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EDITORIAL

Benvolguts socis
Quan llegiu aquestes ratlles ja serem a mitja primavera, ja
haurem deixat les sortides a la neu i el fred de l'hivern.
Durant el que portem d'any, tenim una participació força
bona a la gran majoria d'activitats, tant a les que per les seves
característiques són més minoritàries com l'Espeleologia,
l'Alpinisme, el GAE o Barrancs, com a les d'assistència més
majoritària com la Calçotada, Muntanya, Senders amb la Ruta
del 1714, Natura i 100 cims.
A la darrera dels 100 cims, al Roc Galliner, feta
conjuntament amb el Centre Excursionista d'Oliana vam ser
més de quaranta. Cal ressaltar també la consolidació del grup
d'Esquí i les activitats especials del GAE amb la concentració
d'Alpinisme a Ulldeter i la trobada d'Escalada a Vilanova
de Meià. Els Maasais mantenen la seva activitat i assoleixen
èxits a les curses com el podi -2ª posició- de la Louise Brown
a la Marxa Pirineu d'Esquí de fons del 24 de gener. També
les activitats culturals han anat molt bé: les sessions del
Cicle d'Audiovisuals, per cert, també superant l'assistència
d'edicions anteriors, han estat a un gran nivell.
En el moment de fer aquest escrit estem rebent fotos del
Concurs Sant Jordi d'enguany, que esperem estarà a molt bon
nivell. A totes aquestes activitats també hi cal ressaltar l'alt
grau de satisfacció per part dels assistents, que convida d'una
banda a tornar-hi i anima als organitzadors a continuar amb
la seva important tasca.
Ara ja mirant al calendari -que tant bé va realitzar l'Esthercap aquesta segona part de la primavera i començaments
d'estiu tenim també un munt d'activitats preparades en totes
les seccions i en particular a final de maig tenim una de les
dues ”gastronòmiques” anuals.
Amics socis, gràcies per la vostra companyia i per la vostra
presència en les nostres activitats, que fa que tots plegats en
podem gaudir. Fins aviat.
La Junta Directiva |
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Guanyadors Concurs Sant Jordi Fotografia
GUANYADORS DEL XXIè CONCURS SANT JORDI DE FOTOGRAFIA

Divendres 22 d'abril
MUNTANYA I NATURA

1r Premi SILUETA A L'HIMALAIA de Jordi Jubany
2n Premi BOMBOLLES de Sònia Rivarola
3r Premi AZOR COMÚN d'Antonio Saez
Accèssit PASSAVETS de Jordi Novell
MACROFOTOGRAFIA

1r Premi LIBÈL.LULA de Jordi Novell
2n Premi RANITA MERIDIONAL d'Antonio Saez
3r Premi PUNTETS de Jordi Jubany
Accèssit ESTRANY de Pere Font
CONCURS SOCIAL

1rA Premi LIBÈL.LULA de Jordi Novell
1rB Premi FRED A ACHER de Maria Deulofeu
3r Premi OLOR A LAVANDA de Quico Fernàndez
Accèssit L'ESTELADA I EL PEDRAFORCA de Carles Montoriol
Moltes felicitats als afortunats i a tots els participants!
Agraïment especial a tots els col.laboradors!!
Exposició oberta fins el 8 de maig, a Can Ramis (plaça de l'Ajuntament, Sant Celoni)
Dimarts, dijous i dissabtes: de 18:00 a 20:00h
Diumenges: matí de 12:00h a 13:30h, i tarda de 18:00 a 20:00h
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Memorial Muntanyenc 8-9 i 10 de juliol
Estaragne 3006/ Campbieil 3173/ Campbieil SSW 3157/ Maubic 3058/ Agulla Tourrat 3014
LLOC Hotel Turmo de Labuerda
PREU PELS SOCIS DEL CESC 115 euros / PREU PELS NO SOCIS DEL CESC 125 euros
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.
Fins el 14 de maig només seran acceptades les peticions dels socis del CESC.

Primer s'ha de confirmar disponibilitat de plaça trucant al CESC 93 867 52 13 els dimarts i dijous de 19 a 21 hores i a continuació fer l'ingrés dels 115 euros al compte del
CESC 2100 0214 96 0200220352
A partir del dia 14 de Maig i si encara queden places, es podran inscriure també els que
no siguin socis del CESC. Trucant igualment al telèfon del CESC i a continuació fer l'ingrés
dels 125 euros. La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dia 28 de Maig.
El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits.
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns

amb els altres per tal d'omplir cotxes i abaratir els costos del desplaçament)

HORARI
DIVENDRES 8 - Ens trobarem al voltant de les 21:00h a l'hotel Turmo per sopar
DISSABTE 9 - Ens llevarem a les 06:00h per fer un primer esmorzar. Marxarem de l'hotel

a les 07:00h per començar a caminar cap a les 08:00h. Un cop acabada l'excursió ens
retrobarem a l'hotel Turmo per sopar a les 21:00h
DIUMENGE 5 - Ens llevarem a les 08:00h per fer un bon esmorzar. Marxarem de l'hotel
a les 09:00h, començarem a caminar a les 10:15h. Acabada l'excursió ens retrobarem a
l'hotel Turmo a les 14:30h per fer el dinar de comiat
QUÈ CAL DUR El segon esmorzar i el dinar del dissabte, beguda per passar els dos dies,

alguna cosa per picar el diumenge a mig matí, calçat i roba adient per passar un dia a la
muntanya -penseu que si pugem a 3000m i el temps no acompanya, pot fer força fred-,
crema solar, ulleres de sol, gorra o barret, càmera fotogràfica (segurament també seran
necessaris grampons i piolet pr qui faci la opció A). Sabatilles d'aigua per diumenge.

RUTA
DISSABTE 4 - Sortirem de l'hotel Turmo amb els cotxes en direcció a Bielsa, túnel de

Bielsa, baixarem el port per la vessant francesa fins un poble que s'anomena Fabian, des
d'on començarem a endinsar-nos cap a la Vall del Neuvielle per una carretera molt revirada fins arribar a un petit aparcament que servirà per deixar el cotxe els que facin l'opció
A. Els de la opció B continuaran uns 3km més fins arribar al Pantà Cap de Long lloc on
aparcarem i començarà la ruta.
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Opció A
Començarem a caminar tot enfilant la Vall d'Estaragne i superarem els primers ressalts
amb molta aigua; a mida que ens acostem als 2500m és d'esperar que les congestes de
neu ens vagin sovintejant.
El nostre itinerari és pel camí normal, directe cap al cim d'Estaragne (3006m).
Una vegada hem arribat al cim de l'Estaragne, tothom que cregui que ja en té prou i vol
començar a baixar, ja ho podrà fer des del coll que separa l'Estargne del Campbieil.
Un cop arribats als 3000m, fa de bon caminar i a qui li quedin ganes per seguir, anirem
a fer el Campbieil (3173m), salvant només un desnivell d'uns 200m.
Un cop al segon cim, sense cap complicació, amb cinc minuts anirem a fer el Campbieil SSW (3157 m) i, si per aquelles coses hi hagués algú que vol aprofitar el viatge, tot
baixant, anirem a fer el pic Maubic (3058m) i l'Agulla Tourrat (3014m).
Tot seguit, començarem fent el descens cap a baix darrera la cua del pantà de Cap de
Long, després costejant la vora del pantà, cap a l'aparcament, pot ser que ens trobem amb
els companys de l'opció B.
Aquesta opció A, està reservada a persones amb molt bona experiència en rutes d'alta
muntanya i que tinguin una forma física adequada per anar per camins d'alta muntanya
amb fort desnivell. També serà obligatori portar grampons i piolet.
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Opció B
Està pensada per tota aquella gent que vulgui anar a caminar admirant unes vistes cap
al Nouvielle i tota la cresta dels Tres Consellers fins arribar a la cua del pantà on podrem
buscar un bon lloc per descansar, pujar fins al coll Hourquette de Bugarret, enfilar-nos pel
sender marcat amunt per anar a rebre els companys. Tot això dins un terreny molt bonic
i amb molta aigua.
Es tracta d'una sortida col.lectiva on tothom pugui trobar el seu nivell i marcar-se el seu
repte particular, però a la vegada formar part d'una estructura comuna que ens permet
beneficiar-nos del “bon rotllo” dels companys del CESC i del meravellós ambient de grup
i amistat que cada any es respira durant aquest cap de setmana, que dóna la benvinguda
a l'estiu, en aquell racó del Pirineu.
DIUMENGE 5 Miradors del Cañón del Vero

