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EDITORIAL

Temps d’estiu
Amics, novament ja som a l'estiu, i al CESC tenim una de
les nostres activitats amb més participació, “el Memorial.
El Memorial és una trobada d'amics per gaudir de l'alta
muntanya -tradicionalment del Pirineu aragonès i francès- i
del bon ambient. És una activitat amb excursions “a mida”
per a tothom, especialment el dissabte, que pot anar des de
gairebé una passejada fins a la possibilitat de fer cinc tres mils
pels més forts i agosarats. l diumenge matí toca una activitat
més relaxada que aquest any es farà pel Miradors del Cañón
del Vero.
Completen el programa d'activitats de juliol les sortides dels
“dimarts a la fresca”, l'espeleologia, els barrancs, l'alpinisme i
els senders amb la volta al Pedraforca, del dia 17. Pel setembre
comencem el nou curs amb Espeleologia, Muntanya, Natura
i Senders. A l'agost, lliurement i a nivell privat, molta gent del
CESC organitza les seves activitats.
Estimats socis, companys i amics us desitgem que gaudiu el
màxim d'aquest temps d'estiu i de vacances.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | INFORMACIONS

Informacions
“Dimarts a la fresca”:
programa de sortides d’estiu
Es tracta de caminades d'unes dues hores de durada a un ritme assequible per llocs
propers a Sant Celoni.
Se surt puntualment a les set de la tarda de la Plaça Comtes del Montseny, part alta, amb
cotxes particulars, procurant omplir-los per reduir el nombre de vehicles.
Convé ser al lloc de trobada com a mínim cinc minuts abans de les set per tenir temps
de distribuir els cotxes i poder sortir puntualment.
Les caminades son conduïdes per gent del CESC.
JULIOL

5 juliol Montnegre: Coll Butí, Montllorer, Coll Blanc
12 juliol St Esteve, Estany de Sta Margarida, Castell de Fluvia, Sta Margarida, St Esteve
19 juliol Olzinelles: Can Agustí, forn de calç, embassament, Riera d'Olzinelles, Lourdes.
26 juliol Mosqueroles: Can Mateu, Can Noguera, Can Bernadíc

Fons Bibliogràfic Quim Àlvarez
En Joaquim Àlvarez, president fundador del CESC, ha fet donació a la nostra Entitat del
seu fons bibliogràfic que amplia així la nostra biblioteca. La donació consta dels llibres de
Muntanya, Excursionisme, Natura, Geografia i de diferents gèneres que ha anat recopilant
al llarg de la seva vida. En Quim Àlvarez ha estat no només un gran practicant dels esports
de muntanya siní també un gran promotor. La seva important tasca en la formació dels
nois dintre i fora d'Azimut ha beneficiat considerablement aquest col.lectiu. El seu interès
per la cultura ha quedat palès amb les converses amb ell mantingudes i amb el fons bibliogràfic que ha donat al CESC.
Gràcies Quim pel teu suport.
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SORTIDES JULIOL | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | MATADEPERA

Avenc del Figuerot
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 02 de juliol
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 2 de Juliol anirem a visitar aquest estretíssim LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
avenc de 55m de fondària a Matadepera.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h
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 30 de juny
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES JULIOL | FITXA BARRANCS
DADES TÈCNIQUES

BARRANCS | PORTS DE BESEIT

Barranc de Canaletes i
Caiac per l’Ebre

DATA Cap de setmana,

9 i 10 de juliol

HORA SORTIDA El matí ben

PER LA JORNADA DEL BARRANC CAL PORTAR

botes de muntanya que agafin el turmell, roba tèrmica interior, talabard per barranquisme amb culot, bagues
d'ancoratge dobles amb dos mosquetons de seguretat, descensor tipus ‘vuit', casc homologat per muntanya, aigua i
menjar per la jornada, una motxilla.
Recomanable: guants de treball fins.
Si algú té dubtes, que contacti amb nosaltres.
PER LA JORNADA DE CAIAC CAL PORTAR

barret o gorra, crema solar, calçat i roba còmode que es
pugui mullar, crema hidratant “Natural Honey” per evitar
picades de la mosca negra, aigua i menjar per la jornada.
ON LLOGAR EL MATERIAL DE NECESSARI PER LA SORTIDA

el material de barrancs es podrà llogar a Horta de Sant
Joan i el material per fer caiac es llogarà a Móra d'Ebre o
Benifallet.
ON DORMIR

