del canal,
sobre un tronc escapçat hi trobarem una capelleta amb
una imatge, que podríem batejar com a Nostra Senyora
de l'Aram. Tornarem a baixar al canal per on veníem, i
el seguirem remuntant. A partir d'aquí és on comença la
part més especial del canal, on el sot de l'Aram ens mostra

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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tota la seva feréstega bellesa. En alguns punts passa tant enclotat que els raigs del sol no
hi penetren mai. El llit per on discorre l'aigua està sembrat de roques que ha anat polint
amb la seva acció de segles. Els arbres, principalment verns i pollancres, s'eleven cap al
cel buscant el sol, arribant en molts casos als 30m d'alçada. Arribarem a un punt, on el
llit del canal és roca pura, formant un congost esculpit per l'acció mil.lenària de l'aigua.
Es preciós, però difícil de passar en època plujosa. Passades aquestes roques el canal va
surtin del clot i comencem a veure els raigs del sol, i la vegetació s'enriqueix amb grèvols,
galzerans, llorers i altíssims exemplars de bosc de ribera. De sobte topem amb una pista
de terra transitable. Aquí s'acaba el canal i comencem la segona part d'aquest itinerari,
amb un recorregut totalment oposat al primer, passarem del fondal més ombrívol al cimal
assolellat. Agafarem la pista direcció Calella i als Tres Termes (Pineda de Mar, Tordera i
Sant Cebrià de Vallalta). Situats en aquest punt, ens trobem al peu del puig de Sant Andreu, que en el seu cim assoleix els 378m d'alçada, i és el punt culminat de la Serra de
Rupit. Prosseguirem el camí per una pista fins arribar al cim del puig de la Torre, veurem
l'esvelt campanar de l'església de Sant Llop d'Hortsavinyà. Durant aquesta part de la caminada gaudirem de la presència de la vida salvatge, com les banyeres d'aigua fangosa
dels porcs senglars i les senyes de la presència de toixons, un altre animal que enriqueix
la fauna d'aquest boscos. Continuarem entre camins i corriols, ja tot baixant fins arribar
al pla de Cal Capità, on hem deixat els cotxes. Fi de trajecte
COM ARRIBAR-HI (70minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció Arenys de Mar per la carretera
C-61, fins l'accés a l'autopista C-32. Just a l'entrada d'Arenys de Mar, prendrem la C-32
direcció Girona, fins la sortida 122 Pineda de Mar. Un cop fora de la C-32 anem direcció Pineda de Mar per la N-II i, aproximadament a 1,5km a mà esquerra, girarem pel
passeig d'Hortsavinyà i la riera de Pineda, tot seguin durant uns 5,25km, fins arribar al Pla
de Cal Capità, on aparcarem els cotxes per iniciar el recorregut (Total 40km).

22 | CESC butlletí | desembre 2015 - gener 2016 |

SORTIDES GENER | FITXA MUNTANYA I ESQUÍ
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA I ESQUÍ | PIRINEUS

Amb raquetes o esquis al
Puig de la Coma d’Or

DATA

Diumenge 24 de gener
HORA SORTIDA

06:00h del matí
Aquesta sortida és compartida amb els companys de la
secció d’esquí.
És la mateixa sortida que vàrem programar l’any passat i
que no vàrem poder fer per culpa del mal temps.
Esperem que aquest any tinguem més sort.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU (opció raquetes)

Socis CESC 13 euros
Començarem la ruta al coll de Puymorents (1920m) per No socis 20 euros
la Coma d’Engràcies fins arribar a la Portella de la Coma Menors 14 anys 7 euros
d’Engràcies (2534m). Baixarem uns 30m fins la Portella PROPOSA LA SORTIDA
de Cortal Rossó, des d'aquí veurem sota nostre l'Estany de Quico Fernandez
Coma d’Or, flanquejarem per l'esquerra el Cap de Llosada i DIFICULTAT És un cim que
finalment arribarem al cim del Puig de Coma d’Or (2826m) no revesteix cap mena de
des d'on podrem gaudir (si el temps ho permet) de magní- dificultat tècnica, només
fiques vistes sobre el Puig Pedros de Lanós, del que només el desnivell (900m) pot fer
ens separarà la Portella Roja, l'Estany de Lanós, el Carlit, i una mica dura l'ascensió
RECORREGUT Si algú no
de bona part de l'Arieja.
vulgués fer tot el recorLa baixada la farem pel mateix camí de pujada.
regut, podria quedar-se
al llac de la Coma d'Or i
CAL PORTAR
Raquetes o esquís de muntanya, grampons i piolet, para- esperar que la resta baixin
neus, bastons, esmorzar i dinar, beure suficient per passar DURADA 06-07h aprox.
el dia (no trobarem aigua durant el recorregut), equipament RECORREGUT 14km aprox.
personal (ulleres de sol, crema solar, roba d'abric, màquina DESNIVELL +/- 900m
ARRIBADA 20:30h aprox.
de fer fotos, calçat adequat per la neu, etc)
INSCRIPCIONS