El diumenge després d'esmorzar sortirem en direcció a Ainsa i per la carreta A-2205 i
passant per pobles com Guaso, Arcusa, Sta Maria de Buil i d'altres, tots ells en plena Sierra
de Guara, i, després de fer uns 45km, en poc més d'una hora, arribarem a un pàrking al
costat de la carreta amb unes bones vistes sobre el canyó del riu Vero.
Aquí aparcarem i baixarem en uns 5 minuts fins a un pont per creuar el riu Vero, visitarem la font de Lecina i, tot seguit, retornarem al costat del riu per visitar les restes del
Molino de Lecina. A partir d'aquí, qui vulgui pot calçar-se sabatilles d'aigua i anar baixant
per dins el riu, sinó també tenim un sender que creua 3 o 4 vegades el riu, que per aquesta
zona i en aquesta època del any (si no hi ha hagut pluges recents) porta poca aigua.
Passarem pel barranc de Bassender, ens desviarem una mica del curs del riu per veure
l'ermita de Sant Martin i seguirem el descens del riu fins a trobar el sender que ens portarà (ara ja calçats amb botes de muntanya) fins a dalt del Tozal de Mallata a on podrem
veure uns jaciments de pintures rupestres. A partir d'aquí i ja per senders tornarem fins els
cotxes. En total són poc més de 7 Km i uns 300m de desnivell total.
Acabada la caminada retornarem a Labuerda per fer tots junts el dinar de comiat.
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A COP DE PEDAL, de Breda fins al Cap Nord.
Sempre m'han agradat els països nòrdics, amb el seu clima fred i auster, els seus paisatges, els seus pobles i ciutats endreçades i la seva gent civilitzada i tranquil.la. He viatjat
per Europa en diferents mitjans de transport: vaixell, avió, cotxe, autocaravana, tren, bicicleta, caminant… de tots aquests potser la bicicleta és el que sempre m'ha atret més.
Viatjar en bicicleta requereix estar mínimament en forma i té unes certes limitacions.
Però tot i els pocs viatges que he fet en bicicleta, l'experiència de la pedalada, sempre
m'ha estat molt més plaent i intensa que qualsevol altre viatge amb un altre tipus de mitjà
de transport. La velocitat de la bicicleta et permet contemplar i absorbir el paisatge de
forma tranquil.la, gaudint de cada detall i podent parar quan et plagui, i en viatges més o
menys llargs també et permet moure't amb més rapidesa que si ho fessis a peu.
Tot va començar l'any passat. Era l'estiu quan van passar dos llibres per les meves mans.
Primer un que es deia “En Noruega”, escrit per León Lasa, després un altre que duia per
títol “Rodamon”, escrit per Xavi Narro. El primer era un llibre que parlava en primera
persona d'un viatge a Noruega des de Bergen fins al Cap Nord, durant la primavera i en
vaixell. L'altre relatava un viatge en bicicleta sortint de Barcelona i que donava la volta
al món en uns 15 mesos. Tant l'un com l'altre van ser dos llibres que em van fer somniar.
Quan vaig acabar de llegir el segon llibre vaig començar a donar voltes a la idea de
fer un viatge en bicicleta. Havia de ser un
viatge llarg, no com els que havia fet fins ara
que no superaven els 600 km. Tampoc tenia
ganes de pedalar per països massa exòtics on
necessités visats, hi hagués conflictes bèl.lics
o no tingués avituallaments en 5 o 6 dies.
O sigui, volia que fos llarg però només
m'hagués de preocupar per la meteo, pedalar, menjar i dormir.
Vaig estar mirant un mapa d'Europa, concretament vaig mirar la pàgina d'internet de
l'Eurovelo. Es tracta d'una mena de GRs que
travessen tot Europa però pensats per a fer
en bicicleta. Cadascuna de les rutes que s'hi
indiquen té una temàtica. Per exemple, hi ha
la ruta de l'”Arc Mediterrani” (EV8), que va
des del sud d'Espanya fins al sud de Grècia.
N'hi ha una altra que rep el nom de ruta de
la “Costa Atlàntica”(EV1), que s'inicia a la
CESC butlletí | maig-juny 2016 | 5

CESC | PROJECTES

costa portuguesa i arriba fins al Cap Nord de Noruega. Hi vaig estar pensant llargues estones imaginant diferents possibilitats i combinacions, fins que finalment vaig tenir la idea
definitiva: sortiria de casa, Breda, seguint en major o menor mesura una combinació de les
rutes de l'Eurovelo, arribaria al punt més septentrional de tot Europa: El Cap Nord.
Vaig fer uns primers càlculs aproximats de distància i sortien uns 5500 km. Mirant
amb més detall l'itinerari vaig estimar que podria fer una mitjana d'uns 120 km diaris i
per tant vaig calcular que necessitaria uns 60 dies per a fer tot el viatge, amb alguns dies
de descans inclosos. Com és lògic només podria ser un viatge d'anada, o sigui que en un
moment o altre hauria d'agafar un avió. Havia de triar si el feia de pujada o baixada. Per
tant, si sortia de casa i a l'arribar al final del viatge tornava amb avió o a l'inrevés: agafava
l'avió fins al Cap Nord i allà anava tornant a cop de pedal cap a casa. Com a alpinista que
sóc la meva mentalitat em va portar a triar la primera opció: tirar sempre direcció nord,
o “amunt” com diríem eufemísticament, sortint d'una zona de confort per anar trobant a
mesura que s'avança en el camí un paisatge més rebel i inhòspit. Seria el símil de fer un
cim però aquest cop mitjançant una bicicleta. Això també va condicionar l'època en què
podria fer el viatge. Per la feina que tinc m'era impossible agafar els mesos de la canícula
d'estiu (juliol i agost), per tant vaig decidir fer el viatge els mesos de maig i juny.
Un cop triat el recorregut del viatge i els dies, quedava una feinada per a preparar-lo ja
que, a més, la falta d'experiència en viatges tan llargs feia que tot ho hagués de planificar
des de zero. El fet que l'inici del viatge sigui en un clima mediterrani i finalitzi en un clima
pre-àrtic m'obliga a tenir un repertori molt variat de roba, i això vol dir més pes. Finalment,
incloent la tenda, eines de reparació, seguretat, utensilis de cuina, aïllant, roba, sac de
dormir, electrònica …., el pes total de les alforges arriba a uns 14 kg.
Tot està preparat per a que l'1 de maig iniciï el llarg viatge. Serà un primer cop de pedal
al que després n'hi seguirà un altre, un altre, i un altre… A cada pedalada el paisatge canviarà, potser serà de forma molt subtil, però la perspectiva i la llum modificaran la meva
percepció de l'entorn. El viatge s'iniciarà a Catalunya.
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Entraré a França per la Jonquera, llavors aniré remuntant la costa Mediterrània fins a
Montpeller. A partir d'aquest punt aniré per l'interior, direcció Lió i després cap a Basilea.
En aquest punt entraré a Alemanya i seguiré el gran Rin de sud a nord fins gairebé la desembocadura per anar a buscar Amsterdam, on hi faré parada durant 5 dies.
Allà em trobaré amb la Sandra, la meva companya, trobada que em permetrà descansar uns dies, alhora que gaudir de la seva companyia i fer turisme plegats. Un cop deixi
Amsterdam seguiré la costa atlàntica, creuant el riu Elba per travessar tota la península
danesa del Jutland fins al punt més nòrdic de Dinamarca, on agafaré un ferri fins a Oslo.
Des d'Oslo ja “només quedarà” pedalar fins a Trondheim per l'interior de Noruega i, un
cop aquí, aniré seguint la costa passant per les illes Lofoten fins arribar al Cap Nord.
Començaré sortint de casa, de la quotidianitat. M'aniré adaptant a l'entorn: a les ciutats
buscaré els albergs per a dormir. Al camp, la tenda serà el meu sostre. Poc a poc aniré deixant els ambients més urbans per anar a buscar el cantó més salvatge d'Europa: EL GRAN
NORD.
Text i Fotos: Oriol Boleda |

PATRONICINADORS:
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Aplec Excursionista Països Catalans
Mallorca, del 28 d’octubre a l’1 de novembre
Aquest any, l'Aplec Excursionista dels PPCC serà a un lloc excepcional, l'Illa de Mallorca, a la coneguda Serra de Tramuntana. El Grup excursionista d'Esporles, amb experiència
en l'organització d'anteriors Aplecs, i Ermassets en conviden a aquest 40è Aplec. L'equip
organitzador ja té la web activa: http://www. aplecexcursionista.org/ . A la web ja hi ha el
programa provisional d'activitats. També hi ha una proposta d'allotjaments. Els organitzadors estan en contacte amb Balearia per obtenir un preu especial pels que vulguin fer
el viatge en vaixell. A veure si fem una bona colla i en ho passem molt bé com els altres
anys, compartint activitats amb gent d'arreu dels Països Catalans.
PROGRAMA D'ACTIVITATS

El programa provisional complert es pot veure a la pàgina Web de l'Aplec. La recepció
i els primers actes generals comencen el divendres 28 d'octubre. El dissabte 29 ja s'inicien
les excursions de diferents nivells i també les “Especials” com la Volta amb bicicleta de
muntanya o la Baixada de l'extraordinari Torrent de Pareis a peu. També les excursions,
visites culturals i altres activitats diverses com el Concert de Xeremies. El 30 i 31 d'octubre
també hi ha excursions i activitats de tot tipus. A més el dilluns 31 hi ha el Sopar de Cloenda. El matí del dimarts dins l'acte de Cloenda hi ha la tradicional plantada de l'arbre.
Transcrivim com a exemple el programa del dia 29 on es poden veure les activitats a triar.
DISSABTE 29
Excursions Senderisme:
Fita del Ram (mitjana)
Volta al Puig de Na Ferrana (Baixa/mitjana)
Moletó de Son Cabaspre (Baixa).
Camí de s'Arxiduc (Mitjana/alta)
Camí des Correu i Cases de Planici (Mitjana)
Mola del Planici – Puntals de Planici (Alta)
Camí des Correu i Camí des Pescadors (Baixa)
Excursions Culturals:
Volta pel Poble d'Esporles
Sa Granja
Visites Culturals: Possessió de Miramar
Excursions Especials:
Volta amb Bicicleta de Muntanya (Mitjana/Alta)
Torrent de Pareis (Alta)
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Altres Activitats:
09:00 h -Exposició Cartells Aplecs (Sa Fàbrica)
13:30 h -Concert de Xeremies (Plaça des Jardinet)
14:00 h -Dinar Diari (Pavelló)
20:30 h -Sopar Diari (Pavelló)
20:30 h -Glossadors
2016 Any Ramon Llull
VIATGE I ALLOTJAMENT: Com sempre als aplecs és aconsellable fer les reserves d'allotja-

ment com abans millor a fi de poder triar els més interessants i propers al centre d'activitats. També fent les reserves del viatge amb temps i si pot ser de grup, es poden aconseguir
preus mes favorables.
ASSEGURANÇA: A l'Aplec tots els socis del CESC estan coberts per l'assegurança d'acci-

dents.

