CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI

CESC

núm 188 / febrer 2016

ESCALADA GAE Trobada
CICLE D’AUDIOVISUALS Avanç
CORDES Article
FEBRER

02, 09, 16 i 23.02 | 100 CIMS dimarts
06.02 | ESPELEOLOGIA
07.02 | SENDERS
07.02 | FOTOGRAFIA
13 i 14.02 | ALPINISME
13.02 | 100 CIMS
14.02 | NATURA
21.02 | MUNTANYA
21.02 | ESQUÍ
28.02 | Calçotada

MARÇ

04.03 | Audiovisual
05 i 06.03 | ALPINISME-GAE
05.03 | ESPELEOLOGIA
06.03 | SENDERS
06.03 | BARRANCS

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
Butlletí Mensual
Número 188 - Febrer 2016
President
Sots president 1
Sots president 2
Secretària
Tresorer
Vocals

Carles Montoriol
Esther Guiu
Paulo Jiménez
Rosa Codony
Agustí Net
Francesc Boix
Cèsar Cabrera
Quico Fernàndez
Lluís Forroll
Mònica Garcia
Mònica Lop
Francesca López
Carles Marín
Jordi Martín
Miquel Pérez
Jonathan Quer
Irene Rodríguez
Izmet Serra
Joan Torras

SECCIONS
Natura/Gastronòmica Joan Torras
Fotografia Carles Marín
Senders Izmet Serra,
Mònica Lop
Muntanya Quico Fernàndez
Alpinisme Miquel Pérez,
Lluís Forroll
GAE Christopher Sende,
Valentí Canadell
Esquí de Muntanya César Cabrera,
Rosa Codony
Trail Running Jonathan Quer,
Montse Escudé
Barranquisme Francesc Boix, Sònia
Rivarola, Jordi Puig
Espeleologia Pep Albarran,
Mònica García
Marxa del Montseny i Irene Rodríguez,
Activitats Culturals Jordi Martín

Atenció al públic Francesca López
dimarts i dijous - de 19 a 21h - 93867 5213
c/ Sant Antoni, 16 - 08470 Sant Celoni
butlleticesc@yahoo.es / @CESantCeloni
www.facebook.com/centreexcursionista.
santceloni/
La quota anual de soci numerari és de 38
euros. La quota de soci major de 65 anys és
de 20 euros anuals. La quota del 1er membre
d'una família és de 38 euros i la de cadascun
dels altres membres és de 15 euros.
Edició i Disseny Esther Guiu
Distribució Ramón Jiménez i
Francesc Orench
Impressió Copisteria Sant Celoni
Email Butlletí butlleticesc@yahoo.es
Exemplars 325 exemplars
Portada Curs Alpinisme
Podeu enviar les vostres col.laboracions a
l'adreça del butlletí. El CESC no comparteix
necessàriament les opinions.

EDITORIAL

Som del CESC!
Acabem de començar el 2016 i el proper mes de maig farà
32 anys que va néixer la nostra Entitat, quan en Quim Àlvarez,
amb el seu equip de monitors i una colla de nois i noies, van
començar les activitats del Centre Excursionista Sant Celoni.
Ara, al cap d'aquests anys som més de sis-cents, els socis de
l'Entitat.
El Centre Excursionista Sant Celoni ha crescut gràcies a la
confiança i l'esforç altruista de moltes persones que al llarg
d'aquest temps, han participat, col.laborat i se senten contentes i orgulloses de pertànyer al CESC. El nostre èxit ha estat
gràcies i en gran part al bon ambient i el caliu que el col.lectiu
de socis ha sabut crear i mantenir.
Han estat uns anys en que hem d'estar molt contents de la
nostra gent que ha assolit importants fites dins el món excursionista i alpinista, fora i dins de les nostres fronteres i de les
que en podríem fer una llarga llista, però, potser el més important han estat les estones de companyia que tot descobrint les
muntanyes, boscos i contrades especialment del nostre país,
al llarg de moltes i moltes activitats, la gent del CESC hem
anat coneixent i gaudint amb tots els companys.
Han estat molts els llaços d'amistat que s'han creat al CESC
i que perduren al llarg d'aquest temps. Creiem en la importància de transmetre aquests valors als nous companys que s'incorporen a les nostres excursions i altres activitats, ja que no
ens hem de conformar en ser un senzill club esportiu o centre
d'esport, si no que volem ser molt més, un grup de companys
i amics que ens sentim orgullosos de “ser del CESC”.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | GAE

Trobada del GAE d’Escalada
Vilanova de Meià, 8, 9 i 10 d’abril
Trobada del GAE a Vilanova de Meià 8/9 i 10 d'abril.
Aprofitant la inèrcia de la primavera passada, el Grup d' Alpinisme i Escalada repeteix
la trobada d'escalada anual.
Canvi d'escenari, aquesta vegada la concentració es farà a Vilanova de Meià els dies 8,
9 i 10 d'abril.
El tarannà de la trobada és totalment lliure, cadascú pot organitzar-se l'activitat que
vulgui realitzar; això sí, compartint el sostre per sopar i dormir.
El punt de reunió és el refugi del santuari del Puig de Meià, reservat per què hi poguem
passar la nit. El refugi compta només amb una llar de foc; cal portar, doncs, el que necessitarem per menjar i dormir.
La trobada és oberta a tots els socis que hi vulguin participar, entenent que cadascú
es fa responsable de les activitats que dugui a terme. A més d'escalada esportiva i clàssica
de diversos llargs, la zona també compta amb un entorn magnífic per caminar i el poble
no queda massa lluny.
En definitiva, una bona ocasió per gaudir de l'entorn i dels amics, a càrrec del GAE.
No us ho perdeu!!
Contacte: Mar Romero 630875907
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100 CIMS, matinals de dimarts
Mesos de febrer i març 2016
Continuem el cicle de sortides matinals que fem els dimarts pel mes de febrer 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 2, 9 i 16 de febrer i 8, 15, 22 i 29 de març
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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Cicle d’Audiovisuals
Divendres de març i abril
El proper 4 de març començarà el Cicle d'audiovisuals 2016, a la sala Bernat Martorell
i a 2/4 de 10 del vespre com els darrers anys.
Entre els audiovisuals seleccionats per aquesta edició podem avançar “Padling to
Alaska” (Ruta d'Alaska en Kayac) per l'11 de març, presentat a diferents certàmens de
cinema de Muntanya i Aventura.
I pel divendres 18 un audiovisual molt bo i interessant: “Sa Fosca”, dels inicis del barranquisme a Mallorca.
Com que aquest any tenim setmana santa a finals de març, el cicle s'allargarà fins a
primers d'abril. Al butlletí de març vindrà en detall el programa complert.
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SORTIDES FEBRER | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | MURA