LLOGUER DE MATERIAL

Podeu llogar el material al CESC.
Si algú no tingues la possibilitat de tenir tot el material
necessari (esquís, raquetes, grampons) podem parar a Puigcerdà per llogar-lo. Però sempre com a ultima opció, ja que
representa una pèrdua de temps important.
Ja només falta que faci unes bones nevades perquè puguem gaudir d'un bon dia a la neu (si no hi hagués prou
neu per anar amb raquetes faríem el mateix recorregut però
sense raquetes).

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 de gener
- 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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100 CIMS | BAIX CAMP-CONCA DE BARBERÀ

Tossal de la Baltasana 1202m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 31 de gener
HORA SORTIDA

07:00h del matí
El Tossal de la Baltassana amb 1202m és sostre comarcal LLOC SORTIDA
de les comarques del Baix Camp i de la Conca de Barberà. pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular. En cas
Sortim de Prades per fer una ruta circular veient l'ermita de ser un grup prou nomde l'Abellera, la Roca del Corb, Les Coves del Pere, mostra brós s'estudiarà la possibilitat d'anar amb autocar
d'aprofitament de les balmes naturals per la gent del país.
El Tossal de la Baltasana amb unes vistes excepcionals PROPOSA LA SORTIDA
de 360 graus és el sostre de les comarques de La Conca de Carles Montoriol
Barberà i del Baix Camp. També podrem gaudir de la vila DIFICULTAT És apte per totde Prades, de pedra vermella, amb la seva plaça i la seva hom avesat a caminar per
muntanya
font on hi va arribar a rajar cava.
RECORREGUT 12km
DURADA 04:30h
DESNIVELL +423m
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: Esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient
ITINERARI

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

2ª Etapa. Mura - Talamanca Monistrol de Calders

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 07 de febrer
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 04 de febrer.
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

Comencem la caminada a les portes de Mura, concretament al cementiri de la vila, en un enclavament elevat a la
banda nord del poble, punt on ens deixarà l'autocar. Des
de la barana de l'esplanada del cementiri podem veure
les cases del poble sota nostre. Agafem una estreta pista
cimentada que en suau ascens ens durà al coll de Sant
Martí.
Assolim el collet, punt on hi ha una cruïlla de pistes;
continuem per pista de terra en direcció nord. Seguim ara
aquesta pista, tot travessant els boscos d'en Ramonet en
una lleugera i agradable davallada.
Seguim davallant, tot travessant els boscos d'en Ramonet, entre el torrent de Ramonet a la nostra dreta i l'Obaga
del Trullàs a l'esquerra. Creuem un parell de vegades el
torrent i comencem a remuntar la pista suaument.
Deixem el torrent de Ramonet a l'esquerra i ascendim
direcció nord cap el mas de la Vila, que trobem a la nostra
esquerra, una gran casa pairal propietat dels senyors del
Castell de Talamanca.
Estem seguint el Camí de Talamanca a Rocafort però a
la inversa. Sota el Serrat del Castellar, arribem al Collet de
Cantagalls, cruïlla de camins.
La pista continua direcció nord, tot revoltant el Serrat
del Castellar en lleugera baixada.
Creuem el torrent del Güell i tornem a remuntar la pista
passant per Can Valls, ja a les portes de la vila de Talamanca i de la Quintana del Castell.
Entrem a la població pel Camí de les Terres i l'avinguda
de la Quintana. Pel carrer de les Basulles arribem a la Pla-