CAL PORTAR: Equipament necessari per les excursions. També equipament per cas de

pluja. El menjar i beure necessari per a les sortides es pot portar o comprar al poble.

INTERESSATS: Es aconsellable fer les reserves i inscripcions com abans millor perquè hi

ha un màxim de participants i també per a poder triar les excursions i aconseguir millors
preus. Per a més informació al CESC, 938675312, -dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda,
Roser Busquets 93 7310199 o Carles Montoriol 93 8674662
REUNIÓ: Convocarem a tots els interessats a una reunió per informar i aclarir tots els

punts que calgui i decidir plegats el viatge i l'allotjament.El programa d'activitats inclou
excursions de nivell Alt, Mitjà/alt, Mitjà, Baix i les Passejades Culturals, és a dir per a tots
els gustos. De moment hi ha el programa provisional elaborat, però probablement hi haurà molt poques diferències amb el definitiu.
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100 CIMS, matinals de dimarts
Mesos de maig i juny
Continuem el cicle de sortides matinals que fem els dimarts pel mesos de maig i juny.
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 3, 10 i 17 i 24 de maig i 14, 21 i 28 de juny
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES MAIG | FITXA SENDERS
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
davant de l'església romànica de Sant Esteve i l'hostal de

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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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
NOTA DELS RESPONSABLES DE SENDERS DEL CESC

Volem fer constar que les etapes del Sender del 1714 que hem seguit i programat fins
el moment, són les que ha dissenyat la vocalia de Senders del CET -Centre Excursionista
de Terrassa-.
Hem triat aquesta opció perquè és un itinerari molt ben fet i que s'ajusta força a la
nostra manera de “fer senders”.
Des d'aquí felicitem a la gent de la Vocalia de Senders del CET per la seva bona feina.
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SORTIDES MAIG | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | VALLIRANA

Avenc Pompeu Fabra
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 07 de maig
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 7 de maig visitarem aquest mític avenc de LLOC SORTIDA
Vallirana, per les seves formacions i grans pous, que ens Parking Caprabo
Sant Celoni
situarà a -104mts.

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 19:00-20:00h
PROPOSA LA SORTIDA

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 05 de maig
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | TARRAGONA

La Mola de Colldejou i
la Serra de Llaberia

DATA

Diumenge 08 de maig
HORA SORTIDA

06:30h del matí

Començarem a la població de Colldejou a 400m d'alçada tot seguint el GR-7 en direcció al Coll Roig; aquí deixarem el GR-7 i seguirem per el GR-7-3, que ens portarà per
forta pujada fins al cim de La Mola de Colldejou de 921m,
inclòs en la llista dels 100 cims de la FECC. Aquest lloc està
ocupat per les restes d'una antiga torre de vigilància.
Seguirem per el GR, creuarem tota la plana de La Mola i
baixarem cap el Coll del Guix, a on retrobarem el GR-7. El
seguirem i pujarem pel camí dels revolts fins arribar al Portell de Llaberia i, arribat a aquest punt, deixarem ja el GR-7
i tombarem a la nostra esquerra, tot seguint la carena de la
muntanya, sense camí, però sense problemes fins arribar al
cim de La Miranda de Llaberia (918m), tot passant per la
roca foradada. Al cim de La Miranda hi trobem un observatori meteorològic i un vèrtex geodèsic.
Ara anirem baixant i pujant sense gaires desnivells per
aconseguir La Creu de Llaberia o cim dels Frares de 909m.
Seguirem fins el Mont-redon de 859m i ja només ens quedarà anar en direcció al Cavall Bernat de Llaberia de 834m,
un altre dels de la llista dels 100 cims de FECC.
Pujar al Cavall Bernat serà opcional, ja que s'ha de pujar
una forta canal i un últim tram de grimpada de 2º. Els que
no pugin, esperaran a baix a que baixin els altres.
No cal dir que des de qualsevol d'aquest cims les vistes
són espectaculars. Podem veure tota la costa de Tarragona
a llevant, la serra d'Argentera i la comarca del Priorat a ponent i el massís dels Ports i la Terra Alta vers el sud.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT És un ruta que
no revesteix cap mena de
dificultat tècnica, només
el desnivell i la llargada
poden fer una mica dura
l'ascensió
RECORREGUT 18km.
Circular
DURADA 08-09h aprox.
DESNIVELL +/- 1200m
ARRIBADA 20:00h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 05 de maig
- 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

Un cop superat el Cavall Bernat ja començarem la baixada en direcció al Coll dels Covaldissos a on trobarem el
camí ral de Colldejou a Pratdip, el seguirem i ens portarà
fins a la població de Colldejou, final de la sortida.
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CAL PORTAR bastons, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure suficient per passar el dia, equi-

pament personal (ulleres de sol, crema solar, roba d'abric (és un lloc que sol fer una mica
de vent), màquina de fer fotos, calçat adequat per caminar per la muntanya, etc.)
COM ARRIBAR-HI

Anirem per la AP-7 direcció Tarragona fins a la sortida 32 Torredembarra - Altafulla , a
partir d'aquí anirem primer per la N-340 que més endavant es converteix en la A-7 fins a
la sortida 1138 i per la T-323 direcció Mont Roig; un cop arribats a Mont Roig seguirem
rectes per la T-322 fins a la població de Coll de Jou, punt d'inici i final de la caminada.
En total uns 180km i unes 2 hores de recorregut.
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SORTIDES MAIG | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | OSONA

Cuines d’en Rocaguinarda i
Castell de Taradell

DATA

Diumenge 15 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Cuines d’en Rocaguinarda.- Són unes coves o cavitats, situades en una balconada o replà en mig d'un gran
roquissar a les Sitges del Bou i sobre el bosc de Mansa.
Aquestes tres cavitats, formades per l'erosió de les roques,
han fet servit moltes vegades els pastors i caminants per aixoplugar-se, però especialment són famoses perquè varen
servir d'amagatall a principis del segle XVI,del bandoler
Perot Rocaguinarda. També durant la Guerra Civil, van ser
utilitzades com a refugi pels perseguits.
Castell de Taradell.- És un edifici medieval edificat sobre la balma d'un turó, amb funcions militars i de defensa
d'un vast territori. Documentat ja des de l'any 893, pertanyia inicialment als Taradell, cavallers que van donar nom
al castell i desprès, n'ha derivat la denominació de la població. Actualment està en estat ruïnós, però gràcies a unes
obres, encara conserva una estructura arquitectònica ben
definida, tant en les seves muralles com en el seu interior.
La seva situació excepcional, propicia que des del castell,
es disposi d'unes grans vistes i ens els seus entorns, hi ha
nombroses balmes i roquissars de gran bellesa.
Perot Rocaguinarda.- Va néixer a Oristà (Osona) l'any
1582. Cap el 1602 es dedicà al bandolerisme i va arribar a
ser el cap d'una quadrilla de bandolers que va donar molts
mals de cap a la comarca. Tant és així que el 1605 es creà
a Vic una Santa Unió per a lluitar contra ella. Formava part
d'aquesta Unió el taradellenc Joan Reig, que dirigia un
grup de cent homes que tingué topades amb els bandolers.
Fins i tot, en Joan Reig va ser ferit per en Rocaguinarda en
una brega. Rocaguinarda es posà a les ordres de Carles de
Vilademany, senyor del terme i castell de Taradell, que era
el Cap del partit dels nyerros de Vic, oposat al partit dels
cadells o gent més acostada a les autoritats que manaven
Espanya. Per aquesta raó, sempre que el perseguien, el terme de Taradell era el seu refugi i, certament, es feia fort al
lloc de les esmentades Cuines, car dos documents diuen
que es feia fonedís al bosc de Mansa, tot i no ser el lloc
on vivia – doncs fou un bandoler que recorregué gran part

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 +350m
DURADA 04:30h 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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del país – però era en aquest indret on es trobava segur. El 1611, en Rocaguinarda va ser
indultat pel Rei i va passar a formar part dels Terços Espanyols, assolint el grau de capità.
Morí a Itàlia poc després del 1635.
ITINERARI

