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MARÇ

01, 08 i 15.03 | 100 CIMS dimarts
04.03 | Audiovisual
05 i 06.03 | ALPINISME-GAE
05.03 | ESPELEOLOGIA
06.03 | SENDERS
06.03 | BARRANCS
11.03 | Audiovisual
12 i 13.03 | ALPINISME
13.03 | NATURA
18.03 | Audiovisual
20.03 | MUNTANYA

ABRIL

01.04 | Audiovisual
02.04 | 100 CIMS dissabte
02.04 | ESPELEOLOGIA
03.04 | ESQUÍ
05, 12 i 26.04 | 100 CIMS dimarts
08.04 | Audiovisual
09 i 10.04 | ESCALADA-GAE
10.04 | SENDERS
16.04 | Trailwalker Oxfam
16 i 17.04 | ALPINISME
17.04 | NATURA
Del 20.04 al 08.05 | CURS Escalada
20.04 | Votacions Sant Jordi
22.04 | Inauguració Sant Jordi
24.04 | MUNTANYA
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EDITORIAL

La Muntanya i
la Gent de Muntanya
Quan parlen de les activitats que fem a la natura, acostumem
a descriure el lloc on hem estat. Els més poètics destaquen la
contemplació del paisatge, els seus colors, les panoràmiques,
la caiguda de la fulla, les primeres neus i el color del crepuscle
sobre els cims més alts. Els mes tècnics deixen constància dels
passos que els han portat al cim: dificultats, desnivell, km,
durada de l'activitat, noms dels llocs per on hem passat, etc.
També, segurament, uns i altres, davant la força del panorama,
l'esforç i la solitud hauran sentit una connexió íntima amb la
Natura.
Tant o més important que les experiències que ens aporta
la Muntanya, són les relacions humanes que hi forgem. Des
de la conversa fortuïta amb gent que coneix aquelles terres
i ens explica anècdotes històriques que hi van passar, fins
els excursionistes que anem trobant i ens expliquem altres
caminades que hem fet o experiències que hi hem tingut.
La jovialitat i l'alegria compartides amplifiquen l'experiència
i el gaudi de les nostres activitats. Els valors que més es lloen
del muntanyisme són la companyonia i la solidaritat.
La muntanya, on compartim alegries i fatigues, ens fa
dependre del nostre esforç i a vegades de l'ajut dels companys.
Com deien a “Casablanca”, i fent el paral.lelisme, “les nostres
excursions, moltes vegades són el començament de llargues
amistats”.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | AUDIOVISUALS

Cicle d’Audiovisuals de Muntanya,
Divendres de març i abril
Aquest any, a la sala Bernat Martorell, tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb
projeccions molt interessants i d'un alt nivell, esperem deixar el llistó encara un xic més
amunt.
El 4 de març començarem el cicle amb la sessió d'en Josep M. Panareda, catedràtic de
la UB i consoci nostre, sobre l'evolució de la vegetació al Montseny.
Rai Puig amb “Paddling to Alaska”, premiat al festival de Torelló, el seguirà l'11 de
març. El 18, en Paco Alburquerque, ens presentarà el documental que va dirigir el 1986
“Sa Fosca”.
Ja després de Setmana Santa, el dia 1 d'abril, i en col.laboració amb Òmnium Cultural,
en Ferran Latorre ens oferirà el muntatge “Els vuit mils del Karakorum”. Finalment el dia 8,
podrem gaudir de la presència d'en Dani Ramírez, del Temps de TV3, que ens oferirà una
sessió de meteorologia aplicada a l'excursionisme.
Divendres 4, 11 i 18 de març i 1 i 8 d’abril, a 2/4 de 10 del vespre
Can Ramis, sala Bernat Martorell. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Divendres, 4 de març

EL MONTSENY SERÀ TOT BOSC D'ACÍ A POCS ANYS?
A càrrec de Josep M. Panareda
Divendres, 11 de març.

PADDLING TO ALASKA
A càrrec de Rai Puig
Divendres, 18 de març

SA FOSCA
A càrrec de Paco Alburquerque
Divendres, 1 d'abril

AL COR DEL KARAKORUM
A càrrec de Ferran Latorre
Divendres, 8 d’abril

METEOROLOGIA A LA MUNTANYA
A càrrec de Dani Ramírez
Al programa adjunt del cicle d'audiovisuals trobareu informació més detallada de cada
sessió així com dels autors respectius.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA

Assemblea General de Socis: Resum
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

S'incorporen a la junta l'Izmet Serra i la Mònica Lop com a representants de la secció
de Senders, i en Christopher Sende i en Valentí Canadell, com a representants del GAE.
Es donen de baixa en Manel Fernàndez, en Kiku Gàmiz i en François López.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2015 el CESC tenia 610 socis.
Durant l'any 2015 hi va haver 57 noves altes i 105 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2015 i el pressupost pel 2016.
QUOTES

Es proposa i s'accepta que les quotes del 2016 quedin igual:
- Soci ordinari i/o titular d'una unitat (i adreça) familiar: 38 euros
- Cadascun dels altres socis d'una mateixa unitat (i adreça) familiar: 15 euros
- Soci major de 65 anys: 20 euros
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

XXI Concurs Sant Jordi de Fotografia,
recollida de fotos fins el 5 d’abril
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa 21, el CESC. La manera de participar està àmpliament explicada en el tríptic que
rebràs juntament amb aquest butlletí:
Tria entre 1 i 10 fotografies en total que t'agradin. No cal que siguin d'aquest any, però
sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests dos temes: MUNTANYA i NATURA, o
MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne fins a 5 per categoria. La mida és important que
estigui entre 18x18 i 36x36. Fotoprix Sant Celoni farà un descompte del 20% a tothom
que hi vagi per fer còpies pel concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins al 5 d'abril les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui, de les
que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotografia el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotografies que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el tríptic, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Totes les fotografies que presentem els socis del CESC, participen a la vegada en dos
concursos: el “social” i l'obert. Al “social” som tots els socis els que votem aquelles fotografies fetes pels socis del CESC. Al concurs “obert” és un jurat d'experts qui tria d'entre
totes les fotografies presentades, siguin o no socis del Centre.
Aquests seran els horaris:

- Dimecres 20 d’abril, de 17 a 21h - Votació social, només socis i sòcies.