Cadascú s'haurà d'organitzar per trobar un lloc per dormir però el més convenient serà avisar a l'organització per
veure quin lloc és el més adequat i econòmic. Molt probablement, el lloc més idoni per dormir sigui el càmping de
Bot, bé sigui en bungalows, bé sigui en tenda, bé sigui en
furgoneta.

d'hora del mateix dia 9 de
juliol. L'hora serà aprox.
les 5:30h o 6:00h del matí
per poder ser a Horta de
Sant Joan sobre les 9:00h
LLOC SORTIDA A l'aparcament nou de l'estació de
tren (a la cruïlla entre els
c/ Olzinelles i Comerç)
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PREU És una sortida gratuïta, tot i que s'ha de tenir
en compte possibles lloguers de material de barrancs i de caiac
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Puig, Sonia Rivarola i
Francesc Boix
DIFICULTAT Es tracta d'una
sortida familiar i, per tant,
de dificultat baixa
DURADA Aprox. 5 hores
cada dia anant sense pressa i amb voluntat de que
la jornada sigui divertida
ARRIBADA El dia 10 de
juliol al vespre
INSCRIPCIONS

Hi ha 25 places disponibles que s'atorgaran per
ordre de sol.licitud al
correu electrònic:
cesc.barrancs@gmail.com
DATA MÀXIMA PER
APUNTAR-SE

dimarts, 5 de juliol

CESC butlletí | juliol-setembre 2016 | 3

SORTIDES JULIOL | FITXA ALPINISME
ALPINISME | ORDESA

El Mont Perdut i
6 tres-mils més
ITINERARI

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
16 i 17 de juliol
HORA SORTIDA

Divendres 15 per la tarda

El divendres sortirem de Sant Celoni i anirem a Nerín, on LLOC SORTIDA
dormir en bivac. El dissabte, a les 7 del matí, ens recollirà el pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
bus que ens pujarà a 2200m.
Cotxes particulars
Sobre les 8 ens posarem a caminar en direcció al primer
tres-mil, Punta de las Olas (3002m), seguirem cap al Pico
d'Añisclo (3254m), Picos Baudrimont SE (3026m) i NO
(3045m), Espalda Esparets (3077m), Mont Perdut (3355m) i
Punta Escaleras (3027m), baixarem fins arribar al refugi de
Góriz, on passarem la nit. El diumenge al matí ens dirigirem
a buscar el bus que ens baixarà fins a Nerín.

PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
Ruta amb molt desnivell
i quilòmetres, necessària
bona condició física
DURADA 10-12:00h
DESNIVELL +1900m
Com que s'ha de fer reserva tant del bus com al refugi CAL PORTAR Grampons,
de Góriz, qui vulgui venir ha de comunicar-ho abans del piolet, casc, roba d'abric,
sac de dormir i material
dijous dia 7 de juliol per tal de gestionar les reserves.
personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 07 de juliol
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES JULIOL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | PEDRAFORCA

Pedraforca 360º. Volta al
Pedraforca des de Gósol

DATA

Diumenge 17 DE JULIOL
HORA SORTIDA

07:00h 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 14 DE JULIOL.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny

Itinerari circular per l'emblemàtica muntanya del Pedraforca, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, que permet
contemplar espectaculars vistes de tots els seus vessants.
Es discorre al peu del massís entre frondosos boscos per
antics camins històrics com el Camí dels Bons Homes, el
dels Minaires o la ruta dels Segadors, tot gaudint de singulars paisatges molt ben conservats com la magnífica vall
del torrent de les Mulleres i la baga de Gresolet. Les restes
d'antigues mines de lignit a cel obert a prop de coll de Jou
i la presència del castell medieval d'origen càtar de Gósol
parlen del passat més recent i llunyà d'aquestes terres d'alta
muntanya.