Sortim de Taradell des de l'aparcament de la Font Gran, ens dirigim cap al mas La
Codina, des de on seguirem fins a l'ermita de Sant Quirze de Subiradells, ja a la entrada
de la urbanització de la Roca. Pugem fins al punt més alt de la urbanització, i agafem la
pista de Puiglagulla, a la rotonda de l'Hostalet del Bou, on enllacem amb el PR C-42 de
Taradell. Seguim per aquesta pista fins agafar el camí de l'Enclusa, més endavant deixarem el PR per seguir el sender que ens portarà fins al mirador de La Trona i a les Cuines
d'en Rocaguinarda. Pugem altre cop al camí i seguim per una petita pista que ens porta
a enllaçar un altre cop amb el PR i en un moment arribem a l'Enclusa (trobem una caseta
de l'ADF, un vèrtex geodèsic i una senyera). Baixem de l'Enclusa fins al coll de Mansa a
la carretera de Viladrau, on deixem el PR i seguim per la carena fins al coll de Taradell,
on tornem a trobar el PR i anem fins al castell de Taradell, per la carena de les Roques
Trabucaires i el coll del Castell. Tornem del Castell fins al coll i seguim el PR cap al coll
de Mansa, però quan comença la pujada, agafem la pista de l'esquerra que baixa cap al
mas de Mansa i des d'aquí pel sender fins al pantà. Del pantà seguirem el camí fins al mas
Mascarell i entrarem a Taradell per la plaça i la capella de Santa Llúcia.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni per la C-35 en direcció La Roca del Vallès, seguirem per la ronda nord de Granollers fins a Les Franqueses del Vallès i anirem a buscar
la C-17 per la que anirem fins a Tona. En aquest punt ens desviarem per la BV-5303 fins
Sant Miquel de Balenyà des de on per la BV5305 arribarem a Taradell, aparcarem al pàrquing de la font Gran ja casi a la sortida del poble en direcció a Santa Eugènia de Berga
-Vic.
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DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | PALLARS JUSSÀ

Pui de Lleràs i Gallinova,
Montllobar i Roca Roja

DATA

Cap de setmana
21 i 22 de maig
HORA SORTIDA

DISSABTE 21: PUI DE LLERÀS (1692m)
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per

Dissabte 07:00h del matí
Diumenge 06:00h del matí

RECORREGUT 13,5km
DURADA 04:30h
DESNIVELL +/-750m

pl. Comtes del Montseny

ITINERARI

Joan Locutura
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: Esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient

LLOC SORTIDA

muntanya

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Anirem fins a Tremp i passat el nucli de la població agafarem una carretereta a l'esquerra fins a Santa Engràcia, on
deixarem els cotxes.
Sortim des de la plaça del poble, direcció oest per un
camí, a trams empedrat que va guanyant alçada. De sobte
girem a la dreta i seguim antics murs de pedra seca que ens
porten fins a la pista de la Collada de Castellet. Creuem la
pista i seguim per la carena del Senadet. Tenim vistes sobre
el Pantà de Sant Antoni, Talarn, Tremp i Gurp. Travessem
un bosc d'alzines amb sotabosc de garric i romaní. El terreny és rocós, creuem un petit cim per al cap de poc empalmar amb la pista principal, la seguim fins trobar la pista que
ve de Coll de Castellet, el deixem a l'esquerra i continuem
per la pista que va cap a la carena. Arribem al cap de munt
de la Roca de Llenda. El cingle s'accentua pel seu costat
oest. El llom es torna més ampla fins que arribem al cim. A
partir de la meitat del recorregut el bosc és de pi esclarissat.
A la tornada tenim la opció de desplaçar-nos en cotxe
fins el Coll de Montllobar, on hi ha aparcament i panells
d'informació, amb vistes cap al Pallars . Amb una curta passejada i un petit desnivell de poc més de 100m, ens podrem
arribar al Tossal del Castell i al cim del Montllobar (també
100 cims).

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor per poder reservar
l'allotjament de la nit del
dissabte
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
L'alberg “El Pallars” de
Tremp on havíem pensat
passar la nit està ple, amb
més temps i en funció del
grup que siguem, buscarem un bon allotjament
alternatiu a l'alberg de
Guàrdia, de Talarn o algun
hostal de la zona.
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DIUMENGE 22: GALLINOVA (1687m)
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT 6km
DURADA 04:00h
DESNIVELL +/-513m
ITINERARI

Amb cotxe ens desplaçarem fins Abella de la Conca, petit municipi molt pintoresc de
la Conca de Tremp. Seguirem per una pista fins poc després de la Casa Toà, on deixarem
els cotxes.
Comencem a caminar fins a la Collada del Trumfo per camí molt fàcil. Durant la pujada, tenim bones vistes de la Serra de Carreu, Abella de la Conca i Serra de Carànima.
Després del coll deixem la Roca Monteguida a l'esquerra i la ruta s'enfila per una tartera i un tram de pujada per terreny descompost fins trobar el pas de la tanca i arribar per
un camí fàcil al cim amb vèrtex geodèsic. El Gallinova és un cim solitari i feréstec que
ofereix una àmplia panoràmica de les muntanyes principals:, Pirineu, Montsec, Cingles de
Pessonada, Sant Corneli, pantà de Sant Antoni, Turbón, Conca de Tremp, El Boumort, etc.
Abella de La Conca és un petit poblet molt bonic, enfilat a la muntanya amb la important església romànica del segle XI, dedicada a Sant Esteve.
A l'any 1972 va sortir a la premsa arran del robatori del retaule gòtic de Pere Serra (es
va dir que havia sigut robat pel famós Êrik, el belga). Sortosament al cap d'uns anys, es va
recuperar a Nova York i actualment està exposat i més protegit al Museu episcopal de la
Seu d'Urgell.
Dinarem a un restaurant on es menja bé i a preu assequible.
De tornada, tot passant per Benavent de Tremp tenim l'opció d'enfilar-nos a la Roca
Roja, també dels 100 cims i acabar de gaudir d'aquests dos dies al Pallars.
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DADES TÈCNIQUES

GASTRONÒMICA | ALT EMPORDÀ

El Port de la Selva i
el seu litoral

DATA

Diumenge 29 de maig
HORA SORTIDA

07:00h del matí

INTRODUCCIÓ L'Alt Empordà té molts espais naturals pro-

tegits que ofereixen una gran diversitat de paisatges. Destaca el parc natural del Cap de Creus. La costa és abrupta
i retallada amb impressionants penya-segats i cales recòndites. En un petit racó del Cap de Creus, trobarem el poble
de Port de la Selva, típicament mariner amb les cases i
l'església “encalades” de color blanc. Dins d'aquest entorn
trobem una gran riquesa de paisatges on es combinen la
blavor del Mediterrani, la verdor de les vinyes i aixecant-se
arran de mar, muntanyes esculpides pel pas del temps.
ITINERARI (Circular) Començarem la nostra sortida des
del pàrquing situat al bell mig del poble, just davant de la
platja de la Ribera. Des d'aquest punt resseguirem tot el
litoral direcció sud, tot passant pels ports esportius. Punta de la Creu, la Musclera, Punta del Bol Nou i platja de
Tamariu, Cap Mitjà, cala Cativa i platja de Fornells. Des
d'aquest punt iniciarem el recorregut interior, direcció a
la vinya de Perris, els Llaures i les Llacunes fins a trobar el
GR-11, que ens durà de tornada a Port de la Selva.
COM ARRIBAR-HI Sortirem direcció a l'autopista AP-7
sentit Girona/França. Sortirem a la sortida 4 Figueres/Llançà. Un cop fora de l'autopista prendrem direcció Port BouLlançà per la N-260, fins l'entrada de Llançà, on trobarem
a la nostra dreta la carretera GI-612 direcció Port de la Selva. Un cop arribats aparcarem els vehicles per inicialment
esmorzar i posteriorment iniciar el recorregut.
Total 120Km Preu Autopista 9,15€.
DINAR AL RESTAURANT/MAS CAL MARINER El restaurant
Cal Mariner és un local reformat recentment. Ens ofereix
un ambient agradable i la possibilitat de gaudir de la millor cuina Tradicional Catalana de platja. El menú que ens
ofereixen especialment per nosaltres consta d'un pica-pica
a compartir: Amanida amb tonyina, Bunyols de bacallà,
Croquetes amb tonyina i Musclos de roca al vapor. Com
a segon plat i principal seria Paella marinera o Fideuà. Inclou el postres, el pa l'agua i el vi. El preu acordat és de
20€. Durant l'esmorzar es facilitarà el menú, perquè cadascú triï a priori allò que més li convingui.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras, Sefa Martínez
i Jordi Anfruns
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 12km aprox.
DESNIVELL +200m
DURADA 04:30h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
divendres 27 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Joan Torras 605281131
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SORTIDES JUNY | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | SITGES-GARRAF

Avenc del Mall
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 04 de juny
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 4 de juny anirem a fer l'Avenc del Mall de 74m LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
de fondària.
Sant Celoni
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
dijous 02 de juny:
pendragon1961@hotmail.com
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SORTIDES JUNY | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

6ª Etapa. Manlleu –
Sant Quirze de Besora

DATA

Diumenge 05 de juny
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 02 de juny.
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

Arribem a l'etapa que fa sis! L'etapa transcorre pel nord
de la Plana de Vic, entre les poblacions de Manlleu i Sant
Quirze de Besora.
Sortirem de Manlleu, concretament del barri de l'Erm.
Anirem a cercar el camí del Poquí que mena al mas del
mateix nom just al costat de la parròquia de Vila-Setrú,
d'estil romànic. Passem al costat de la font de la Teuleria amb la seva pollancreda. Anem en direcció al Ter tot
passant sota el serrat d'Espadamala i després de creuar el
Torrent del Masnou passarem pel Mas i la font de la Riera.
Tot seguit, trobarem la creu de Cervià. Després pujarem
al mirador del Puig de les tres creus de Rocaprevera des
d'on podrem gaudir d'unes magnífiques vistes de Torelló
i la Plana de Vic. A continuació, passem pel davant del
santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera per arribar
així a Torelló.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 24,73km
(llarga) / 12,42km (curta)

Un cop a Torelló, passarem per davant de l'Ajuntament
i desprès creuarem el riu Ter pel pont de Conanglell que
ens conduirà de cap al GR210. Per aquest sender de gran
recorregut vorejarem el Ter fins el final de l'etapa.
Aquí passarem per sota del castell de Conanglell i arribarem a la Colònia Imbern i al barri de Montserrat
(AQUÍ S'ACABA L'OPCIÓ CURTA).