A més farem un sorteig entre tots els que vingueu a votar: revelats gratuïts cedits per
Fotoprix Sant Celoni, a triar entre: una ampliació de 50x75cm en cartró ploma, o bé, una
ampliació 30x30cm aspecte pintura, o bé, treballs de laboratori per un import de 30 euros.
Dijous 21 d’abril, de 19 a 21h - Votació del Jurat (tancat al públic).
Divendres 22 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis.
Exposició oberta del 23 d’abril fins al 8 de maig, dimarts, dijous i dissabtes, de 18 a 20h,
i diumenges, de 12 a 13:30h i de 18 a 20h.
Tots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.
Els premis materials són força atractius. Però malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres. No t'ho pensis més: Segur
que tens imatges que als altres ens agradarà veure!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | CURSOS FORMACIÓ

Curs Escalada en Roca - Nivell 1
Del 20 d’abril al 8 de maig
PRESENTACIÓ.
L'objectiu del curs és ensenyar les tècniques bàsiques de progressió i assegurament i
les tàctiques adequades per escalar vies equipades d'un llarg amb autonomia i seguretat.
NIVELL ESPORTIU MÍNIM.
El nivell 1 d'escalada és un curs d'iniciació, i per tant, no és necessària experiència prèvia. Si ja hem fet algunes escalades, ens serà molt útil per assentar coneixements, perfeccionar tècniques i adquirir confiança. Sols ens caldrà una mínima condició física i psíquica
i molta motivació.
MATERIAL.
Obligatori: Casc i arnés d'escalada, peus de gat, roba còmoda i resistent.
Optatiu: Assegurador/rapelador tipus tub, corda simple, cintes exprés, mosquetons de
seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de resistència),
cordino d'uns 3 m i de 5 o 6 mm Ø, frontal, Shunt.
Part del material obligatori pot ser llogat a les entitats o aportat per l'equip docent.
NORMES DEL CURS.
Places: 12 alumnes.
Disposar de la llicència federativa tipus C o superior pel 2016.
Edat mín. 16 anys. Els menors de 18 hauran de presentar una autorització, fotocòpia del
llibre de família i DNI del tutor/a.
La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de
força major (condicions climatològiques, etc.), així com reservar-se el dret d'excloure a
qualsevol alumne que demostri desinterés, manca de capacitat, no respecti les indicacions
dels docents i/o no tingui uns mínims d'educació i respecte envers les persones i el medi
ambient, sense dret al retorn de l'import fet efectiu.
Ratio monitor/alumne: 1 a 4.
Equip docent: Instructors titulats ECAM.
DRETS D'INSCRIPCIÓ.
115 euros per alumne amb llicència anual FEEC. 130 euros per alumne amb llicència
temporal. Imports a ingressar al compte del CESC de CaixaBank
2100 0214 96 0200220352

Aquest preu no inclou desplaçaments, apats, pernoctes, lloguer de material ni llicència
federativa. Data límit: 18 d'abril del 2016.
Els socis del CEP i del CESC gaudiran d'una subvenció de 15 euros en finalitzar el curs
amb aprofitament i amb una assistència presencial mínima del 80% de les sessions.
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CESC | INFORMACIÓ
Direcció del curs, informació i inscripcions:
Joan Miquel ESCUDÉ. 630716477. jmescude@hotmail.com
PROGRAMA.
ABRIL
20 Presentació. Revisió material dels alumnes. Xerrada teòrico-pràctica: Material I (casc,

arnés i encordament). Tècniques de progressió en escalada lliure I. Comprovació mútua.
Assegurament en politja i despenjament. Al rocòdrom municipal de St. Celoni (Centre
Municipal d'Esports “Sot de les Granotes”, c/ Francesc Macià, 15, St. Celoni), de 20 a 23 h.
23 Sortida teòrico-pràctica. Lloc a determinar. Material II (corda, cintes, cordinos, co-

nectors i cadena de seguretat). Nusos. Tècniques de progressió en escalada lliure II. Pràctiques d'escalada i assegurament en politja. Tipus d'ancoratges. Ancoratges naturals i fixes.
30 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Pràctiques d'escalada i assegurament en politja.

Xerrada teòrica al local del CEP: Ressenyes i graduacions. Visionat de videos de tècniques
i caigudes. (Passeig dels Esports, s/n de Sta. Mª de Palautordera).
MAIG
1 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Assegurament al primer. Aturada de caigudes.

Pràctiques d'escalada i assegurament. Muntatge bàsic de reunions i autoassegurament.
Assegurament del segon. Ràpel auto-assegurat.
7 i 8 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Progressió autònoma en vies d'un llarg. Tècni-

ques d'abandonament. Cloenda del curs. Lliurament de diplomes.

Les sortides pràctiques s'intentaran dur a terme en escoles d'escalada properes (La Roca,
Collbató, Cabrera de Mar, Canyelles…) i l'horari orientatiu, tan de dissabte com de diumenge, és de 7:00 a 20:00h.
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CESC |

En Jordi Serra ens ha deixat
El passat dissabte 6 de febrer va morir en Jordi Serra. En Jordi, sempre molt compromès,
va ser un dels puntals dels inicis del Centre Excursionista Sant Celoni.
Motor del Centre durant els anys en els quals va ser membre de la junta i l'època de
vicepresident, va participar i treballar amb intensitat en el dia a dia del CESC i també en
activitats especials com eren la Flama del Canigó, el primer Concurs de fotografia, les
aportacions del CESC a la Carrossa de Reis o també a la rua de carnaval.
I de manera molt especial, l'any que el Centre Excursionista Sant Celoni va organitzar el
Campament general de Muntanya de Catalunya, en Jordi va fer manualment al voltant de
200 records, amb pedra del Montseny, per a tots els participants de Catalunya en aquesta
trobada excursionista anual.
Va ser animador i membre del primer grup del CESC a pujar el Montblanc. També va ser
iniciador dels primers fulls-butlletins mensuals del CESC, així com de les primeres diades
del soci i de les primeres “paelles”.
Jordi, et recordarem especialment per les estones compartides amb la teva companyia,
pels teus acudits i per la teva important tasca realitzada a la nostra Entitat.
Reposa en Pau.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de dimarts
Mesos de març i abril
Continuem el cicle de sortides matinals que fem els dimarts pel mesos de març i abril.
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 01, 08 i 15 de març, 5, 12 i 26 d'abril
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES MARÇ | FITXA GAE-ALPINISME
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!
DADES TÈCNIQUES

ESPELEOLOGIA | SANT FELIU DEL RACÓ

Avenc de la Carbonera
DISSABTE!