Avenc del Llest
DISSABTE!
El proper 6 de febrer visitarem l'Avenc del Llest de 56m
de profunditat i 265m de recorregut.
L'atractiu de l'avenc és la delicada Sala “Sardi” a 30mts
d'alçada de la base de l'avenc.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 06 de febrer
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 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 04 de febrer a:
pendragon1961@hotmail.com
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SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

2ª Etapa. Mura - Talamanca Monistrol de Calders
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.
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-

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 07 de febrer
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

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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FOTOGRAFIA | MONTSENY

Fotografia: la Riera de Riells del Montseny
Diumenge 7 de febrer
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 a l'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: 7 de febrer, 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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ALPINISME | VALLTER

Pic de l’Infern

DADES TÈCNIQUES
DDATA

Cap de setmana
13 i 14 de febrer
HORA SORTIDA

Dissabte anirem fins a Vallter 2000, on deixarem els
cotxes i prendrem direcció al refugi, per passar-hi la nit.
L'aproximació del diumenge serà anar al Coll de la
Marrana, Bastiments i Pic de l'Infern. Tot fent una circular
llargueta, ja que tornarem pel GR-11.
OPCIONS Depenent de l'estat de la neu i el temps, hi

haurà un pla B:
Si l'estat de la neu ho permet... pujaríem ben aviat i faríem unes canals per agafar gana pel sopar.
Si per Vallter hi haguessin problemes... aniríem a algun
altre pic, o crestes boniques, ferrades de 6 hores, etc.

14h tarda, dissabte 13
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Miquel Pérez
HORARI

Els dos dies +/- 11:00h
CAL PORTAR

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Miquel Pérez
617 421 458
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SORTIDES FEBRER | FITXA 100 CIMS dissabte!
100 CIMS | PRIORAT

La Cogulla del Montsant
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 13 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí

La Cogulla del Montsant amb 1063m d'alçada està situat LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
a la zona més occidental de la serra del Montsant.
MITJÀ TRANSPORT

ITINERARI Farem una ruta circular de gran bellesa, amb Cotxes particular. En cas

uns paisatges esplèndids, panoràmiques del Priorat i racons
sorprenents.
Sortint de la Cartoixa d'Escaladei (451m), pujarem a l'altiplà superior pel Grau de l'Escletxa.
Un cop a dalt, passarem per la Punta Alta del Boter
(1006m), La Cogulla (1063m) i el Piló de Senyalets (1109m)
i gaudirem de les extraordinàries vistes.
La tornada la farem pel Grau de Salfores, que no té cap
dificultat, però ofereix una panoràmica increïble cap a les
parets de la Serra del Montsant.
El Parc Natural de la Serra del Montsant, a la comarca del
Priorat, va ser creat l'any 2002 pels seus valors paisagístics,
històrics, geològics i biològics.
Una ruta realment “de col.leccionista” sobretot pels que
saben valorar els extraordinaris indrets d'aquest país.
El nom del Grau de Salfores ve d'Arnau de Salfores que,
al segle XII, va ser fundador d'una casa pairal que es va
transformar en el monestir femení del Bon Repòs.

de ser un grup prou nombrós s'estudiarà la possibilitat d'anar amb autocar
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per
tothom avesat a caminar
per muntanya, tot i que en
algun punt cal posar les
mans.
RECORREGUT 13,5km
DURADA 04:50h
DESNIVELL +840m
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: Esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA
NATURA | MONTNEGRE-LITORAL

Les quatre ermites

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 14 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h del matí
ITINERARI I RECORREGUT

Aquest itinerari es troba a la banda solana de la Serralada Litoral que dóna a Pineda de Mar i forma part de la
ruta de les 4 ermites (Mare de Déu de Gràcia, Sant Rafael,
Sant Jaume i capella de Sant Antoni) d'aquest municipi.
Iniciarem el recorregut prop del cementiri de Pineda,
vora el mar, aprofitant un passadís format per una riereta sorrenca típica del Maresme i envoltada per camps de
cultiu. Travessarem la NII i ens enfilarem, per una pista,
fins a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, des d'on podrem apreciar la pressió urbanística a la que està sotmesa
aquesta zona, així com unes bones vistes cap a Calella,
Santa Susanna, Pineda, Malgrat i part de la Serralada Litoral. L'ermita fou construïda per un grup de mariners l'any
1715. Saquejada i incendiada en vàries ocasions, va ser
restaurada al 1981. Destaca el mosaic al.legòric del mar i
les muntanyes i la imatge de la mare de Déu que presideix
el presbiteri, obra de l'artista Josep Perpinyà.
Continuem per un sender que ens porta en direcció nord
cap als “Pins del Poeta“ on s'inspirava un pinedenc per fer
la seva poesia. Estem en contacte amb la biblioteca Serra
i Moret de Pineda perquè ens faciliti informació d'aquesta
persona i poder-la donar el dia de la sortida.
Seguirem enfilant-nos cap al Turó de La Guàrdia del
qual no hi ha referències, però es pensa que deu el seu
nom al fet que fos un lloc de vigia a l'època en que els
pirates sarraïns navegaven per la Mediterrània saquejant
els pobles. Aquí hi trobarem una plataforma des de la que
s'enlairen amb parapent. També hi podrem divisar el Turó
de Montpalau al cim del qual es trobem les ruïnes de l'antic castell de Montpalau. Documentat des de mitjans del
segle XI, la seva jurisdicció comprenia una bona part del
Maresme, des d'Arenys fins a Hortsavinyà, al límit dels dominis del castell de Palafolls.
Continuant arribem a una pista i en forta baixada ens
portarà cap a l'església de Sant Pere de Riu que pertany al
municipi de Tordera, ja que formava part de l'antic terme
d'Hortsavinyà, però des del punt de vista popular i eclesi-

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefamartínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 9km aprox.
DESNIVELL 200m
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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àstic ha estat sempre vinculada a la parròquia de Pineda de Mar. Se la coneix també amb
el nom de Sant Pere de Pineda. La documentació més antiga que en fa referència és de
l'any 1185. Durant molts segles va tenir sacerdot propi, però posteriorment se'n va fer
càrrec el rector de Pineda. El 1985 va ser novament oberta al culte, mentre que la rectoria era habilitada com a casa de colònies. Al cementiri està la tomba del dissenyador de
moda Manuel Pertegaz. És més que probable que puguem visitar l'església i veure el petit
cementiri.
Des d'aquí anirem cap a les restes de l'aqüeducte d'època romana, situat a la dreta
de la carretera d'Hortsavinyà, va ser construït entre els segles II i III dC, Conserva quatre
arcades en força bon estat i és considerat bé cultural d'interès nacional amb la categoria
de “zona arqueològica”.
Ens aproparem al nucli urbà per un camí que surt de la mateixa carretera i ens dirigirem cap a Can Jalpí, antiga masia documentada del segle XIV que fou durant molts anys
notaria del terme del castell de Montpalau.
Travessarem la NII i dins el nucli urbà, en un dels extrems del carrer del mateix nom,
trobem la capella de Sant Antoni que va ser edificada a finals del segle XVIII i que conserva un altar barroc de talla i una pica de pedra.
Per acabar agafarem direcció mar per anar a buscar els cotxes.
COM ARRIBAR-HI (40 minuts)