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 02 de juny:
- 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

Pujarem unes escales per anar a la font de Puig Robí i
arribarem a la Colònia Vila-Seca i tot seguit la Colònia Borgonyà, d'origen escocès, una de les colònies més importants de Catalunya durant els anys de la industrialització.

DESNIVELL

+432m/ -291m (llarga)
+131m/ -185m (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
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Passem per la masia de Can Tomàs i desprès de creuar el torrent de la Bataiola, passem per sota la via del tren i després trobem a l'esquerra la Colònia de la Mambla d'Orís.
Després ens endinsem en un frondós bosc i ja veiem les Planes de l'Illa i davant mateix la central hidroelèctrica. Després de passar pel cingle del Grau, arribem al molí i el
polígon industrial de la Foradada, ja queda poc per arribar al final de etapa: Sant Quirze
de Besora.
Acabem el recorregut a l'Ajuntament de la Vila, on ens espera el nostre autocar.
Possible visita turística a Manlleu i/o San Quirze de Besora.
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS dissabte!
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | ANDORRA

Pic d’Enclar/Bony de la Pica
2405m DISSABTE!

DATA

DISSABTE 11 de juny
HORA SORTIDA

06:30h del matí

El Bony de la Pica amb 2405m fa frontera entre Catalunya
i Andorra i el Coll de Muntaner és el pas natural per anar
d'Os de Civís a l'Alt Urgell cap a La Massana a Andorra.
Les vistes cap a les dues vessants en permetran gaudir del
País de les Muntanyes.
ITINERARI

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 12,8km
DURADA 05:30h
DESNIVELL +923m
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: Esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient

Entrarem a Andorra i a l'alçada de St. Julià agafarem el
trencall cap a Os de Civís. Deixem Andorra i tornem a entrar a l'Alt Urgell. Passat Os de Civís aparquem els cotxes
(a 1600m aprox.) i comencem a pujar cap el Coll de Muntaner 2078m aprox. on trobarem la “GRP” (Gran Ruta Pirenaica). Al coll, però, girem a la dreta i pel camí carener pugem cap al Pic d'Enclar i al Bony de la Pica –que és el 100
Cim-, 2402m segons el Mapa de l'Alpina i 2405m segons
el Mapa Andorrà. Tornem pel mateix camí fins al Coll de
Muntaner. Aquí opcionalment tenim la possibilitat de seguir
la GRP fins al pic de Cubil (2357m). La baixada des del Coll
la podrem fer amb alguna variant respecte a la pujada.
Os de Civís és un poblet molt bonic on val la pena pa- INSCRIPCIONS
rar-s'hi una estona i gaudir-ne. En cas de que les condicions Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
ho demanessin la ruta es pot escurçar.
dijous 09 de juny
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
NATURA | MONTSENY

La plana de Santa Fe del
Montseny i els seus voltants
INTRODUCCIÓ La Plana de Santa Fe del Montseny està

coberta en la seva majoria per boscos de faig i avets i algun bosquet de roures, però també podem trobar-hi altres
especies introduïdes per l'home com són els castanyers i
les sequoies.
Durant els mesos d'estiu, a les parts altes del Montseny
podem gaudir d'un temps mes benèvol i per tant no tant
calorós, podem caminar sota l'ombra dels faigs i refrescar-nos en les fonts i rierols que anem trobant per el camí.
També podem veure encara les masies que s'han anat conservant i algunes que ja només en queden petits testimonis
de la seva existència.
ITINERARI Sortirem del pàrquing del restaurant l'Avet
Blau en direcció a Can Lleonart i la Casa Partida, anirem
baixant per la pista que ens portaria a Riells, passarem a
prop de la casa dels Vimaners, tot seguit deixarem la pista de Riells i tot planejant per sota dels cingles del Turó
dels Maçaners, seguirem fins arribar a la casa de La Feixa
Llarga a on veurem plantacions i cultius d'avets; seguirem
baixant ara per un corriol fins a les runes del Roters a on
visitarem el castanyer monumental del Roters. Aquest serà
el punt més baix de tot el recorregut, a partir d'aquí anirem
pujant per pistes fins a enllaçar amb la pista d'en Garolera
que baixa de Santa Fe fins a Arbúcies. La seguirem uns
pocs metres en baixada per veure una sequoia gegant que
es troba al costat mateix de la pista. Ara ja tot pujant per
la pista d'en Garolera fins a desviar-nos per una altre pista
que ens menarà a la font de Maria Negre, font de la que
brollant quatre raigs d'aigua ben fresca i abundant, fins i
tot en les mesos més secs i calorosos de l'any.
Ara ja de retorn passarem per el sot de les Gatelledes,
el Turó dels Maçaners, un passeig ple de sequoies i avets
gegants, el poc que queda en peus del que en altre època
va ser la masia dels Maçaners, el pla del Forn i cal Trompo
i així arribarem al final de la caminada.
COM ARRIBAR-HI Per arribar-hi nomes ens caldrà fer els
21km. que separen Sant Celoni de Santa Fe del Montseny
tot passant per Campins i Fogars de Montclús.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 12 de juny
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 12km aprox.
DESNIVELL +350m aprox.
DURADA 04:30h 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

SORTIDES JUNY | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PIRINEU

Cambradase, Torre d’Eina i
Vall d’Eina

DATA

Diumenge 19 de juny
HORA SORTIDA

06:00h del matí
LLOC SORTIDA

DUES OPCIONS

OPCIÓ A Recorregut d'alta muntanya en la que farem
els cim de Cambradase, La Torre d'Eina i el Pic d'Eina i el
retorn per la magnifica vall d'Eina o vall de les flors.
OPCIÓ B Un dia de relax per la Vall d'Eina contemplant
la variada i exuberant flora de la vall amb uns 12 km de
tranquil.la passejada.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
ARRIBADA 20:00h aprox.
INSCRIPCIONS

DIFICULTAT

OPCIÓ A És una sortida que no revesteix cap mena de dificultat tècnica, de totes maneres, el desnivell (uns +1200m
i -1400m) i la llargada (uns 19km) la pot fer una mica dura.
Tot el recorregut és per senders d'alta muntanya i és circular. Podria ser que encara trobéssim neu als cims o a les
parts més obagues, per tant no estaria de més portar grampons per si de cas.
OPCIÓ B No té altre dificultat que la de caminar i anar
gaudint del paisatge, es torna pel mateix camí amb la qual
cosa cadascú pot fer-la tant llarga com vulgui.

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de juny
- 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

RECORREGUT

OPCIÓ A Uns 19km en total (és circular)
OPCIÓ B Uns 12km aprox. a voluntat (anar i tornar pel
mateix camí)
DURADA Entre 8 i 9 hores comptant les parades
DESNIVELL

OPCIÓ A uns +1200m + i -1400m aprox.
OPCIÓ B entre +/-450 i 550m, depèn de la llargària
CAL PORTAR

Grampons (només OPCIÓ A), bastons, esmorzar i dinar,
beure suficient per passar el dia, 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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ITINERARI

La OPCIÓ A començarà a l'estació d'esquí d'Eina 2000 a uns 1800m d'alçada des d'on
començarem pujant de valent per un sender en forta pujada fins arribar sobre els 2500m,
on ja es comença a suavitzar la pendent. A partir d'aquí es tractarà d'anar guanyant alçada
més suaument per la carena de la muntanya fins arribar al cim del Cambradase de 2749m.
Portarem unes 2 hores de caminada.
El nostre proper objectiu el veurem uns quants metres més enllà, és la Torre d'Eina
de 2828m, arribar-hi ens portarà poc mes de 01:30h i encara ens faltarà el Pic d'Eina de
2780m que el tenim a una hora de camí aprox.
Estem exactament a meitat de camí, però ara ja serà tot baixada, passarem pel coll d'Eina i seguirem baixant fort fins al fons de la vall d'Eina, a partir d'aquí la anirem seguint i
gaudint a la vora del riu fins al pàrquing que trobarem molt a prop del poble d'Eina.
La OPCIÓ B començaran a caminar des del pàrquing que hi ha sortint del poble d'Eina
en direcció a Llo, primer passaran pel costat de camps de pastures, més endavant entraran
dins d'un bosc de pins i finalment sortiran del bosc i es trobaran amb tota l'esplendor de
la vall d'Eina, quan es cansin tornaran enrere pel mateix camí.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni en direcció a les Franqueses del Vallès per agafar la C-17 fins
a Ribes de Fresser i continuar fins a Planoles, on ens desviarem cap al poble de Toses i la
Molina per arribar a Puigcerdà, anirem en direcció a Mont Lluís fins a trobar el desviament
a Eina, des d'on ens enfilarem fins a l'estació de Eina 2000.
En total uns 200km i 02:20h de recorregut.
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - FEBRER