DATA

DISSABTE 05 de març
HORA SORTIDA

07:15h del matí

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.

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

(places limitades a 6 pax)
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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
- Izmet Serra/Mònica Lop
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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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | VALLÈS ORIENTAL

Gallecs i els Aiguamolls
de Can Salvi

DATA

Diumenge 13 de març
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Gallecs és un territori agroforestal de 734 ha, integrat
entre els termes municipals de Mollet del Vallès i Parets
del Vallès.
Aquest espai característic de la Plana del Vallès forma
part del pla d'Espais d'interès Natural (PEIN), atesa la seva
vulnerabilitat i fragilitat. Situat a 15 Km al nord de Barcelona, desenvolupa importants funcions ecològiques, paisatgístiques, culturals i educatives de la població. S'ha dit
que Gallecs és el darrer pulmó del Vallès, i pot ser que
sigui cert. És un espai amb elevat interès ornitològic especialment com a lloc de pas i parada d'espècies migratòries
(Aiguamolls de Can Salvi, basses de Can Jornet i del torrent
dels Oms).
Respecte al seu patrimoni cultural destaca l'església de
Santa Maria de Gallecs (romànica del segle X), la torre d'en
Malla (una emblemàtica masia fortificada del 904) i un seguit de masies de diferents tipologies arquitectòniques.
En definitiva, és una sortida de natura propera, gens
cansada, que ens permetrà conèixer aquest espai i el seu
patrimoni. Cal destacar que es tracta de una caminada planera, sense desnivells remarcables, amb espais amples, bàsicament per pistes forestals poc transitades.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 12km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 04:15h aprox.
ARRIBADA 13:45h 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

ITINERARI I RECORREGUT (Circular)

Sortirem de la zona d'aparcament ubicada just a la sortida 16 Mollet Nord. Agafem una pista anomenada camí
dels Bandolers (molt assolellat) que amb menys d'una hora
ens portarà a l'església romànica de Gallecs (esmorzar).
Continuarem la caminada per un camí al costat de la riera de Gallecs, ombriu per la quantitat de arbres, d'alçada
considerable, fins arribar als aiguamolls de Can Salvi on
ens hi aturarem per observar els ocells. Un cop acabada
l'observació continuarem el camí direcció a la bassa de
Can Jornet i mina de Can Cruz fins arribar a la masia fortificada torre d'en Malla i safareig romà.
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Des d' aquest punt que és el més distant del recorregut, retornarem per diferent pistes
al lloc d'origen.
En el camí de tornada visitarem la Bassa del Torrent dels Oms, el bosc de Can Veire,
Molí de Can Blanc i la bassa de Can Benito, fins arribar al cotxe.
COM ARRIBAR-HI (31 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a Cardedeu per la carretera C-35,
fins l'accés a l'autopista AP-7 Cardedeu. Prendrem l'autopista direcció Barcelona i a l'alçada de Parets del Vallès, continuarem per la AP-7 (Lleida/Tarragona) fins la sortida nº 16
Mollet Nord. Un cop deixada l'autopista i just sota del pont de la sortida, aparcaren els
vehicles per iniciar el recorregut. (Total 34 Km / 0.85 Euros/peatge).
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SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ALTA GARROTXA

Bassegoda

DATA

Diumenge 20 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Començarem a caminar en el Coll de Teia tot seguint el
GR-11 per una pista cimentada que, poc després, deixarem
per anar fins a l'ermita de Sant Martí de Corsavell; continuarem per un corriol fins enllaçar de nou amb la pista,
passarem per Can Nou i un xic més endavant, arribarem al
refugi de Bassegoda, des d'on anirem a veure l'ermita de
Sant Miquel de Bassegoda.
Tot seguit pujarem per un corriol cap el coll de Bassegoda, lloc a on deixarem el GR-11, i passant pel Pla de La
Bateria, des de on ja podrem veure el cim, ja nomes ens
quedarà fer l'últim tros de pujada; lloc a on haurem de fer
un parell de petites grimpades, ajudats per una cadena i uns
ferros per facilita l'accés.
Les vistes des del cim són espectaculars, ja que tenim
com a teló de fons el Pirineu Gironí i el Canigó; a més podem veure cims com El Ferran, Sant Marc, Les Bruixes, Comanegra, Bestracà i tot l'Empordà i part de la Garrotxa.
Tornarem enrere fins el coll de Bassegoda i ara per la serra de Corsavell, passarem pel Puig d'Escalaró, el Puig dels
Moros i finalment trobarem l'ermita de Sant Joan de Bossols que es troba en estat ruïnós, des d'on trobarem el camí
de baixada fins el coll de Teia, lloc a on hem començat.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni per la AP-7 en direcció França, fins la sortida de Figueres nord. Un cop a la
N-2 haurem de seguir direcció Figueres molt poc tros, fins
a trobar els indicadors a Llers, Terrades, Sant Llorenç de la
Muga i Albanyà. Creuarem tota la petita població d'Albanyà i, per una pista cimentada en direcció Bassegoda, en
uns 4 Km arribarem al coll de Teia, lloc a on aparcarem i
començarà la caminada.
En total serà poc més de 01:15h de viatge i 120 Km.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Sense dificultat. En l'accés final al cim
hi ha un pas de grimpada
equipat amb una cadena i
unes anelles per facilitar la
pujada 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 18:00h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 de març
- 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