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 dreta, girarem dirección el
cementiri de Pineda, on aparcaremt els vehicles per iniciar el recorregut. (Total 40km).
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SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA
MUNTANYA | RIBERA D’EBRE

Xàquera o
La Creu de Santos 942m
ITINERARI

Creu de Santos o Xàquera és una muntanya de 942 metres que es troba entre els municipis de Benifallet i Tivenys,
al Baix Ebre, i Rasquera, a la Ribera d'Ebre. És el cim comarcal de la Ribera d'Ebre i forma part de la llista dels 100
cims de la FECC.
Començarem des del balneari de Cardó fent uns metres
enrere per la pista asfaltada, però ben aviat la deixarem i
prendrem un sender a la dreta que en 10 minuts ens portarà
fins a les runes de la Santíssima Trinitat; seguirem pujant i
en poc més de mitja hora arribarem al Portell de Cosp; aquí
el camí s'enfila de valen durant uns metres fins arribar al
cim d'una petita carena, tot seguit anirem flanquejant per
sota les parets rocalloses fins que farem un gir a l'esquerra
per enfilar cap a la cova Lluminosa. Portarem més o menys
una hora de camí i podria ser un bon lloc per esmorzar.
Continuarem, ara de baixada fins a trobar la Roca Foradada, ens desviarem una mica del camí per visitar-la, seguirem baixant fins arribar al barranc de Sant Roc i una mica
més avall, seguint pel barranc, arribarem a l'ermita de Sant
Roc. Tornarem enrere pel barranc de Sant Roc, però ara ja
de pujada, passarem per un forn de calç i arribarem al trencall per anar a visitar la zona coneguda com Els Martells
des d'on gaudirem d'esplèndides panoràmiques de la Vall
i el balneari de Cardó i l'ermita de Santa Agnès; portarem
unes 02:30 hores.
Ara ja la nostre propera fita serà el cim de Xàquera o
Creu de Santos a la qua arribarem desprès de 01:30h des
dels Martells, des del cim les vistes sobre la vall de l'Ebre i
del Litoral Tarragoní són magnífiques i, en general, panoràmiques de 360º. Farà unes 4 hores que hem sortit del Cardó.
La baixada la farem el primer tram pel mateix camí per
on hem pujat, però ben aviat el deixarem per anar baixant
ràpidament per un sender que en poc més de 30 minuts ens
portarà a la pista que puja de Cardó al coll de Mortero.
La seguirem en baixada fins arribar a un replà al costat de
la pista a on podrem dinar amb vistes al Balneari.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 21 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Sense dificultat.
És apta per tothom avesat
a caminar per muntanya
RECORREGUT Circular, la
major part per senders de
muntanya i algun tram de
pista
DURADA 06-07h aprox.
RECORREGUT 14km aprox.
DESNIVELL +/- 850m
ARRIBADA 18:30h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 18 de febrer
- 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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Desprès de dinar i descansar una mica ens quedarà la opció de visitar les ermites de
Sant Simeó o de la Columna i de Sant Onofre, edificades damunt de unes grans roques,
aquesta visita de les ermites tindrà una durada aprox. d'una hora de temps (és opcional).
Qui no vulgui visitar les ermites pot anar directament al Balneari per la pista en poc més
de 20 minuts.
El Balneari de Cardó actualment està fora de servei i en un estat de conservació força
llastimós.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar al punt d'inici sortirem de Sant Celoni i per l'autopista AP-7 anirem en direcció Tarragona fins a la sortida 39 l'Ametlla de Mar-El Perelló, seguirem per la N-340 fins
a l'entrada del Perelló, a on ens desviarem per la TV-3022 en direcció a Rasquera, una
mica més endavant trobarem un altre bifurcació, a on seguirem les indicacions a Rasquera, Móra d'Ebre, Gandesa.
En 19km ja serem a Rasquera, passant per dins el poble, seguirem les indicacions a
Cardó, només ens quedaran 9km per una carretera local fins arribar al balneari de Cardó,
lloc a on aparcarem els cotxes.
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SORTIDES FEBRER | FITXA CALÇOTADA
ACTES SOCIALS | MOSQUEROLES

Calçotada

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 28 de febrer
HORA SORTIDA

11h del matí
Com cada any el CESC organitza una calçotada, per l'úl- LLOC SORTIDA
tim diumenge de febrer. Repetirem el mateix lloc, el local pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
social La Mariona de Mosqueroles.
Cotxes Particulars
El CESC hi posa els calçots, el foc i la salsa. I vosaltres cal
que porteu el segon plat (si creieu que encara us quedarà
gana després dels calçots), els postres i la beguda, i tots els
estris per menjar. No cal que porteu taula ni cadires.

LLOC

Local Social La Mariona,
Mosqueroles
PREU

Socis 5 euros
Com que s'han de comprar els calçots, cal saber amb No Socis 10 euros
alguns dies d'antel.lació, quants serem. Per això és impres- CAL PORTAR
Postres, beguda, el segon
cindible fer la reserva abans del 25 de febrer al CESC.
plat, i els estris per menjar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 25 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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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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SORTIDES MARÇ | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | SANT FELIU DEL RACÓ

Avenc de la Carbonera
REPROGRAMAT
El proper 5 de març reprogramem la sortida a l'Avenc de
la Carbonera.
Interessant avenc de 80m de fondària i 180m de recorregut, amb sorpresa al fons de l'avenc.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 05 de març
HORA SORTIDA

07:15h del matí
LLOC SORTIDA

Parking Caprabo
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 19:00h 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 03 de març,
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