La Ruta dels senders del 1714
Etapa 2ª. Mura - Monistrol de Calders
Increïble. Tant el paisatge, com les visites. Espais desconeguts per nosaltres. També ens
va sorprendre positivament el ritme dels participants.
Personalment va ser significatiu conèixer alguns dels espais de batalla entre borbònics i
miquelets carlistes. Per una estona vam saber què era pujar i baixar per aquells terrenys i
posar-nos a la pell d'aquells homes que van lluitar-hi al 1714.
Sobre l'origen de la paraula “miquelet” us passo el que l'Albert Sánchez Piñol escriu
al llibre Victus: “L'origen potser prové de la jornada de Sant Miquel, que tradicionalment
marcava l'inici del contracte dels segadors. Aquells que no aconseguien una feina de segadors al camp buscaven qualsevol alternativa, com allistar-se a l'exèrcit francès o espanyol (...) En qualitat d'infanteria lleugera no se'ls podia comparar amb ningú. Excel.lents
en la lluita als boscos i com a franctiradors, sempre arriscant-se a la l'avantguarda dels
exèrcits...”
Si us interessa i heu llegit el llibre Victus recordareu que el mariscal Berwick, al front de
l'exèrcit francès i borbònic, contemplava el setge a les muralles de Barcelona des del balcó del Mas Guinardó. Doncs bé, aquest mas existeix encara com a centre cívic del barri
del Guinardó de Barcelona i... es pot visitar.
Només agrair al CESC l'organització d'aquests senders i disculpar-nos de nou perquè us
vam fer sortir més tard del compte.
Inés i Judit
Text: Judit Borrell / Foto: Izmet Serra |
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COM US VA ANAR? | CONCENTRACIÓ GAE
COM US VA ANAR? | GAE-MARÇ

Iª Concentració d’Alpinisme del GAE
El cap de setmana del 5-6 de març d'aquest 2016 va tenir lloc la primera concentració
d'alpinisme del nostre club, organitzada, com no podia ser d'altra manera, per la secció
tècnica del CESC: el Grup d'Alpinisme i Escalada (GAE). Va ser una activitat totalment
inèdita, doncs al CESC mai havíem organitzat res així, tret d'una activitat anàloga el passat 2015, en versió escalada en roca de vies curtes d'un llarg, organitzada igualment per
nosaltres, el GAE.
Quan el Xavi, l'Oriol, el Kiku i un servidor ens vàrem plantejar muntar això, poca experiència prèvia teníem al respecte. Així que vàrem escollir un indret proper i ben conegut,
de fàcil i ràpid accés, amb una bona infraestructura i logística i on hi haguessin possibles
itineraris i activitats per a tots els gustos i nivells: el circ d'Ulldeter.
Penso que en el lloc no ens vàrem equivocar pas. I en el refugi tampoc: ens encabírem
en el de la Creu Roja, caseta de lloguer de 15 places i poc més, que gestiona l'Hostal Pastuira, a peu de carretera. Tot per a nosaltres i amb prous “luxes” tractant-se d'un refugi de
muntanya.
Sobre si seríem quatre gats (o millor dit, quatre alpinistes del GAE...) o hauríem de
dormir uns quants al carrer per manca d'espai al refugi... SORPRESA!. Perquè de poc va
anar: la participació, malgrat vàries absències inesperades de darrera hora, i pel que ens
esperàvem, va ser molt nombrosa. Un total de 15 entusiastes dels piolets varen venir a la
trobada. Tenint en compte que al CESC som poquets, molt poquets els que fem alpinisme
(no confondre amb muntanyisme, que no és ben bé el mateix), la concentració, d'entrada,
era clàrament un èxit participatiu.
Això si, les condicions del mantell blanc i per descomptat, dels itineraris, eren una
mica... No sé si dir deplorables o penoses... Fins feia 15 dies Ulldeter estava completa i
literalment pelat de neu. I la setmana abans, van caure uns 50cm que van ser ventats sense
pietat. Teníem clapes totalment pelades i acúmuls a les parts baixes de més d'un metre de
gruix, pràcticament sense transformar. Però amb ganes i imaginació, a Ulldeter sempre es
pot fer alguna cosa.
El dissabte les cordades es van repartir per diferents itineraris teòricament sencills, però
que en les males condicions que es trobaven no ho eren tant. A la tarda, ja va girar el
temps, i del que estava previst... Tot a pitjor: nevada i vent. No vàrem haver de discutir
gaire per acordar aplegar-nos ràpidament al refugi. Al diumenge al matí seguia nevant i
ventant molt. Es va intentar, molt humilment, assolir ni que fos el Gra de Fajol Petit per una
vessant poc freqüentada i per la que pogués pujar amb seguretat un grup nombrós com
podien ser una desena de persones, però ni així: cops de vent a la part baixa sobre els 70
30 | CESC butlletí | maig-juny 2016 |