CAL PORTAR

Equipament personal d'acord al temps que faci, esmorzar
i dinar, beguda, bastons i calçat adequat.
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SORTIDES ABRIL | FITXA 100 CIMS dissabte!
100 CIMS | VALL D’ALINYÀ (ALT URGELL)

El Roc Galliner 1632m
DISSABTE!
INTRODUCCIÓ

La muntanya d'Alinyà és una extensa àrea de l'Alt Urgell
on s'hi amaguen itineraris molt interessants dins d'un terreny extremadament abrupte i complex. L'ascensió al Roc
Galliner (1632m) ens permet descobrir paisatges i corriols
de primera en un entorn de gran solitud.
ITINERARI I RECORREGUT

Començarem l'excursió des del poble d'Alinyà. Allà agafarem el corriol, marcat amb un pal indicador, que surt des
del corral del Sastre i el seguirem, en pujada constant, fins
al Coll de la Nou. Un cop al coll ens trobarem amb la pista
que ve de l'Alzina d'Alinyà i la seguirem, tot planejant, fins
arribar al Coll de Maçana, on hi ha un petit corral per tancar
el bestiar. Des d'aquí les vistes de l'escarpat cim i la vall del
Segre són magnífiques.
Seguirem per la pista, ara en pujada, i poc després de
passar pel Coll Durau (on podrem observar un dolmen) deixarem la pista per agafar un corriol a mà esquerra que ens
durà a la Font de la Masieta. Allà enganxarem amb el recorregut que puja al Roc de Galliner des de Perles. Creuarem
un prat i poc després de passar pel Clot de les Patates ens
desviarem cap a la dreta per anar a trobar la carena.
La part final fins el cim és quelcom incòmode, amb una
cresta final per terreny calcari però sense cap dificultat especial.
Des del cim, situat al bell mig d'una llarga cresta, gaudirem d'una bona perspectiva, especialment cap el nord.
Destaquem al sud-oest el Cogulló de Turp i Aubenç, cap a
ponent el Montsec, les serres de Carrànima, Carreu i Sant
Joan. Desprès les muntanyes del Pallars de les que sobresurten el Montsent i la Torreta de l'Orri. Vers el nord la Serra
de Tost amb el Pic de Salòria i el Comapedrosa a l'horitzó.
Més a la dreta les serres de Sirvent i la Tossa Plana. Desprès
el Cadí i el Port del Comte.
La baixada la farem pel mateix camí.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 02 d'abril
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular. En cas
de ser un grup prou nombrós s'estudiarà la possibilitat d'anar amb autocar
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol, tindrem
el suport dels amics del
Centre Exc. d'Oliana
DIFICULTAT És apte per
tothom avesat a caminar
per muntanya, tot i que en
algun punt cal posar les
mans
RECORREGUT 13km
DURADA 05:00h
DESNIVELL +750m
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 31 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662

SORTIDES ABRIL | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | SITGES-GARRAF

Avenc Hanna Svacbroc
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 02 d'abril
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 2 d'abril anirem a visitar aquest avenc, amb LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
espectaculars formacions i gorgs.
Sant Celoni
65 mts de desnivell i 135 mts de recorregut.

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 19:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
divendres 01 d'abril:
pendragon1961@hotmail.com
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SORTIDES ABRIL | FITXA GAE-ESCALADA
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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SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

4ª Etapa. L’Estany –
Vic (Sant Joan del Galí)

DATA

Diumenge 10 d'abril
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 d’abril.
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

En aquesta quarta etapa dels Senders del 1714, seguirem pràcticament durant tot el recorregut el Camí de Sant
Jaume, però a la inversa, entre les poblacions de l'Estany
i Vic; bé, exactament fins a la parròquia de Sant Joan del
Galí, a escassos quatre quilòmetres de la capital de la comarca d'Osona.
L'autocar ens deixarà a la carretera C-59, de Moià a l'Estany, just al carrer Barcelona de l'Estany.
Ens dirigirem al centre de la població pel carrer del Dr.
Vilardell fins a la Plaça del Monestir on hi ha l'Ajuntament i l'obra arquitectònica del monestir de Santa Maria
de l'Estany, una de les joies del romànic català. Seguirem
pel carrer Jacint Verdaguer fins a sortir de nou a la carretera. Girem a la dreta cap el Pedró de Pontarró, i agafem un
camí a l'esquerra en direcció al Molí del Grau.
Seguim la pista planera, que revolta pel Pla de la Carrera
i gira direcció nord-est. Passem prop de la font Canaleta,
a la nostra esquerra, i seguim en suau ascensió pel Bosc
Gran de Postius fins a la Creu de la Vall, on hi ha una cruïlla de pistes. Punt més alt de l'etapa.
Tornem a descendir sota el Serrat Gran de Postius i seguim la pista cap a Puigcarbó. Arribem al mas de Puigcarbó; si tenim sort trobarem la font de Puigcarbó, a mà dreta.
El camí comença una perllongada i suau davallada per
la Baga de Puigcarbó; deixem una gran bassa a la dreta i
anem travessant diferents torrents.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 22,68 km
(llarga) / 13,45 km (curta)
DESNIVELL +634 m /
-986m (llarga) / +302m /
-409m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal per si
de cas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 07 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Seguim planejant per la Baga de Puigcarbó. El camí no passa ben bé pel mas de Terradelles però ens queda a la dreta a poca distància. Seguirem paral.lels al torrent de
Terradelles, direcció nord-est. Passem prop d'aquesta font, on s'ajunten els torrents de
Terradelles i la Farigola.
Seguim avançant, molt planers, fins arribar al Molí de la Roca, just on trobem la carretera BV-4317 de Muntanyola a Santa Eulàlia de Riuprimer, la qual creuarem.
(Justament aquí comença l’opció curta)
Seguirem, durant un bon tram, la riera de Muntanyola, en clar sentit descendent, tot travessant el Pla de la Riera per la banda dreta de la carretera BV-4317.
Travessem la riera de Muntanyola i arribem a Can Ros, a la nostra dreta.
Tot seguit, assolim els Plans d'Aliberc, que ens queden a sota nostre i a l'esquerra, amb
el Molí d'Aliberc i la Sagrada Família; a la seva dreta veiem uns camps de futbol.
Revoltem els Plans d'Aliberc pel Serrat de Can Lleó i el Serrat de les Comunes en sentit
ascendent, tot passant sobre les cases de les Comunes.
Tornem a descendir lleugerament amb la vista de Santa Eulàlia de Riuprimer a la nostra
esquerra; travessem el torrent dels Casals i passem tocant a diverses edificacions, com Les
Comes i Torroella.
Passem per Coll Burí i en suau davallada anem girant en rodó sota el serrat de l'Om i
les Costes Males. Passem per Can Conill. Molt a prop hi ha el trencall, a l'esquerra, que
porta a l'església de Sant Martí de Sentfores.
Passem pel mas de l'Om. En un turonet ala nostra esquerra, hi ha el Castell de Torroella (606m), actualment un gran mas fortificat anomenat Mas de Torroella.
Creuem el riu Mèder i passem pel mas de la Roureda. Tot seguit travessem la carretera
BV-4316 que va a Santa Eulàlia de Riuprimer i ascendim el Serrat del Soler. Iniciem l'ascensió al turó de Sant Sebastià.
Passem pel costat del mas de la Morera i pel mas de la Casanova de l'Om, a la nostra
esquerra. Un xic abans d'arribar al mas de Les Acàcies, girem a la dreta per un camí, és
el Camí de Sant Sebastià.
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En un quilòmetre i mig i en contínua ascensió, assolim el turó on trobem l'ermita de
Sant Sebastià, del segle XVI. És un dels punts clau de la Ruta dels Senders del 1714, doncs
és on va tenir lloc el famós Pacte dels Vigatans, el 17 de maig de 1705. L'ermita està situada en un dels espais més privilegiats de la Plana de Vic.
Des del turó, iniciem el descens cap a la Plana del Cau, on trobem el mas de la Vila.
Un últim passeig pels Hortsde la Vila, entremig d'algunes masies, ens durà al punt final
de l'excursió: la parròquia de Sant Joan del Galí, antiga quadra de Sant Joan, dita avui
del Galí per la casa propera d'aquest nom, que formà històricament part de les Quadres
Unides. D'aquesta ermita i del cementiri annex, se'n té constància escrita almenys des
de l'any 1.003.
Final de la quarta etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
Proposta cultural o turística