3ª Etapa. Monistrol de
Calders - L’Estany
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 03 de març.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Iniciem el nostre recorregut al Pont del Collet

de Monistrol de Calders, on hi ha el Parc del Serrat. Avancem direcció nord, tot seguint la Ruta de la Salut pel traçat
del GR-3, i paral.lels molt a prop de la riera de la Golarda,
que tenim a la nostra esquerra.
Deixem el cementiri a la dreta i passem per la Resclosa
de la Païssa (esquerra).
Seguim l'anomenada carretera de la Coma. Travessem
el torrent de Colljovà, que procedeix del nord-est, i després d'un tram de pujada, forta en alguns moments, arribem a Coll Girant.
Poc després, en un lloc on la carretera ha guanyat una
notable alçada damunt de la Golarda, deixem a ponent, i
a sota, els impressionants Gorgs Blaus. Travessem la riera
per un pont.
Abandonem el camí asfaltat de la Coma, que se'n va
amunt i seguim cap a llevant sota la Baga de la Coma. El
camí continua en suau ascensió passant primer per la Balma de la Coma.
Seguim pujant i passem pels Pous de la Coma, fins arribar a la Quintana del Xei, en plena Vall de Marfà; deixem
la casa del Xei a mà esquerra. Seguim planejant per la pista
i arribem al Molí de Datzira, a la nostra esquerra.
Travessem de nou la riera de la Golarda, i tot seguit
el torrent de la Font d'Esqueix. Avancem per la vall de
Marfà, passant pels Camps de Marfà i les Oliveres, per
sobre el Molí de Brotons i el famós Salt de la Tosca.
Seguim, en direcció nord-est, l'anomenat Camí de Moià
a Marfà. Passem el Còdol. Sota els Cingles de Montbrú
podem veure des de la pista el Salt del Candeler.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 06 de març
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 25,31 km
(llarga) / 13,78 km (curta)
DESNIVELL +721 m -297 m
(llarga) / +309m /
-130 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 03 de març
- 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

SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS

Travessem el torrent de Font Candelera i, tot ascendint suaument, hi anem paral.lels
durant un bon tram fins arribar al trencall del mas Vila-rasa, a la nostra esquerra, ja a les
portes de Moià.
Passem pel Pol. Ind. Sot d'Aluies i entrem a la població de Moià. Travessem la carretera N-141c i entrem dins de la vila. Seguim els carrers de Santa Magdalena, carrer del
Comerç, carrer de Sant Antoni, fins arribar a la Plaça Major on trobem l'Església de Santa Maria i, en un costat, la Casa Museu de Rafael Casanova, la qual podrem visitar. En
aquesta casa va néixer Rafael Casanova, l'heroi de la defensa de la ciutat de Barcelona
durant el setge de 1714. (Aquí s'acaba la opció curta).
Sortim de Moià per la banda nord-est, tot seguint el carrer del Passerell. Creuem la riera
de Passerell, on trobem el Molí Nou de Passerell. Passem per davant de l'impressionant
Embassament de Molí Nou i anem ascendint per la pista deixant el mas dels Picanyols.
Seguim ascendint pel Camí dels Ferrerons, que és el traçat del GR 3. Deixem la Bassa
del Riu a l'esquerra i, més endavant, la Bassa del Nespler a la dreta. Anem avançant ara
per la pista de Creu Vermella, sempre en direcció nord-est, sota el serrat de l'Espelta,
fins que arribem a la Creu Vermella. Seguim avançant pel traçat del GR 3 i revoltem ara
en direcció nord-oest, tot ascendint cap el Collet de la Caseta Alta; a la nostra esquerra
tenim el Puig de les Conques (1025m).
Un xic més endavant, trobem el dolmen de Puig Rodó, entre dues basses d'aigua i amb
un gravat en forma de creu a la coberta. Ascendim al Turó de Puig Rodó, punt més alt de
la sortida. Baixem del turó per l'altra vessant i arribem al Collet de Cantallops. Som dalt
del serrat de l'Horabona, el qual seguirem ara direcció nord en suau davallada.
Seguim, en suau davallada, per la pista carenera del Serrat de l'Horabona fins que assolim el Coll Sobirà, ja a l'entrada de la població de l'Estany.
Entrem finalment a la vila de l'Estany pel Pedró de Pontarró i travessem la carretera
C-59. A l'altra banda podrem admirar la joia arquitectònica del monestir de Santa Maria
de l'Estany, un dels tresors del romànic català.
Final de la tercera etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
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SORTIDES MARÇ | FITXA BARRANQUISME
BARRANQUISME | MONTSERRAT, Can Jorba

Canal del Joc de l’Oca

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 06 de març
HORA SORTIDA

Pendent de concretar
INSCRIPCIONS

Hi ha 20 places disponibles que s'atorgaran per ordre de
sol.licitud al correu electrònic: cesc.barrancs@gmail.com.
Tot i així, no és una sortida purament d'iniciació, i haver
participat en alguna altra sortida de barrancs organitzada
pel CESC, on ja s'hagi practicat el ràpel, també donarà prioritat.

LLOC SORTIDA

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

Cotxes Particulars
PREU Gratuïta tot i que els
socis del CESC tindran priON LLOGAR EL MATERIAL NECESSARI PER LA SORTIDA
Pels socis, hi ha material de lloguer al CESC. També n'hi oritat en l'ordre de llista
ha en la majoria de botigues especialitzades de muntanya. PROPOSA LA SORTIDA
Jordi Puig, Sonia Rivarola i
Algunes botigues són:
A Granollers: www.camp4online.com (tel. 93-013-88-59) Francesc Boix
DIFICULTAT S'han de tenir
A Vic: www.montanya.eu (tel. 93-885-49-83)
coneixements en la tècniA Barcelona: www.equipatb.com (tel. 93-187-65-18)
ca del ràpel i estar acostumat a estar a alçades de
CAL PORTAR
Botes de muntanya que agafin el turmell, roba tèrmica fins a 20 metres. Cal tenir
interior, talabard per barranquisme amb culot, bagues d'an- una forma física suficient
coratge dobles amb dos mosquetons de seguretat, descen- per realitzar aquest tipus
sor tipus ‘vuit', casc homologat per muntanya, aigua i men- d'activitat
jar per la jornada, una motxilla. Recomanable: guants de DURADA Aprox. 5 hores
anant sense pressa i amb
treball fins. Si algú té dubtes, que contacti amb nosaltres.
voluntat de que la jornada
sigui divertida
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COM US VA ANAR? | MUNTANYA