COM US VA ANAR? | CONCENTRACIÓ GAE

Km/h ens feien dessistir i recular pensant en el que ens esperava dalt de tot. L'alpinisme és
així!. De tot el que intentes, sols et surt bé el 15%. I si no... És que no estàs fent alpinisme!.
Ara, que de tot el cap de setmana, sense cap mena de dubte, em quedo amb la bona
entesa de la gent, l'educació, el respecte, el bon acolliment que va haver amb tothom i per
tothom, fos del GAE o del CESC o no. Perqué penso que molt més important que si sóm
d'una entitat o una altra, és si sóm bones persones o no. Les històries, anècdotes i experiències que ens explicàvem els uns als altres, des dels més novells als més experimentats:
tothom va tenir coneixements interessants i fins i tot còmics que compartir i transmetre a la
resta. La bona relació amb alguns participants que ni coneixíem i que ens van confessar al
final del cap de setmana que, malgrat ser uns desconeguts, es van sentir tractats com si haguéssim fet muntanya de sempre plegats. L'esmorzar que vàrem preparar entre tots i, com
no, amb les rialles i bromes que no vàrem parar de fer. El petit i humil sorteig de material
de dissabte al vespre?: l'excusa perfecte per a seguir rient a la festa. Perquè la concentració
d'alpinistes, la trobada, va ser això: una festa.
Si quan vàrem muntar aquesta petita història teníem els nostres dubtes sobre com sortiria, al finalitzar, els participants ho tenien molt més clar que nosaltres: malgrat les males
condicions i el mal temps, malgrat que d'alpinisme no s'havia pogut fer gaire, SOBRETOT, QUE QUAN FÉSSIM LA PROPERA CONCENTRACIÓ QUE ELS AVISÉSSIM, QUE
S'APUNTARIEN SEGUR!!!, QUE NO SE LA PENSAVEN PERDRE!!!!!.
A vegades valorem les activitats (sobretot les del CESC) per la seva poca o gran participació (si omplim 8 autocars, millor que 2...). Jo no sé si hi haurà una 2ª CONCENTRACIÓ
D'ALPINISME DEL GAE DEL CESC pel 2017, però si la hi ha, no demanaré pas que omplim un refugi de 30 places... El que demanaré serà que hi participi una gent amb tanta
vàlua humana com la que vàrem aconseguir reunir aquest cop.
L'alpinisme, per definició, és i serà una activitat minoritària. I pot ser que sigui millor
així... Per molts anys.
Text: Joan Miquel Escudé |
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La Ruta dels senders del 1714
Etapa 3ª. Monistrol de Calders - L’Estany
Com no pot ser d'una altra manera, iniciem la tercera etapa a Monistrol de Calders, per
cobrir els 25 quilòmetres que ens separen de l'Estany, la nostra destinació de la jornada.
Normalment caminem tranquil.lament escoltant les explicacions que ens dóna l'Izmet
de cada punt destacat del camí, però aquest cop amb la Marta anàvem a bon ritme, devia ser culpa de les nostres bambes de colors cridaners. Tothom ens va fer la broma de si
a Arenys feien un 2x1 de Sportiva ultra raptor. Que consti que no cobro comissió, però
n'estem molt contentes.
Vam arribar a Moià, on ens vam dirigir a la casa museu de Rafael Casanova, un dels
personatges destacats en la defensa de Barcelona durant el setge de 1714, juntament amb
Antoni de Villarroel. Quines coses que té la història, hom els coneix més per ser els noms
de carrers paral.lels de l'Eixample de Barcelona, que no pas per les seves heroïcitats en el
setge. Sortint del museu vam voler visitar l'església, i ens vam endur la sorpresa de trobar
un piscolabis com a comiat del rector que marxava de Moià. També vam fer molt broma
i alguns van esgarrapar una mica d'aperitiu.
Ja sortint del poble, ens vam aturar a dinar en el Molí nou, un indret bonic i ben preparat
amb taules i bancs de pedra. Ens vam espantar perquè van caure quatre flocs de neu, afortunadament sense més conseqüències. No falla, després de dinar ve la pujada més forta
de la sortida, així que la digestió es fa amb més esforç.
Ens vam desviar del camí per visitar el Dolmen de Puig Rodó i ascendir al cim del mateix nom, d'on es podien divisar unes vistes precioses, entre elles el Matagalls enfarinat.
Arribàvem al nostre destí i vam aprofitar per fer una visita exterior al monestir de Santa
Maria de l'Estany. Text: Elisabet Cassà / Foto: Izmet Serra |
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La Ruta dels senders del 1714 - Turística
Coves prehistòriques del Toll a Moià
Ja que el CESC ens permet l'oportunitat de fer l'opció turística, us explicarem la nostra
sortida. De bon matí, ja a dalt del autocar i camí cap a Moià, el temps amenaçava pluja,
però a mig matí, al Moianès, ens va sortir un sol lluent. Una vegada vàrem deixar els caminaires en ruta, la resta ens vàrem endinsar cap a les Coves del Toll.
Són unes de les coves d'Europa més riques en fauna del quaternari, d'ara fa uns 100.000
anys. S'han trobat restes fòssils d'hipopòtam, rinoceront, ós, lleó, hiena, bou primitiu, isard
etc. També s'han descobert restes d'un foc i alguns estris de sílex corresponent al Mosterià,
les quals demostren la presència humana de l'home Neandertal durant el Paleolític Mitja
i edat de Bronze (entre 100.000 i 40.000 anys d'antiguitat).
Només entrar, acompanyats d'una guia, ja ens esperaven uns ratpenats penjats del sostre que dormien o hivernaven, actualment en són els únics habitants. Impressionen les
formes que tenen les parets, semblen d'inspiració gaudiniana, amb moltes i petites cúpules
unes més altes que altres, a mesura que vas entrant es van estrenyent i donant pas a unes
sales, tota una meravella esculpit per la natura.
La cova és un riu subterrani què encara està en actiu en èpoques de pluges abundants,
de fet ha estat l'aigua la qui ha anat esculpint les formes que hi ha en l'actualitat.
Ja finalitzada la visita vàrem anar al poble de Moià a visitar l'església i la casa-museu de
Rafael de Casanova, allà es troben tots els objectes tan animals com humans de les coves,
també diverses cargoles i petxines fòssils, doncs el mar hi havia fet presència.
Desprès de dinar vàrem anar a Santa Maria del Estany, vàrem recórrer el poble tot esperant als caminaires, i un cop recollits... retorn a casa!! Hem passat un dia genial, la sortida
ens ha servit per tenir més coneixements de la Catalunya Central. Text: Roser Puig |
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El Roc Galliner, un dia de 100 cims
amb la colla d’Oliana
Amb aquesta sortida fem com una bola de neu que, a mida que avança, es fa més grossa. Sortim uns quants de Sant Celoni, a Cardedeu el grup es fa més gros i a les 9 a Oliana
ens trobem amb la colla del GEO (Grup Excursionista d'Oliana), ja en som uns 40. Ve
també gent de Manresa, La Seu i fins i tot d'Andorra. Gràcies a l'Anna Molleví gaudim de
les delícies de la “Coca de Peramola” -no ens en podem estar- abans de sortir del poble.
Junts anem cap Alinyà tot passant pels estrets túnels de la carretera, fins a l'entrada del
poble, on comencem la caminada, anem plegats a la plaça de l'església on després de fer
la foto de grup, guiats per la Montse, sortim del poblet pel Corral del Sastre.
Tot pujant val la pena contemplar la molt bonica Vall d'Alinyà i no deixar de fer fotos,
ara que són digitals, no cal estalviar-ne!. Passem pels Colls de la Nou, de Maçana i coll
Durau. Renoi, quines vistes!. Trobem un ramat de cabres just després d'esmorzar i el mestí
que les guarda fa un bon “susto” a un de la colla. Ens parem un moment a la Font de la
Masieta i sobretot al Clot de les patates, un antic camp de patates d'Alinyà que, segons diuen, són “les millors que hi ha”. Són de les conegudes “patates del bufet” que servien per
sembrar. Un cop collides, les guardaven en unes barraques de pedra seca, que poguérem
veure. A partir d'aquí anem cap a la carena per assolir el cim. Fem fotos, contemplem les
panoràmiques pels 4 costats: Cogulló de Turp, Aubenç, Montsec, Comapedrosa, Tossa
Plana, Cadí i Port de Comte, per dir-ne alguns.
Hem de transmetre el goig i la satisfacció d'haver pogut coincidir amb la gent d'Oliana,
amb la qual hem conversat, compartit i gaudit de l'excursió. Ens en queda un molt bon
record i moltes ganes de repetir alguna altra sortida amb aquesta colla de gent tant agradable. Text i Foto: Carles Montoriol |
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Benvinguda a la primavera
amb 3 voltes
PUNKTRAIL DE SALLENT

Aquest diumenge, tot i que les mirades estaven fixades, principalment, a terres gironines, 3 Maasais, en Tete en Julio i en Roger, es van desplaçar fins a la comarca del Bages
per participar de la Punk Trail de Sallent. Enguany es celebrava la 5a i última edició d'una
prova, que com totes les anomenades “Punktrails”, esdevé una forma diferent d'afrontar
una cursa. No hi ha inscripció, ni cronòmetre, ni classificació i l'aportació es fa a través
de menjar pel Banc dels Aliments, l'antítesi de l'empit que està agafant bona part del món
dels esports de muntanya. Aquesta darrera edició es va caracteritzar per una pèrdua d'esperit punk ja que tant el marcatge, com els avituallaments i l'animació, punt forts d'aquest
tipus de proves, va deixar molt a desitjar. De fet un error de marcatge va provocar que el
grup capdavanter, on hi havia els maasais, acabés perdent-se per acabar a la cua de la cursa. Malgrat l'incident van gaudir molt del circuit semi nocturn, que s'iniciava a tres quarts
de set de la tarda i que, finalment, va servir d'entrenament i a la vegada per recollir quilos
i quilos de menjar pels que no en tenen.
MATXOS ‘16

Paral·lelament, i més a prop de casa, els maasai Ignasi es desplaçava fins a Torelló, Osona, per trobar-se amb els maasais transeünts que havien fet nit a la caravana d'en Salva
Luque. Aquest juntament amb en Joan Pous, l'Òscar España i en Marçal Llaó es llevaven
a les 5 del matí per recollir els dorsals, agafar energia amb un bon esmorzar i enfilar cap
a la sortida.
A dos quarts de set un total de 600 atletes iniciaven la 14ena edició d'una cursa de 63
km i 6.200 metres de desnivell acumulats que recorria l'Osona nord est per saltar cap a la
Garrotxa i tornar-se a endinsar, altra volta, cap a la comarca de Verdaguer i Serrallonga.
Una cursa molt dura i trencacames des del km 3, tal com afirma el maasai Salva Luque,
amb corriols de descens molt tècnics i amb molta pedra. Duresa de principi a fi passant
per punts emblemàtics com Bellmunt, el Puigsacalm i el Santuari de Cabrera, des d'on la
vista, malgrat anar ràpid, era d'allò més impressionant.
Els nostres maasais van anar arribant progressivament, l'Òscar va entrar el 114è, darrera
seu el cabirol del Montseny, en Marçal, entrava en 150a posició seguit del Salva, el 201 i
el Joan, el 226. L'Ignasi va haver d'abandonar degut a una caiguda. Tots ells coincidien en
destacar una correcta organització i una entrega de 10 per part dels voluntaris.
TRAILWALKER 2016