Visita al Monestir de Santa Maria de l'Estany
Visita a l'Ermita de Sant Sebastià (Vic)
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SORTIDES ABRIL | FITXA NATURA
NATURA | GAVARRES-BAIX EMPORDÀ

Les Gorgues de Salenys i
el Pla de Panadès
INTRODUCCIÓ És un paratge natural de singulars caracte-

rístiques. La vall de Salenys està considerada com a zona
d'alt valor biològic i té a més el complement afegit de ser
també una àrea d'interès hidrogeològic. En aquest espai
s´hi troben un conjunt de fonts picants, riques en anhídrid
carbònic i també ferruginosos, com són les de Salenys, Panedès, Bell-lloc i Font del Plat.
La ruta discorre per la Font Picant de Panedès i s'endinsa
a la capçalera de la Riera de Salenys, una de les rieres més
espectaculars de les Gavarres.
La vall de la riera de Salenys, és geològicament singular i força diferent respecte de la resta de les rieres de les
Gavarres. El relleu de la part alta (Gorges) és accidentat i
l'agua s'obre camí a través de falles i altres estructures dèbils, formant encaixos profunds o salts d'aigua entre blocs
de granit.
ITINERARI I RECORREGUT (Circular) Sortirem de l'antiga

estació de Font Picant (Bell-lloc), per la via verda del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols. A un Km, aproximadament, girarem a las nostra dreta tot prenent inicialment una pista i posteriorment un corriol direcció a la riera
de Salenys i les seves fantàstiques Gorgues.
Durant tot el recorregut ens acompanyarà l'aigua, present com a riera o font. La vegetació és exuberant i el camí
molt agradable sense desnivells rellevants. En definitiva,
un indret fantàstic per estrenar la primavera.
COM ARRIBAR-HI Sortirem de la Plaça Comptes del Mont-

seny, direcció Hostalric per la carretera C-35. A Hostalric
prendrem l'autopista AP-7 direcció Girona fins la sortida
nº 9A (Lloret de Mar/Sant Feliu) i llavors agafarem l'autovia C-35/C-65 fins a la sortida nº5 (Sta. Cristina d'Aro/
Solius). A 500m a l'esquerra prendrem la carretera GIV6613, direcció Romanyà de la Selva. A 2km, a l'alçada del
restaurant de l'antiga estació de Font Picant, aparcarem els
vehicles per iniciar el recorregut.
Total 50km. Preu Autopista 1,15 euros.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 17 d'abril
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 120m aprox.
DURADA 04:00h 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

SORTIDES ABRIL | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | MONTSEC (NOGUERA)

Tossal de la Torreta i Mirapallars, pel camí ramader

DATA

Diumenge 24 d'abril
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Ruta circular pel Montsec de Rúbies que, pel camí ramader, ens puja fins al Mirapallars (100 cims de la Fecc) per
després carenar fins al Tossal de la Torreta (Cim comarcal
de la Noguera), la Portella Blanca i Lo Peladet. Baixarem
fins al despoblat de Rúbies i tornarem pel la pista dels Petrolers.
Enfilem la pujada pel camí ramader, més exigent al començament i suavitzant-se més endavant. El corriol ens
durà dalt de tot del Montsec just abans del Grau Ample.
Deixem el Grau Ample enrere i ens dirigim cap al Tossal
de Mirapallars (1672m) on gaudirem d'unes magnífiques
vistes de les dues vessants del Montsec (Noguera-Pallars).
Ara continuarem carenant per arribar al punt més alt del
Montsec de Rúbies, el Tossal de la Torreta (1676m) clarament indicat pel vèrtex geodèsic. Des d'aquí ens dirigim al
destí següent, la Portella Blanca.
Des de la Portella Blanca ens podem arribar en poc més
de 5 minuts fins a Lo Peladet (1465m), cim més occidental
del Montsec de Rúbies.
De tornada a la Portella Blanca baixem fins al despoblat
de Rúbies, on cal donar un cop d'ull a la seva ermita. Un
cop visitat el poc que queda dempeus del poble, agafem la
pista que parteix des d'allà i que no és cap altra que la pista
dels Petrolers. Trobarem varis trencalls durant el trajecte els
quals no agafarem (Pedrera de Meià, Cabroa, Reguer...).
També una mica abans d'arribar a la Font del Reguer i si
ens hi fixem molt bé trobarem a la nostra dreta una creu en
homenatge als caiguts en la Guerra Civil Espanyola.
Anirem seguint la pista fins a arribar un altre cop als nostres cotxe.