El Pedró de Tubau, 26/09/15
Són les 7 del matí, hem quedat a la Plaça Comptes del Montseny per enfilar cap al Berguedà, avui toca sortida amb el CESC, de fet la meva primera sortida. N'he sentit a parlar
tant d'aquest grup excursionista! El meu pare n'era un dels components quan era jove i
tota la família ens hem passat hores escoltant les seves aventures a les muntanyes!
L'objectiu d'avui és el Padró de Tubau, una de les propostes del repte dels 100 Cims, un
projecte de la FEEC per apropar-nos més a les diferents muntanyes de Catalunya.
Només arribar es respira un ambient de passió per les muntanyes, en Quico ens entreté
al cotxe explicant-nos les infinites rutes que ha fet i nosaltres l'escoltem embadalits, com
pot recordar i saber-ne tant? El pròxim dia ens endurem una llibreta per apuntar-ho tot!
Un cop arribem a lloc, ens posem a caminar, som vint-i-dues persones i una gosseta,
enfilem muntanya a munt i pel camí anem xerrant, escoltant i sobretot aprenent de cada
una de les coses que sentim i veiem. També trobem algun bolet, tot i que a mi se m'escampen molts!
Un cop al cim contemplem la meravellosa vista, les cames no estan massa cansades i
el recorregut d'anada ha estat de mil contrastos...
A la baixada parem per dinar, ja feia estona que l'estòmac ens demanava teca i tots mengem amb molta afició, ens falta una baixada que entre xerrar d'un i l'altre es fa d'aquelles
divertides i que et deixen sorprendre de tant en tant amb nous paisatges i imatges d'aquelles que vols retenir a la retina.
Arribem al cotxe, ho reconec, les cames fan una mica de figa i mentre tornem pensem...
quina serà la pròxima?
Text: Marina Duset. Foto: Quico Fernàndez |
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CESC | ALPINISME-GAE

Curs d’Alpinisme, Nivell 1 CEP-CESC
desembre 2015
D'entrada no pensava pas parlar sobre aquest curs que acabem d'enllestir. Pensava
treure'm aquesta responsabilitat de sobre deixant-la sobre algun alumne més eixerit que
jo. Però vist com ha esdevingut, em veig obligat a fer-ho.
Simplement?. Ha estat un èxit. Però quan dic un èxit, és que em refereixo a un ÈXIT.
I això ha estat així, primer perquè hem pogut gaudir de la participació de docents de
la talla d'en Gabriel Portí i d'en Xavier Sànchez. Podria estendrem aquí sobre la seva experiència, motivació per a traslladar els seus coneixements als seus deixebles, les seves
incansables ganes d'aprendre i de fer-ho sempre una mica millor. Juntant-te amb aquest
personal, per mal que no hagis xutat mai una pilota, és molt senzill saltar al terreny de joc
i arrassar al contrari com si d'un Trident del Barça formessis part. Els problemes sempre
tenen solució. El complicat es torna senzill. I la pilota sempre arriba al fons de la xarxa.
Si teniu la sort de trobar alguna activitat docent en la qual ells hi participin... Ni ho dubteu. Apunteu-vos-hi de cap i corrents, abans no s'exhaureixin les places. Perquè estareu
jugant en l' “equip més gran del món”, i el curs de segur que serà “més que un curs”.
Ara bé, per molt Trident que tinguis, si els alumnes “no corren, juguen i també s'hi deixen la pell”, mai faràs un bon partit. I aquí també haig de dir que, si és cert que hem comptat amb alguns dels millor docents que conec, l'alumnat no s'ha quedat un moment enrere: han aguantat el tipus del primer a l'últim. Sempre amb un somriure als llavis. Sempre
demanant més. Nois (i noies, perquè ha estat el curs amb més participació femenina que
hem tingut mai, gairebé paritari), simplement heu estat espectaculars. Sou CO-LLO-NUTS.
Quan tens la sort d'ensopegar amb un equip humà d'aquesta mida, la meteo, el material, els inconvenients, els imponderables... No importen. El curs, facis el que facis, segur
que serà genial.
Gràcies a tots, Beatriz, Gabriel, Helena,
Ibon, Jaume, Joan, Laura, Lluc, Mar, Pau,
Rosa, Sergi, Xavier M. i Xavier S. Tota la feinada, maldecaps i problemes, d'organitzar
aquest enrenou, han valgut amb escreix la
pena.
Pot ser el millor resum del curs podria
ser, tal i com el va descriure un dels participants en l'enquesta de valoració final en
la pregunta “Com valoraries aquest curs”...
“BRUTAL!!!”. Tot i que eren anònimes...
Sospito qui va fer concretament aquesta
enquesta.
I ara si que passo la paraula als alumnes... Text: Joan Miquel Escudé |
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Del passat 17 de novembre al 13 de desembre de 2015 es va impartir el Curs d'Alpinisme de nivell 1 organitzat entre el Club Excursionista Palautordera i el Centre Excursionista
de Sant Celoni. Es tracta d'una formació intensiva, que es realitza al llarg de tres caps de
setmana i un vespre de teoria, amb l'objectiu d'ensenyar les tècniques bàsiques de progressió i assegurament i les tàctiques adequades per moure's pel medi nevat i la muntanya
hivernal, amb l'ús de grampons i piolet si s'escau, amb autonomia i seguretat.
En aquesta edició, el curs estava dirigit per professionals altament experts en temes
d'escalada, alpinisme i alta muntanya i es va comptar amb dotze participants procedents
de tot Catalunya.
El primer dia de curs ens vam trobar al CESC i es van donar unes nocions bàsiques del
material de muntanya necessari per dur a terme aquesta activitat i explicació teòrica del
que aprendríem a la muntanya els caps de setmana següents. Ja que tothom volia pràctica,
es va organitzar un tastet d'escalada en roca a Cabrera de Mar abans d'anar a treballar en
condicions hivernals.
El grup era sòlid i tothom estava engrescat en començar el curs fent un bivac sobre la
neu. Un cop feta la parada obligatòria a Tremp per sopar, agafar forces i calor, vam enfilar
cap a Tavascan amb un gust de boca no massa bo al veure que se'ns espatllava una furgoneta a mig camí i havíem de trucar a la grua a mitjanit.
El punt escollit per fer el bivac va ser l'aparcament a peu de l'estació d'esquí. Molts
de nosaltres érem novells en bivacs hivernals i va ser tota una aventura... Ens posàvem
a dormir a les 2 de la matinada i al cap de mitja hora de trobar el nostre lloc dins el sac
es posava a ploure. Això va posar a prova el nostre material... Algun al cap de 2 hores ja
caminava per la muntanya esperant que es fes de dia.
A les 7 del matí ja esmorzàvem, es van refrescar els primers conceptes donats en la
jornada teòrica i de seguida cap amunt, que el fred es feia notar. El cap de setmana va
ser molt profitós i vam aprendre a progressar amb piolet i grampons, auto-assegurar-nos
amb el piolet i a efectuar correctament l'auto-detenció també amb el piolet. Vàrem acabar
muntant ancoratges en neu i, com no, també es realitzaren pràctiques de recerca amb
ARVA.
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Ens quedava un cap de setmana intens, però la previsió de neu era molt dolenta així que
no vam tenir cap més remei que fer més de 4 hores de cotxe per trobar-la: el lloc escollit
va ser la zona de Bielsa. El bivac es va repetir, aquesta vegada sense neu però amb temperatures encara més fredes. Aquest segon cap de setmana ja vam progressar i encordar-nos
per glacera, que era un tastet del que seria el Curs d'Alpinisme Nivell 2. Molts de nosaltres
ja hem reservat plaça!!.
Text: Rosa Sitjà |