Diuen que allò bo es fa esperar, o que el millor sempre és pel final. Doncs així és, molt
abans que els maasais de la punk trail es perdessin pels corriols de Sallent, que l'Ignasi
es fracturés una costella a cavall d'Osona i la Garrotxa, o que en Salva aparqués la seva
caravana en un camp de futbol habilitat per la organització, molt abans que tot això pasCESC butlletí | maig-juny 2016 | 35
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sés, els nostres herois quotidians començaven el dissabte a Olot i engegaven motors per
afrontar, per 5è any consecutiu, els 100km que separen la capital volcànica de Sant Feliu
de Guíxols. Aquest any els 6 valents i valentes que disputaven la Trailwalker eren els maasais Jonathan Quer, l'Oriol Masferrer, la Sílvia Puigtió, l'Ivan Carreras, la Montse Escudé i
en Sergi Deumal, aquests dos últims l'incansable equip de suport que sumat a la presència
permanent i omnipresent del Kiku Gamiz i el “presi” Quicu Sala feia presagiar una, si més
no, bona jornada.
Com que des de la redacció maasai ens cenyim al relat periodístic, objectiu i contrastat,
no podríem sintetitzar les emocions i les vivències viscudes per part dels components maasais, així doncs, reproduïm unes paraules explicades en primera persona, dos dies després, pel cervell de l'equip, o com se'l coneix per arreu del Baix Montseny, el “jefecito”,
en Jonathan Quer, que juntament amb tots els membres de l'equip maasai van donar una
lliçó de companyonia, sacrifici, esforç mutu i optimisme desbordant, aquí teniu les seves
paraules:
“La setmana prèvia a la Trailwalker ja va ser una setmana que es palpava quelcom en l'ambient, a nivell d'equip últims preparatius com ara: les samarretes, avituallaments, logística, equip de suport, recollida de pitralls, mirar la “meteo”, últims consells per part de la gent, en fi, ganes, respecte i nervis.
Arriba dissabte ,a la sortida un ambient espectacular, 437 equips de 4 persones, un total
de 1748 participants on cada equip ha hagut que recaptar 1500 euros com a mínim per
poder ser en aquesta línia de sortida. És una cita amb la Trailwalker on any darrera any no
para de créixer i els Maasais, ja en fa 5, que en som testimonis.
Sortida d'Olot amb un gran desplegament mediàtic, també familiars, amics, curiosos,
aficionats, molta gent a la sortida i on durant tot el recorregut ens els anirem tornant a
trobar per donant-nos el seu suport. Els Maasais sortim en les primeres posicions i agafem un ritme còmode per tal de que aquest ens pugui portar el mes lluny possible sense
desgastar molt el cos. Ens acompanyen en Quico Sala i en Quico Gamiz amb la btt i que
no ens deixaran sols en tot el camí fins a Sant Feliu de Guíxols. Al km 17, a Sant Feliu de
Pallerols, ens espera la nostra assistència la Montse i en Sergi. Ens avituallem una mica i
tornem a arrencar, proper control, Les Planes D'Hostoles 5,7 km. A partir d'aquí la calor
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ja comença a “apretar” de valent, el ritme còmode continua i tots 4 anem prou sencers,
a les Planes tres quarts del mateix, menjar veure, uns crits d'ànims per part de la claca i
som-hi direcció Amer, 8,1 km que ja comencen a deixar els primers símptomes en forma de molèsties als bessons d'en Karre. Malgrat tot arribem a Amer sense disminuir ni
un xic el ritme. Un cop a Amer la parada és una mica més llarga, en Karre va a fer-se un
massatge i alguns de nosaltres aprofitem per anar al WC uns minuts que ens van la mar
de bé per poder refer-nos una mica i seguir amb el ritme marcat uns quants quilometres
més direcció Anglés 7,5km. Aquí ens ajuntem amb uns companys de Vilafranca, l'Anna
Juvé en Sergi Rodríguez, en Jordi Martí i l'Oriol Pagès, amb qui anàrem una bona estona
compartint anècdotes i rialles mentre van passant els kilòmetres, a més a més aquí sens
ajunta en Damià que ens acompanya una estoneta amb la btt, però de cop en Karre ens
avisa que alguna cosa no va bé i a part de les molèsties als bessons li ve un petit mareig
a causa de la calor. Decidim parar un moment a caminar i en Damià amb el bidó li tira
aigua per sobre. En aquests moment la calor es molt forta i a qualsevol dels 4 ens podia
haver passat, un cop ens diu que està millor decidim tornar a córrer ja que ens queden
2 kilòmetres fins a Anglès on ens espera la nostra assistència. Un cop a Anglés seguim
l'estratègia de fer una parada una mica llarga per menjar i beure bé, en Karre a més de
les molèsties als bessons se li afegeixen 3 butllofes als dits dels peus que mes endavant
entre Anglés i Girona ens faran parar a fer una cura d'urgència per part de la Bàrbara amb
uns esparadraps, (en Karre pobre està de pega) i no s'acaba aquí!!! Després de recuperar
forces a Anglés i sortir cap a Girona 17,1km, els hi diem a la nostra assistència que a Bescanó ens portin aigua ja que la calor es molt forta i segur que la necessitarem per poder
fer aquest tram llarguíssim fins a Girona. Dit i fet, en marxa cap a Girona i als 2km parem,
cura d'emergència de nou amb esparadraps a en Karre per part de la Bàrbara i reprenem el
ritme però al cap de 2km li tornen a venir els marejos a en Karre i a partir d'aquí decidim
prendre la decisió de córrer 1 kilòmetre i caminar 500 metres i si veiem que la cosa millora sempre som a temps de canviar d'estratègia, així d'aquesta manera arribem a Girona
on ens espera la nostra assistència i tota la família Maasai per donar-nos tot el seu suport.
A Girona km 56 es el moment de fer un àpat una mica mes consistent, en Karre va a fer-se
una cura als peus ja que te 9 dels 10 dits amb llagues, i més tard també recupera energies.
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Després de fer un cafetó ens tornem a posar en marxa, sembla que la parada ens ha anat
bé i seguim la mateixa estratègia que cada cop ens fa ser més optimistes i que creiem que
ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols, no obstant no volem cantar victòria ja que ens
queda molt camí i els kilòmetres cada cop pesen més i més. El proper control després de
Girona és Cassà de la Selva que està a 15,3 kilòmetres. Aquí el recorregut comença a ser
una mica lletjot però l'Uri i en Karre després d'uns xupitos de glucosa ens comencen a
delitar amb un concert d'Inadaptats que fa que ens plantem a Cassà com si res. Allà fem la
parada corresponent per alimentar-nos i beure bé, el massatge de rigor i tornem-hi que no
ha estat res, estem al km 71,3 i l'objectiu cada cop és més a prop, ara els 3 propers controls ja són una mica mes curts i això ens dona molta moral per afrontar els darrers 30km,
ens queda menys d'una marató i això ens fa ser molt optimistes. Sortim de Cassà cap a
Llagostera 9,6km i al cap d'un parell de km la Sílvia ens diu que té unes molèsties al tendó
rotulià, no obstant diu que de moment es només una molèstia petita i que no l'impedeix
continuar la marxa. Poc a poc se'ns va fent fosc i just arribem a Llagostera que ens cau la
nit a sobre. Tots els companys que ens esperen es queden sorpresos perquè no s'esperen
la nostra arribada tant aviat, km 80,9. L'objectiu és molt a prop, queda només mitja marató
però els problemes físics cada cop van a més, en Karre cada cop té mes dolor a la “cintilla” i la Sílvia el Rotulià més adolorit a més a més d'un tall al peu. En aquest punt la nostra
assistència i el grup de companys es clau ja que ens mimen més que mai amb massatges,
consells, ànims... tot i més que provoca que ens posem en marxa amb una dosi de moral
extra i conscients de que al pròxim control ja només ens quedarà molt i molt poc. Sortim
de Llagostera, proper control a 9,7 km, portem els frontals posats ja que es negra nit i sembla que aquesta ens dona un plus d'energia, però dura poc, la Sílvia ens demana una tireta
o un “compit” perquè el tall que té al peu li fa molt mal, preguntem a uns nois que trobem
si tenen alguna cosa, ja que nosaltres no en tenim però també ens diuen que no porten
res, al final la Sílvia amb un “parell” decideix de tirar fins a Santa Cristina d'Aro, igualment
en Karre que ja porta molts quilometres aguantant com un “jabato” la puta cintilla dels
collons, però tot i els problemes arribem a Santa Cristina km 90,6, ja li tenim el peu al coll,
ara si que la Trailwalker 2016 ja la tenim a la butxaca i no ens pararà ni un tren al mig del
camí. A Santa Cristina tothom ja comença a creure que ho aconseguirem i es veu a la cara
de tots que a part de cansats estan molt feliços de que estiguem a punt d'aconseguir l'objectiu. Ens comuniquen que a Sant Feliu de Guíxols tenim mes gent esperant-nos i que es
volen fondre en una abraçada amb tots nosaltres. Sortim de Santa Cristina 9,4 quilometres
en separen de l'objectiu final, crec que varen ser els 9,4km mes llargs de la nostra vida
però crec que també varen ser els mes especials de tots els que hem fet mai, ja que de tots
els km que havíem fet havien sigut pensant com un equip, com si tots fóssim un i això va
ser molt especial, una experiència que s'ha de viure com a mínim un cop a la vida.”
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El relleu a ILLA ESPORTS
El 1963 va ser fundada la botiga Illa Sports per Maria Illa, la qual va convertir-la en un
referent a la comarca i voltants. Seguidament va ser regentada per Rosa Llobet que va seguir els mateixos passos que la seva tieta, ara ens toca a nosaltres continuar aquest projecte, després de 15 anys treballant a la botiga i amb molta il.lusió, tirarem endavant aquesta
mítica botiga de muntanya.
Com sempre estarem al costat de les entitats i agrupaments de muntanya per donar el
màxim suport possible. Així mateix, continuarem assessorant i donant el millor servei a
tots els nostres clients amb l'experiència que hem anat obtenint durant tots aquest anys.
La botiga continuarà tenint la mateixa essència de sempre, tot i que donarem un nou
impuls reforçant algunes de les propostes que s'oferien (escalada, barrancs, espeleo…).
Després de varies jornades treballant nit i dia, reformant la botiga, estem molt contents
del seu resultat, hem conservat al màxim la botiga inicial de la tieta Maria i com a homenatge d'aquest llarg camí, hem creat una zona d'exposició amb material antic, que anirem
canviant; així mateix oferim aquest espai a qualsevol tipus d'exposició que ens suggereixin agrupaments, entitats…. sempre relacionats amb la muntanya.
A dins, a la botiga hem intentat crear un ambient més obert i ampli.
Volem aprofitar per donar les gràcies a tota la gent que ens ha donat ànims i suport en
aquesta nova etapa que comencem. Només ens queda dir-vos que vingueu a veure la
vostra botiga de muntanya, compartirem plegats experiències així com recomanacions i
suggeriments que ens feu per anar millorant dia a dia.
Ja sabeu on ens trobareu, treballant sempre per vosaltres.
Salutacions,
Pep i Íngrid (ILLA SPORTS)
Joan Prim, 165
08401 GRANOLLERS
Tlf 93 849 90 10
bustia@illasports.com
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El relleu a ILLA ESPORTS
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CALENDARI PREVISIÓ

Juliol 2016
02.07 | ESPELEOLOGIA
09 i 10.07 | MEMORIAL
24.07 | SENDERS

Joan Prim, 165
08401 Granollers
93 849 90 10
bustia@illasports.com

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