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
DURADA 06-07h aprox.
RECORREGUT Recorregut
circular, per senders de
muntanya, excepte un
tram final per pista de terra
DESNIVELL +/- 750m
ARRIBADA 18-19h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 d'abril
- 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

CAL PORTAR

Bastons, esmorzar i dinar, beure suficient per passar el
dia (segurament no trobarem aigua durant recorregut), equipament personal (ulleres de sol, crema solar, roba d'abric,
càmera de fotos, calçat adequat per caminar per la muntanya, etc.)
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COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins a Martorell, allà anirem per la A-2
fins a Cervera a on deixarem la A-2 per anar en direcció a Agramunt, Artesa de Segre i Vilanova de Meià. Des de Vilanova de Meià agafem la carretera L-913 direcció a Sant Martí
de Barcedana fins trobar el desviament a l'esquerra que porta a l'ermita del Puig de Meià.
Quant trobem la cruïlla a l'esquerra que du fins l'ermita l'ignorem, i continuem tot seguint la pista, coneguda amb el nom de la pista dels Petrolers. Anem seguint la pista fins
que a la nostra esquerra trobem el cartell indicador de fusta “Camí Ramader”. Just a la vora
del cartell hi ha un entrant on podem deixar el cotxe.
Fins a Vilanova de Meià hi tenim uns 180 Km i unes 2 hores de viatge, ja nomes ens
quedaran els 7 Km de pista forestal fins el punt de sortida.
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DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

5ª Etapa. Vic (Parc Miquel
Albó) – Manlleu

DATA

Diumenge 01 de maig
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 28 d’abril.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

ITINERARI

Aquesta és una etapa molt interessant entre les poblacions de Vic i Manlleu, seguint, en primer lloc, gran part del
PR C-40 (que va de Vic fins al monestir benedictí de Sant
Pere de Casserres), i que combina a la perfecció una passejada en plena natura i un recorregut per un bon exemple
de la història i de l'arquitectura de la comarca d'Osona i de
Catalunya.
Comencem l'excursió a l'extrem nord-est de Vic, prop
del parc Miquel Albó Vidal de Llobatera i de l'Hospital de
Vic.
L'autocar ens deixarà al carrer de Josep Vicenç
Foix on comença el Camí Vell de Folgueroles; seguim recte pel carrer fins anar a sortir al carrer Torelló. Des d'aquest punt seguim els senyals del PR-C 40.
Seguim el Camí Vell de Folgueroles i travessem el Pont d'en
Bruguer sobre el riu Gurri, deixant a l'esquerra el Polígon
Industrial El Bruguer.
Després de passar pel Molí del Cantarell i Can Sorita,
tot revoltant el polígon industrial de Malloles a la nostra
esquerra, arribem a l'Eix Transversal que creuem per sobre
un pont.
Passat l'Eix, deixem a l'esquerra la Casa Nova de Puigseslloses i arribem al turonet on hi ha l'ermita de Sant Jordi i
el Dolmen de Puigseslloses. El dolmen és un sepulcre megalític constituït per enormes lloses disposades dretes a la
manera de parets, el conjunt data de l'Edat del Bronze.
Passem (el mas de Can Gelabert i creuem la riera de Folgueroles per un pont. Passades les cases del Banús entrem
al petit poble de Tavèrnoles, el qual travessem passant per

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 24,24 km
(llarga) / 9,22 km (curta)
DESNIVELL +438m / -480m
(llarga) / +211m / -110m
(curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal per si
de cas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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davant de l'església romànica de Sant Esteve i l'hostal de Can Colomer. Seguim direcció a
la urbanització del Roquet.
Creuem la ctra. BV-5213 i baixem fins al mas de Casanoves, a l'inici de la urbanització
del Roquet. El camí gira de sobte a la dreta per un camí fressat, per davant de Can Benarigues.
En una costeruda pujada assolim el Pla de Savassona. A sobre tenim l'ermita de Sant
Pere de Savassona (624m) i les restes del castell que, tot i que el PR no hi passa, paga la
pena acostar-s'hi. (Aquí s'acaba l'opció curta)
Seguim el camí pel Pla de Sant Feliuet i de seguida trobem a la nostra esquerra, i en
una posició més elevada, el conjunt del Jaciment neolític de Savassona i l'ermita de Sant
Feliuet d'origen preromànic. Al lloc també podrem veure el Dau, la Pedra del Sacrifici, la
Pedra de l'Home i la Pedra de les Bruixes.
El camí, per dins del bosc i en suau davallada, ens portarà fins al Coll de la Passarella.
Tot baixant del coll, amb vistes sobre un dels meandres del Ter, passem per la Fradera,
pel mas de la Passarella i arribem a la font de la Fradera.
Agafem una pista direcció nord i arribem de seguida a les restes del castell Savellana
sobre un extrem rocós i molt proper al riu Ter. Està documentat des del 1067.
Des del castell fem una curta ascensió al Puigmarquès, i tornem a davallar per visitar
la bonica ermita romànica de Santa Magdalena de Conangle voltada de jardins i amb un
impressionant claustre.
Davallem ara per la pista que ens menarà al Mas Salou, tot revoltant sobre un altre dels
meandres del Ter. Des de la casa, travessem els Camps del Mas per assolir el Camí de
Molins, que ens durà a Roda de Ter.
Passem pel Pou de Glaç de Salou i seguim el Camí de Molins ran de riu en un dels
seus meandres, prop de diverses fonts, com la de Les Cametes, la font de les Bruixes o la
font dels Molins. Seguirem els senyals del GR 210, el Camí Vora Ter, fins al nostre destí,
Manlleu. La propera parada: Roda de Ter.
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Entrem finalment a la població de Roda de Ter. Travessem el riu pel Pont Vell i passem
per davant de l'Ajuntament i la Plaça Major. Seguirem ara la riba esquerra del riu Ter els
últims 5 quilòmetres fins a Manlleu.
Creuem el Pont Nou i seguim paral.lels al riu Ter pel Canal de l'Obra, passant per diferents rescloses del riu com la Resclosa de Can Portabella, la Resclosa de l'Obra o la de
Malars.
Passem per la Resclosa de Can Rifà i pel costat de l'església romànica de Sant Miquel
de la Guàrdia, que ens queda a la dreta dins del nucli residencial del Vicenç de les Masies de Roda.
Passem pel nucli residencial del Vicenç de les Masies de Roda. El riu, en un altre meandre, torna a girar direcció oest, i nosaltres al seu costat, entrant directament a la població de Manlleu. Anem resseguint un ample passeig a la vora del Ter fins arribar al Pont
de Can Moles; creuem el riu pel pont i a l'altra banda ens recollirà l'autocar.
Final de la cinquena etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
Proposta Cultural o Turística