No soc gaire d'escriure, però l'ocasió s'ho val. La consciència no m'hauria deixat tranquil sense mostrar els meus agraïments als docents del Curs d'Alpinisme de nivell 1 d'enguany, organitzat pels Centres Excursionistes de Sant Celoni i Palautordera (CESC i CEP).
No només he corregit males pràctiques durant la progressió en terreny alpí hivernal,
he après tècniques de progressió amb seguretat i tècniques de supervivència (gràcies a un
bivac a Tavascan), sinó que, a més a més, me'n duc una experiència inoblidable, gràcies
a uns companys que des del primer dia van fer pinya i gràcies, sobre tot, a en “Joan-Mi”,
en Xavi i en Grabriel, els tres docents del curs.
La clau de l'èxit del curs passa per ells tres, segons el meu parer, per la seva entrega,
dedicació, metodologia i coneixements. Ells han sabut dissenyar un curs adaptat a les
demandes i inquietuds de nosaltres, els cursetistes, han encertat de ple en l'elecció dels
indrets per a desenvolupar els continguts en funció de les condicions i previsions meteorològiques i han aconseguit crear un entorn excel.lent per l'aprenentatge i per poder gaudir
i passar-s'ho bé en tot moment.
Gràcies de nou als tres docents i als companys (Rosa, Mar, Jaume, Helena, Ibon, Joan,
Laura, Pau, Lluc, Bea i Xavi). Ens veiem al Curs d'Alpinisme de nivell 2 de l'any vinent
(apa, ja tenim propòsit pel 2016). Salut i muntanya!.
Text: Sergio Sierra |
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La corda, una companya fidel a la muntanya
Primera part.
Tots els que som habituals de la verticalitat en la muntanya utilitzem les cordes, en major o menor mesura, per poder-nos-hi recolzar alhora de realitzar les nostres activitats. Tot
i que seria possible sortir sols a la muntanya, encara que no és gens recomanable perquè
pot ser altament perillós, la corda ens hi acompanyaria igualment. La corda és, doncs, la
nostra companya d'aventures permanent, la que sempre ens dóna seguretat, la que ens
permet arribar a llocs que no podríem assolir sense ella i la que hem de cuidar i saber
utilitzar si volem preservar la nostra vida intacta. Com tots els companys d'aventura, si
l'aventura comporta risc, s'ha de conèixer bé.
Ni hi ha cordes que serveixin per a tot ni hi ha cordes que ho resisteixin tot. S'han de
conèixer bé les possibilitats que ofereix cada corda i saber-les fer servir correctament per
no danyar-les perillosament. És molt recomanable assistir a les jornades tècniques sobre
cordes que s'acostumen a fer a instància de l'organització en algunes trobades de muntanyencs. Així, es poden experimentar moltes de les coses que s'expliquen en aquest article.
En aquest article es pretén fer un recull de dades que resumeixi una mica allò bàsic que
s'ha de saber sobre les cordes que s'empren a la muntanya per progressar o per seguretat.
Breu pinzellada sobre l'origen de les cordes i el seus usos ancestrals
L'origen de les cordes és totalment incert però se sap que ja es feien servir en la prehistòria, utilitzant arrels, tires de cuir o tiges trenades. S'han arribat a trobar restes fossilitzades
de cordes molt primitives a la cova de Lascaux, a la Dordonya, França1. L'avantatge d'utilitzar una corda, o similar, és poder aplicar una direcció concreta a la força que s'exerceix
i això resulta una molt bona eina per caçar, pescar, estirar, lligar, hissar, cosir i un llarg
etcètera.
Els nusos i els seus inicis estan íntimament lligats a l'origen de les cordes perquè, sense
aquests, les cordes no tindrien la utilitat que tenen. Sense l'evolució dels nusos no s'hagués avançat fins a tenir les cordes actuals. Els nusos formen un tema a part que no és
l'objecte d'aquest text però se'n farà alguna referència degut a la relació que existeix entre
la resistència de les cordes i els nusos que s'estiguin emprant.
Evolució dels materials constructius i dels usos de les cordes
Hi ha cordes de diàmetres molt variats, de materials molt heterogenis i amb mètodes
de creació molt diferents. Inicialment, les cordes eren de fibres naturals trenades i els usos
que tenien eren molt limitats però amb el pas dels anys, i de l'evolució tecnològica, s'ha
anat obrint el ventall de possibilitats que aquestes ofereixen.
1. Breuil, H. Any 1955. Découverte par M. l'abbé Glory de débris de corde paléolithique à la grotte de Lascaux
(Dordogne). Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Volum 99, nº2, pàg. 194.
[http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1955_num_99_2_10431#doc-cite]
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Des dels fils per suturar fins a les cordes de gran diàmetre que serveixen per amarrar
vaixells als molls, hi ha diàmetres per tots els gustos. En muntanya, però, les cordes que
s'utilitzen habitualment tenen diàmetres entre 8,5mm i 11mm, tot i que hi ha algunes excepcions. En general, si tenen diàmetres menors se'ls considera cordinos auxiliars. És important utilitzar només cordes homologades per la UIAA i escollir-ne bé el tipus en funció
de que tinguem previst fer.
Els materials emprats en l'actualitat són principalment sintètics i els més habituals són la
poliamida, el polipropilè, el poliester i el polietilè. Més recentment s'hi ha afegit l'aramida,
que és un tipus de poliamida o la dyneema, que és de polietilè de mòdul alt. Hi ha noms
que s'utilitzen popularment com ara el niló (poliamida) o el kevlar (aramida) que en realitat són d'aquests materials. També existeixen cordes ‘flotants' amb l'ànima de polipropilè
que s'havien utilitzat pel barranquisme però degut a la seva poca resistència, i algun altre
motiu menor, s'han anat descartant amb el temps.
Bàsicament, hi ha tres paràmetres importants a saber del tipus de material de què està
feta una corda: el seu punt de fusió (PF), la temperatura a la que es fon; la seva resistència
a l'abrasió, que determina la dificultat amb que es desgasta; i el seu dinamisme, que és
l'elasticitat que té. Com més alt sigui el punt de fusió i com més alta sigui la seva resistència a l'abrasió, millor. Pel que fa al dinamisme, doncs dependrà molt de l'ús que s'hagi de
fer de la corda.
Algunes característiques genèriques:
• Poliamida: PF de 250º. Bona resistència a l'abrasió. Molta elasticitat.
• Polipropilè: PF de 150º. Poca resistència a l'abrasió. Força elasticitat.
• Poliester: PF de 245º. Bona resistència a l'abrasió. Poca elasticitat.
• Polietilè: PF de 128º. Poca resistència a l'abrasió. Poca elasticitat.
• Aramida: PF de 300º. Molta resistència a l'abrasió. Poca elasticitat.
• Dyneema: PF de 165º. Molta resistència a l'abrasió. Molt poca elasticitat.
Totes les cordes es creen mitjançant un trenat de fils però el material d'aquests fils i el
tipus de trenat determina les diferències de cadascuna d'elles. Hi ha cordes de prestacions
molt elevades que afegeixen un acabat extra que n'augmenta la resistència mitjançat un
tractament termoquímic que s'explicarà més endavant.
Els usos han evolucionat tant com les cordes però també es podria afirmar el contrari,
les cordes han evolucionat tant com els usos. Inicialment, els usos eren per raons ‘laborals'. Des de la prehistòria i passant per les edats antiga, mitja i moderna, fins arribar a
l'edat contemporània, hi ha hagut moltes evolucions i sempre lligades a l'àmbit de la supervivència. Tot i que a finals del segle XVIII ja es feien servir cordes per conquerir cims
difícils ha estat d'unes dècades ençà que les cordes, com tantes altres coses, han esdevingut una peça clau per a usos molt lligats a la muntanya i a les activitats d'oci. Des de les
activitats més conegudes com ara l'escalada, el barranquisme, l'espeleologia, l'alpinisme
o el bungee jumping fins a d'altres de no tant conegudes com el rope jumping, en totes es
fa un ús habitual de les cordes. Per a cada disciplina es necessita un o més tipus de cordes,
depenent de les variants que hi pugui haver dintre de cada esport.
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Parts d’una corda
Les cordes tenen dues parts clarament diferenciables, l'ànima i la camisa. L'ànima (o
nucli) és la part interior de la corda, que consisteix en un trenat de fils gruixuts que són, alhora, trenes de fils més fins. Algunes cordes duen una cinta identificadora a dintre de l'ànima que dóna dades sobre la corda: el material, l'any, el tipus, el fabricant, etc. La camisa
(o funda) és la capa exterior que recobreix l'ànima. En general, l'ànima dóna aproximadament 2/3 de la resistència de la corda i la camisa el 1/3 que falta, però hi ha excepcions.
L'inconvenient de tenir la camisa separada de l'ànima és que, en el cas de trencar-se un
bon tros de la camisa, aquesta s'esmunyi cap avall i ens quedem penjats només de l'ànima. Per tant, per esports com ara el barranquisme, que les cordes poden patir molta abrasió, això pot representar un problema seriós. Hi ha algunes cordes d'alta gama i que tenen
la camisa i l'ànima soldades termoquímicament, fet que els atorga molta més resistència a
l'abrasió i representen molta més seguretat.