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 17,83 km
(llarga) / 10,100 km (curta)
DESNIVELL +606 m / 689m (llarga) / + 223m /
- 223m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
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 04 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a l'Izmet Serra
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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ça del Raval. Travessem la part més antiga i més bonica del poble fins que arribarem al
Castell de Talamanca (Aquí s'acaba la opció curta).
El seu petit nucli de carrers empedrats té diversos racons que conserven el caràcter rústic de l'indret. Passem per l'església parroquial de Santa Maria, situada a poca distància
vers ponent del castell.
Per fi arribem al castell, la joia de la població. Situat al bell mig de Talamanca, el castell té el seu origen en el segle X. D'aquella època, però, només se'n conserva la torre i
una part de la muralla. Aquesta construcció civil va ser protagonista d'un dels episodis
rellevants de la Guerra de Successió de Catalunya amb la batalla que va tenir lloc l'agost
de 1714. El Centre d'interpretació de la Batalla de Talamanca es troba a la sala gòtica del
Castell, coneguda com la sala d'armes, i permet als visitants conèixer i descobrir tot el
que va passar en l'última victòria catalana de la Guerra de Successió.
Sortint de Talamanca passem per la Font del Castell, un indret tranquil, amb una aigua
fantàstica i un arbre centenari declarat Bé d'Interès Local per la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un Acer Negundo, una espècie africana molt estranya de trobar fora del
seu hàbitat originari.
Avancem cap a llevant per la Baga del Castell. En una cruïlla, deixem a l'esquerra la
pista que remunta direcció nord cap a la Resclosa del Molí, i seguim recte cap a llevant.
Arribem a Les Llanes, on trobem una pista que seguim a l'esquerra. Al cap de 100 metres
girem a la dreta per una altra pista i travessem la riera de Talamanca.
Anem ascendint gradualment en direcció al Serrat de Mussarra. Enllacem amb una
pista i la seguim cap a llevant, tot ascendint suaument.
Arribem al Cau de la Guilla, on hi ha una cruïlla de pistes i molt a prop la Pedrera de
Mussarra. Acabem d'entrar a la nova comarca de Catalunya, el Moianès. Seguim direcció
nord en plena serra de Mussarra.
Un xic més amunt trobem una desviació a l'esquerra que ens porta a la Quintana i al
mas de Mussarra, amb la seva ermita romànica de Sant Pere de Mussarra (s. XI). A l'agost
del 1714 aquesta masia acollí les tropes borbòniques, que atacaren les tropes austriacistes a la batalla de Talamanca. Sería un bon indret per dinar.
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Avancem direcció nord, deixant a la nostra esquerra el trencall que porta al mas del
Bosc de Mussarra amb la seva ermita dedicada a la Mare de Déu del Roser (paga la pena
la visita).
Continuem, ara en suau davallada, fins al Coll de Portella, des d'on podem observar
unes curioses roques, a la banda dreta de la pista, són les Roques de l'Oan.
Seguim el camí de baixada de Sant Pere Màrtir, que ens porta al pont del Solà, a l'entrada de la població de Monistrol de Calders.
Entrem ja definitivament a la població de Monistrol de Calders. Travessem el pont
del Solà i girem a l'esquerra per l'avinguda del Dr. Tarrés; a la dreta tenim el carrer de
l'Església, que ens mena a l'església parroquial de Sant Feliu. Seguim per la placeta de la
Pedrera i carrer del Call fins arribar al Parc del Serrat, sota el qual hi ha el Pont del Collet
on ens recollirà l'autocar.
Final de la segona etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
PROPOSTA CULTURAL O TURÍSTICA:

Visita al Castell de Talamanca
Temporada d'hivern:
Diumenges i Festius a les 11,12 i 13 hores.
Per a grups majors de 25 persones es poden concertar altres horaris
Contacte 682 19 72 20
Ruta de les tines de la vall del Flequer (visita guiada Tel. 686 108 724 )
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Moles del Corb i Sant Honorat a Peremola
Feia temps em ballava pel cap i un dia, a tocar la primavera, de cop i volta vaig decidir agafar els trastos i anar-me'n sola al parc natural del Montseny. Vaig deixar el cotxe a
Santa Fe, pujar al Turó de l'Home i les Agudes. Encara hi havia neu, érem jo, la boira, el
silenci...i un munt de sensacions. M'hi hauria quedat però el fred em va fer reaccionar i ja
començava a caure el dia. De tornada cap a casa tenia un entusiasme que no havia sentit
mai, i així vaig fer vàries sortides per diferents llocs, però sempre sola. Estava encantada,
però hi havia moments en que trobava a faltar companyia.
Fins un dia que buscant senders al Google m'entrebanco amb el CESC, i veig que fan
sortides en colla, pinten molt bé, vaig llegint i em vaig entusiasmant. Com m'agradaria!!
Però no conec a ningú, em fa vergonya i durant unes setmanes li vaig donant voltes. Un
dia veig la sortida a Moles del Corb i Sant Honorat a Peremola i, vinga, em decideixo,
agafo el telèfon i truco. Quina sorpresa!, m'informa molt bé i m'anima a afegir-m'hi. Què
carai!, no m'ho penso més, m'hi apunto!
Quins nervis, a penes dormo, tinc por de fer tard. Arribo, sóc dels primers, tothom es
saluda i pugem al autobús. Les veus que em van convèncer ara els conec, en François i en
Julio, aquest em localitza i em presenta. Tothom em saluda i continuen fent la xerrada animadament, em sento bé, em sento a gust. El viatge és llarg, fins hi tot fan el son. Arribem a
Peremola i comencem la caminada, tothom xerra animadament. Què bé!. Anem fent camí
en fila o en grup, si el camí ho permet. En Julio s'interessa contínuament «Estàs be? Anem
massa ràpid? T'ho estàs passant bé?». «I tant que sí!». Senzillament em sento una més,
estic còmode. Anem fent camí pels diferents llocs del Corb fins arribar a L'Agulla. Quines
vistes, cadascuna més impressionant! Enfilar-m'hi ha estat el que més m'ha agradat. Hem
fet la foto de grup i després de gaudir de les vistes hem baixat per seguir el camí fins arribar
a l'Ermita de Sant Honorat. És fantàstic tot el que es pot gaudir contemplant les diferents
vistes mentre anem caminant per la Cinglera, el Cadí, la Vall del Segre, el Pantà d'Oliana,
etc. Anem baixant fent el camí de tornada.
He gaudit tant de les vistes i la companyia que se m'ha fet curt el dia. Ja de tornada a
l'autobús tots ens relaxem i dormim una bona estona. Amb els ulls tancats somric feliç,
n'estic ben segura, és la primera de moltes altres.
Moltes gràcies a tots per haver-me fet sentir una més. I com no! En Julio, en François i
en Paulo, per la coordinació, l'atenció i la simpatia!
Text: Lurdes Agell |
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Serra del Bufadors i Castell de Montesquiu
Vaig estar molts dies dubtant entre anar o no anar. No havia fet mai cap sortida amb el
CESC i no sabia amb quin nivell em trobaria. Em feia una mica de por.
Per fi vaig trobar algú que em volgués acompanyar i no ho vaig dubtar més. Endavant!
No me'n penedeixo gens, tot el contrari. Vam anar un grup de 23 persones.
La sortida va ser d'uns 19km i 100m de desnivell aprox. i la vaig fer sense cap dificultat
(tret de les tiretes dels dos dies següents).
No vam tenir gaires bones vistes perquè el dia estava una mica tapat, però la zona dels
Bufadors era d'un paisatge molt maco, totalment de tardor.
Em va agradar molt conèixer-vos, no tingueu cap dubte en que repetiré altres sortides
amb vosaltres!
Text: Conchi Peula |
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Rural Bloc, edició 2015
Després de dues edicions i un any de letargia, el Rural Bloc torna a despertar amb força.
El canvi de dates, per fer-lo coincidir amb la festa major de Sant Martí i per una qüestió logística, anima a una quarantena de participants del poble i rodalies a participar en
aquesta tercera edició de l'esperat open, organitzat pel Grup d'Alpinisme i Escalada del
Centre Excursionista Sant Celoni.
Un total de 27 blocs, alguns de molt fàcils i d'altres no tant, van tenir entretinguts del
més gran al més petit, en una jornada marcada sobretot pel caràcter lúdic de l'esdeveniment. Cal recordar que el format Open, al contrari que el de la competició, prima l'esperit
obert i de companyonia entre participants.
Aquest fet va quedar de sobres demostrat durant l'event, podent veure en tot moment
participants de tots nivells ajudant-se a descobrir els moviments d'un bloc o cobrint-se
l'esquena durant les caigudes més espectaculars.
Cal destacar la participació infantil, cada cop més elevada, tant del centre i del mateix
poble, com d'altres pobles i col.lectius d'escaladors.
La jornada va resultar fluida i tothom va poder escalar i gaudir de la festa, així com de la
demostració espectacular d'acrobàcia sobre teles que es va fer durant la transició a la final.
La botifarrada popular i el sorteig de material que tanquen tradicionalment cada edició
d'aquest open d'escalada en bloc va posar el punt i final a una festa que esperem repetir
l'any que ve.
Per últim, agraïr a tots els participants, entitats col.laboradores i amics i amigues el poder
mantenir viu l'esperit rural i popular d'aquesta trobada que ja comença a ser un clàssic.
Moltes Gràcies!!
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2016
06.02 | ESPELEOLOGIA
07.02 | SENDERS
13 i 14.02 | ALPINISME
14.02 | NATURA
21.02 | MUNTANYA i ESQUÍ
28.02 | CALÇOTADA

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