Visita de Sant Feliu de Savassona
Visita a Manlleu
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La Ruta dels senders del 1714
Etapa 1ª. Matadepera - Mura
L'Izmet i la Mònica del Centre Excursionista Sant Celoni (CESC) han adaptat la ruta dels
Senders del 1714 a les necessitats de la planificació de la secció de senders del CESC, així
han programat 10 etapes pel 2016 que intentarem seguir amb ells.
El passat diumenge 10 de gener s'iniciava el circuit. Una cinquantena de persones agafàvem l'autocar a Sant Celoni, el qual ens portaria a Matadepera.
Coneixia gran part del camí, per una banda la pujada a la Mola discorria pel Camí dels
Monjos, igual que la “Ruta dels 3 monestirs” que vam fer l'any passat, i per altra banda
vam continuar fins el Coll d'Eres, des d'on vam pujar el Montcau, sense oblidar les parades
obligades al Morral del Drac, els Òbits i la font Flàvia. Del Coll d'Estenalles a Mura va ser
l'única part nova per mi.
Esmerçar tot un dia per completar 22 quilòmetres amb 600 metres de desnivell és excessiu per nosaltres, preferiríem convertir la sortida en una matinal, però som conscients
que amb tanta gent és complicat igualar ritmes. Cap problema, les properes excursions
coincidiran en la setmana abans d'una marxa llarga, per tant ens anirà molt bé per estirar
les cames sense desgastar, com a fi de cada entrenament.
Ha estat un plaer retrobar la gent del CESC, veure que els d'Arenys de Munt estem ampliant la família, i tornar a trepitjar Mura, un dels poblets bonics de la comarca del Bages.
Text: Elisabet Cassà / Foto: Quico Fernàndez |
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La corda, una companya fidel a la muntanya
Segona part.
Ús de les cordes
Contràriament a allò que molts pensen, la vida útil de les cordes no depèn només del
temps d'utilització i de la vida que hagi tingut. Una corda nova tancada en un armari
durant molts anys estarà per llençar encara que aparentment estigui en bon estat. La raó
és que les fibres es degraden amb independència de si s'usa o no. Evidentment, com més
s'utilitzi i pitjor se la tracti, envellirà molt abans, però les cordes tenen una caducitat per
sí soles. S'estima que en un màxim de 15 anys qualsevol corda s'haurà degradat tant que
utilitzar-la seria realment perillós.
En general, i sempre respectant el que recomani cada fabricant i que la corda no hagi
quedat malmesa abans per alguna raó, es parla que les cordes s'haurien de jubilar segons
l'ús que se'n faci però mai més tard dels 10 anys. Un criteri aproximat seria el següent:
• Ús molt intensiu: de 3 a 6 mesos.
• Ús de cap de setmana: d'1 a 3 anys.
• Ús esporàdic però regular: de 4 a 5 anys.
• Ús realment esporàdic: de 8 a 10 anys.
Per fer-ne un bon ús s'han de tenir en compte algunes bones pràctiques.
• En general, tenir molta cura amb les arestes tallants i amb les pedres que puguin
caure i malmetre la corda.
• No rapel.lar excessivament ràpid, s'estima que no a més de 2m/s, però costa de
calcular aquesta velocitat tot baixant. S'ha de baixar moderadament ràpid i sense
sotracs ni salts.
• Durant un ràpel llarg, o en dies molt calorosos, s'ha de mantenir una velocitat moderada i constant, tot intentant no parar a mitja baixada quan el davallador estigui
molt calent.
• Les cordes semiestàtiques s'han de tenir en remull 24 hores i haver-les assecat a
l'ombra abans de fer-se servir per primer cop per no generar un desplaçament incontrolat de la camisa respecte de l'ànima. Algunes cordes de prestacions altes ja venen
amb aquest tractament fet de fàbrica.
• En el barranquisme i l'espeleologia, s'han d'utilitzar protectors de corda o altres
elements que evitin els fregaments importants a la corda. És important tenir especial
cura que el fregament no sigui mai sobre cap nus, fet que augmenta dramàticament
el risc de malmetre la corda i que aquesta quedi seccionada.
• En el barranquisme, s'han de minimitzar els fregaments múltiples fent servir tècniques de desembragatge de cordes, tot fent córrer la corda uns 20 centímetres després
de cada davallada.
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• S'han de plegar bé les cordes de manera que no agafin ‘rissos' de puguin dificultar
el maneig de la corda, especialment, durant el llançament de la corda a l'hora de fer
un ràpel o durant la maniobra de descens.