També, hi ha una sèrie de noms propis en el maneig de les cordes que provenen de l'ús
nàutic i que convé saber per poder-s'hi referir quan calgui. Per entendre les descripcions
dels nusos també és molt útil conèixer-les.
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Alguns conceptes importants relacionats amb les cordes

• La resistència estàtica: és el valor de la força necessària per trencar una corda sense

nusos aplicant-li una tracció lenta i contínua. Quan s'especifica la resistència d'una
corda es fa referència a aquest valor. Si una corda té algun nus, la part on està el
nus és més dèbil. Cada nus té una propietat anomenada resistència residual, i que
és el percentatge de la resistència que manté en relació a la resistència estàtica de
la corda. Per exemple, si un nus té una resistència residual del 75% i està en una
corda que té una resistència estàtica de 2000kg, si s'hi aplica una força de més de
1500kg aquesta es trencaria pel nus. Per aquesta raó, és molt important conèixer el
material, les tècniques i les seves limitacions, perquè una mala combinació por fer
reduir dràsticament els marges de seguretat.

• L'elasticitat: en gran part, és una propietat atorgada a les cordes pels materials dels
quals estan fetes. Si el material, o la combinació de materials, és més elàstic la corda
serà més dinàmica. També hi té molt a veure el tipus de trenat que s'hagi escollit per
fer la corda. Aquesta elasticitat dóna més o menys dinamisme a cada corda, i això li
dóna més o menys capacitat d'absorbir l'energia d'una hipotètica caiguda.

• La força de xoc: durant una caiguda la corda absorbirà més o menys energia en
funció del seu dinamisme però sempre hi ha una part que no absorbeix. Aquesta
energia no absorbida per la corda, i que és absorbida pel muntanyenc i per la resta
d'elements de la cadena de seguretat, s'anomena força de xoc. Com més gran és
la força de xoc més risc hi ha de que el muntanyenc prengui mal, arribant inclús a
comportar riscos elevats per la columna vertebral, o que algun dels elements de la
cadena de seguretat es trenqui. Per tant, és molt perillós sobrepassar els límits màxims establerts per la força de xoc. Es considera que el cos humà pot aguantar de
manera puntual i instantània una força de xoc màxima de 12kN (1.200kg).

• El factor de caiguda (FC): és un concepte que reflexa la duresa d'una caiguda. Nor-

malment té un valor entre 0 i 2, sent 0 la més suau i 2 la més dura, tot i que en alguns
casos, com passa fent vies ferrata o en passamans oblics, es podria arribar a superar
aquest valor.
Si es cau mentre s'està en suspensió, el FC és 0; si es cau una distància igual a la
longitud de corda emprada, el FC és 1; si es cau el doble de la longitud de la corda
emprada, el FC és 2.
El valor d'FC es calcula dividint el número total de metres que s'han caigut entre el
número de metres de corda utilitzats, i que poden absorbir l'energia de la caiguda. A
banda del factor de caiguda, com més dinàmics siguin la corda i els elements de la
cadena de seguretat, menor serà la temible força de xoc. En cordes semiestàtiques,
les caigudes de factor 2 poden representar fàcilment un dany seriós per l'usuari i
pels elements de la cadena seguretat.
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Tipus de Cordes
Les cordes poden ser de tres categories diferents segons el seu dinamisme, l'elasticitat
que tinguin. Poden ser estàtiques, semiestàtiques o dinàmiques.
1. Les cordes estàtiques no es fan servir perquè s'hi pengin les persones sinó per hissar
coses, per baixar-les o per fixar-les. També poden servir per muntar ponts tirolesos (tirolines). No estan homologades per ser utilitzades per cap altra finalitat que no sigui com a
cordes auxiliars.
2. Les cordes semiestàtiques es fan servir en aquells casos ens el quals no es prevegi
una ‘caiguda' i que l'elasticitat de la corda sigui un inconvenient en lloc d'un avantatge.
L'elongació estàtica màxima d'aquest tipus de cordes ha de ser inferior al 5%. Aquestes
cordes són les que es fan servir en el barranquisme i en l'espeleologia. La diferència fonamental entre les cordes de barranquisme i les d'espeleologia és que les primeres poden
tenir un tractament hidròfob que fa que agafin menys aigua, i pesin menys un cop mullades. S'ha de tenir en compte que les cordes de poliamida, que són les més habituals,
s'encongeixen un 8-10% amb l'aigua. S'ha de pensar en aquest fet a l'hora d'escollir la
longitud de corda desitjada. Si es fan barrancs s'encongiran molt ràpid i fent espeleologia
a mesura que es vagin netejant, però s'acabaran encongint. Per tant, si es desitja disposar
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d'una corda de 100 metres, se n'han de comprar uns 110 metres. Hi ha cordes que venen
preencongides de fàbrica, i que són una mica més cares pel tractament extra, però si es
pensa bé, els metres de corda que es compren rendeixen més. Tot i així, les cordes estabilitzades també s'encongeixen una mica encara que molt menys.
Les cordes semiestàtiques no són estàtiques del tot, i en cas d'una tensió gran i sobtada
tenen un cert dinamisme, però quan s'hi penja algú no s'estiren exageradament, evitant
que la corda faci de ‘molla'. Aquest efecte de molla que fan les cordes amb molta elasticitat se li diu col.loquialment el xiclet de la corda o l'efecte io-io. Com més gran és el
xiclet més gran és l'abrasió que rep una corda als punts de fregament i més incòmode és
ascendir per ella.
Dintre de les cordes semiestàtiques hi ha quatre tipus diferents, definits segons una norma en funció de paràmetres com la resistència a possibles caigudes, diàmetre de la corda,
elongament estàtic màxim, etc.

• Cordes tipus A: són per ús general, les de millors prestacions en matèria de seguretat

però també les més voluminoses i pesades. Generalment són de poliamida. Són les
més aptes per un ús intensiu, per grups grans, per entorns amb roques molt abrasives
i tallants, i, en general, per qui vulgui extremar la seguretat. El diàmetre mínim que
tenen és 9,5mm.

• Cordes tipus B: reservades a grups tècnics que tinguin molta experiència i sàpiguen

reduir al mínim els fregaments per reduir-ne les conseqüències. Generalment són de
poliamida. Són cordes força menys resistents que les de tipus A però força més lleugeres i menys voluminoses. S'ha de tenir en compte que les cordes fines tenen major
xiclet. El diàmetre d'aquestes cordes ha d'estar entre 8,5mm i 9,5mm.

• Cordes tipus C: són les cordes flotants. Tenen l'ànima de polipropilè i la camisa és

generalment de poliamida. Són poc resistents. Per això només es poden utilitzar en
doble i només per a rapelar; no es poden utilitzar per ràpels guiats ni per ponts tirolesos ni per altres maniobres. Això fa que l'ús d'aquestes cordes estigui en declivi.
No compten amb una norma europea aprovada per a tots els països. El diàmetre ha
de ser major de 9mm però solen ser de 9,5mm fins a 10,5mm.

• Cordes tipus L: són cordes lleugeres que, per ara, només tenen una norma aplicable

a França. A la resta de països se les consideren cordinos auxiliars. Generalment són
de poliamida. S'utilitzen només per a fer espeleologia i, sovint, en puntes d'exploració. S'ha de tenir en compte que en ser cordes molt primes, la resistència és molt
baixa i els descensors corren molt ràpid, fet que obliga a anar amb una precaució
extrema. El diàmetre d'aquestes cordes és menor de 8,5mm.

CESC butlletí | febrer 2016 | 31

COL·LABORACIONS | ARTICLE
3. Les cordes dinàmiques són el tipus de corda més conegut en el món del muntanyisme. Són cordes especialment dissenyades per absorbir part de l'energia durant una caiguda i s'empren principalment per fer escalada o alpinisme tot i que es poden fer servir
ocasionalment en altres disciplines, per assegurar un ràpel o per fer una escalada puntual.
El fet que absorbeixin part de l'energia fent de molla permet a l'esportista no fer-se el mal
que es faria en donar-se un cop sec lligat en una corda sense elongació. El seu dinamisme
rau en el fet d'utilitzar poliamides elàstiques i de fer-les d'un determinat tipus de trenat.
Tenen un elongament estàtic del 10-12% i no poden tenir-ne un de dinàmic superior al
40% pels perills que podria ocasionar en una caiguda forta. Aquestes cordes acostumen
a tenir entre 8mm i 11mm, i n'hi ha de 3 tipus diferents. Els usuaris poden escollir entre
cordes simples, dobles o bessones segons les seves necessitats i costums.

• Cordes simples: identificades amb un número 1, són còmodes d'utilitzar i de de-

senredar. Estan homologades per ser utilitzades en simple i s'utilitzen generalment
per fer escalada esportiva, escalada artificial o en grans parets amb poca possibilitat
de trobar arestes tallants. L'inconvenient principal que tenen és que es depèn d'una
sola corda, i aquesta no hauria de fallar en cap cas. Tenen diàmetres entre 9,4mm i
11mm.

• Cordes dobles: identificades amb el número 1/2, aquestes cordes són més incò-

modes d'emprar que les cordes simples. Només estan homologades per parar la
caiguda d'una persona si treballen en doble. Es fan servir principalment en escalada
clàssica o en vies alpines. Les dues cordes treballen juntes, lligades les dues a l'arnès, i es passen per dintre dels mosquetons d'assegurança de manera alternativa.
Així, al primer punt d'assegurament se'n passa una i al següent punt es passa l'altra,
i així successivament. D'aquesta manera, tot i estar fent una sola via d'escalada, en
el cas de caure es reparteix el pes entre dues cordes de traçat lleugerament diferent
i es redueix el risc que una sola aresta talli tot el sistema d'assegurament. També, en
el cas de ser una cordada de tres persones, el primer pot assegurar en top-rope als
dos següents utilitzant una corda per a cadascun. En ser dues cordes, es pot repartir
el pes entre els muntanyencs i es poden fer ràpels més llargs perquè es disposa del
doble de metres de corda per rapelar. Tenen diàmetres entre 8,1mm i 9mm.

• Cordes bessones: identificades amb dos cercles entrellaçats tenen un diàmetre molt

petit i són molt lleugeres. Es fan servir principalment en vies alpines, glaceres i en
escalada en gel. Són poc polivalents perquè les dues cordes s'han de passar obligatòriament per tots i cadascun dels punts d'assegurament. L'únic avantatge que tenen,
a banda de ser molt lleugeres i poder repartir el pes entre els muntanyencs, és que
permeten fer ràpels molt llargs. Aquestes cordes estan homologades per rapelar en
doble, i per tant, es poden fer ràpels el doble de llargs del que es podrien fer amb
una corda simple. Tenen diàmetres entre 7,5mm i 8mm.
Francesc Boix |

En el proper butlletí núm. 189 (març/abril) publicarem la segona part de l'article.
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