Com es plega una corda?
És important plegar-la bé degut a que si no es fa correctament s'ajuda a que la corda
s'arrissi. Els ‘rissos' de la corda apareixen quan aquesta gira longitudinalment sobre sí mateixa i s'ocasionen una sèrie d'ondulacions que poden acabar formant llaços espontanis
que en dificulten el maneig. Llavors la corda s'entortolliga, es formen uns llaços revirats
diverses vegades i es forma un garbuix que sovint desemboca en un o més nusos. Aquest
fet representa un perill potencial durant un ràpel. Si muntant un ràpel es llança la corda
amb rissos i s'hi forma un nus, es pot complicar el ràpel o es corre el risc que la corda es
quedi enganxada en algun lloc. Per això és molt important saber plegar bé les cordes.
Hi ha diversos mètodes per plegar correctament una corda que varien una mica en funció de l'escola d'aprenentatge, o de la disciplina esportiva que es practica, però tots tenen
un principi comú i que és el més important per evitar-ne el rissat. El pas número 1 de la
imatge següent mostra com s'organitza la corda fent un senó llarg per una banda de la mà
i després un altre per l'altra banda, de manera alternativa i fins deixar només uns dos o tres
metres sense plegar. Aquest pas és comú a tots els mètodes de plegat que dificulten el rissat de la corda. Després, el pas 2 d'aquest mètode de plegat és donar-li una sèrie de voltes
amb la corda sobrant, fent-les de baix cap a dalt perquè quedi tot ben travat, i un cop se
n'han fet quatre o cinc es passa un senó per sota de la mà que aguanta la corda; per dintre
del ‘forat' que forma la corda plegada. Per a fer el pas 3 només s'han de passar els xicots de
la corda per dintre del senó i tibar-la per deixar-ho tot ben travat. Opcionalment, durant el
pas 1, es poden deixar cinc o sis metres sense plegar. D'aquesta manera, en acabar el pas
3 sobren uns quants metres sense plegar. Així es pot improvisar una ‘motxilla de corda',
fent servir aquests metres de corda per fixar la corda a l'esquena i a la cintura, permetent
transportar la corda amb comoditat.
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Manteniment i cura de les cordes

• Les cordes s'han de revisar amb el tacte i amb la vista després de cada ús. D'aquesta
•
•

•
•

manera ens estalviem desar una corda en mal estat i utilitzar-la sense haver-la revisat.
Les cordes, igual que totes les fibres sintètiques, s'han d'eixugar en un lloc ventilat i
a l'ombra.
Convé ruixar les cordes de barrancs amb aigua neta i clorada abans de desar-les per
evitar que les sals i els elements biològics la puguin malmetre. Si les cordes estan
brutes, convé rentar-les amb un sabó neutre. Les d'espeleologia se'ls ha de treure el
fang i rentar-les tan bé com sigui possible abans de desar-les.
Es bo tenir controlada la data d'adquisició de cada corda, escanejant-ne en tiquet de
compra o la fitxa amb les dades de la corda i desant-ho a l'ordinador. Així, és més
senzill tenir clar quan s'ha de jubilar cada corda.
Les cordes s'han de desar ben plegades en un lloc fosc, sense humitat i lluny d'agents
químics que les puguin fer malbé.

Detecció de defectes i parts malmeses

• Si es troben zones de desgast importants o arrencaments de teixit de la camisa, ano-

menades flors, se n'ha de valorar la gravetat. En el cas de trobar una flor severa, no
s'ha de dubtar en tallar la corda traient la flor i preservant les parts en bon estat.
• Si, tot i no haver-hi cap flor, hi ha alguna zona amb un aplanament, un aprimament
o una zona on la corda doblegada no dibuixa una corba sinó que hi fa un angle
marcat, s'ha de tallar perquè pot significar que té l'ànima malmesa.
• Si la corda s'ha ‘engreixat' parcialment, o total, i/o està excessivament rígida és que
està manifestant signes evidents d'envelliment i de degradació.
• En general, qualsevol canvi en l'estat de la corda respecte a l'estat en que es va adquirir és sospitós de ser un símptoma de degradació o de dany de la mateixa. Si no
s'està segur de l'estat en què es troba l'ànima, que no és tant senzill de veure com
amb la camisa, és recomanable tallar un tros de corda en una de les puntes, separar-ne les fibres i provar d'estirar una mica de fibra de l'ànima. Si fent això s'aconsegueix arrancar trossos petits de les fibres, significa que l'ànima està en una fase
avançada del procés de degradació.
El futur de les cordes i la millora de materials
El futur de les cordes passa, indefectiblement, per la millora dels materials. És impossible preveure què passarà realment, i potser hi hagi un salt tecnològic tan gran que permeti
que les cordes no siguin necessàries, però mentre hi hagi necessitat de cordes l'evolució
no podrà ser en una línia gaire diferent a la que hi ha hagut fins el dia d'avui. Apareixeran
materials menys pesats alhora que més resistents a l'abrasió i a les temperatures extremes,
que serviran per treballar amb diàmetres més petits, permetran reduir el pes de les cordes.
CESC butlletí | març-abril 2016 | 31

COL·LABORACIONS | ARTICLE
Perquè això sigui possible també s'hi hauran d'adaptar els aparells mecànics per poder
ascendir i descendir cordes fines amb comoditat i seguretat. Es pot fantasiar molt sobre
cordes en simple que es desenganxin soles després d'un ràpel, cordes que t'avisin quan
arribin a l'aigua o quan existeixi una aresta perillosa o cordes que es comportin més dinàmicament segons hi hagi una caiguda o no, però sent realistes, serà molt difícil sortir de la
línia evolutiva actual dels materials. En seguim parlant en un futur!
Marques de cordes de referència
Hi ha diverses marques que produeixen cordes destinades a esports de muntanya arreu
del món. Aquestes en són només algunes de les més conegudes.
• Korda's (Catalunya)
• Fixe-Roca (Catalunya)
• Beal (França)
• Petzl (França)
• Edelweiss (França)
• Mammut (Suïssa)
• Edelrid (Alemanya)
• Singing Rock (República Txeca)
• Tendon (República Txeca)
• Sterling Rope (EEUU)
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CALENDARI PREVISIÓ

Maig 2016
01.05 | SENDERS
07.05 | ESPELEOLOGIA
08.05 | MUNTANYA
14 i 15.05 | ALPINISME
15.05 | NATURA
22.05 | 100 CIMS
29.05 | GASTRONÒMICA

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