PROPOSA LA SORTIDA

MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 13 euros
No socis 20 euros
Menors 14 anys 7 euros
Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 16,86 km
DESNIVELL +/- 642m
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
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de juliol
- 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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SORTIDES JULIOL | FITXA SENDERS

ITINERARI

La ruta està senyalitzada en la seva totalitat com a PR C-127.
Sortim de la plaça Major de Gósol pel carrer Picasso, s'accedeix per l'esquerra a la
plaça del Dr. Pere Pons i, pel carrer Cerdanya, se surt de la població en direcció a Bagà
(pal indicador). Es continua per una pista de terra i, de seguida, es trenca a la dreta per un
sender que s'endinsa pel serrat de la Muga en paral.lel a la carretera C-563 que duu a Josa
de Cadí. El recorregut fins al torrent de la Coma dels Caners segueix les marques blanques
i grogues del PR C-127 i PR C-123, i les blanques i vermelles del GR 150 i GR 107 o Camí
dels Bons Homes.
Es desemboca a una pista que es pren per la dreta fins a l'àrea de lleure de Font Terrers,
on s'agafa un caminoi de la dreta que passa pel costat d'una tanca, de la font i entra al
bosc. Es creua el torrent de la Coma dels Caners deixant a mà dreta el PR C-123, que es
dirigeix al coll del Verdet, i es remunta amb força per un frondós bosc de pi roig cap al
Collell (pal indicador).
Després del Cap de la Portella es continua pel vessant septentrional de la Roca Roja
amb bones vistes, a ponent, de la vall de Cerneres, amb el Cadinell en primer terme, la
serra del Cadí, el Vulturó o puig de la Canal Baridana, el seu sostre, i el pic de la Costa
Cabirolera.
Es passa la font de la Roca, deutora del torrent de Cerneres, i se segueix en direcció
nord-est pel PR C-127 que, fins al Collell, ressegueix l'antiga ruta dels Segadors cap a Bellver de Cerdanya pel pas dels Gosolans.
Canvi de direcció: es puja cap al SE fins al Collell (1843 m), des d'on es contempla -per
primer cop des de Gósol- el massís del Pedraforca, amb una esplèndida panoràmica de la
seva cara nord (Pollegó Superior).
Es pren una pista per la dreta -compartint ara els senyals del PR C-124- cap al refugi
Lluís Estasén (pal indicador) deixant definitivament el Camí dels Bons Homes (GR 107) i
el GR 150. El Collell és el punt divisori, per una banda, del Cadí i el Pedraforca i, per una
altra, de les conques dels rius Segre i Llobregat. És, també, la màxima altitud assolida a la
ruta.
A mesura que s'avança, s'albiren, al nord, la serra Pedregosa, les Costes del Roset i els
cingles de la Bola, i cap a llevant la frondosa vall del torrent de les Mulleres que, com la
baga de Gresolet, situada més cap a migdia, posseeix un microclima propi de caire atlàntic que possibilita que als seus boscos hi hagi una gran presència de faigs, roures, moixeres
i avets.
Es deixa a la dreta un senderol esglaonat que puja en 200m al refugi Lluís Estasén seguint els senyals taronges de la ruta dels Cavalls del Vent. S'abandona la pista, que segueix
els senyals del PR C-124 cap a Saldes i es pren un corriol de la dreta (pal indicador) que
remunta bosc endins pel PR C-127 fins a la jaça dels Prats, on es troba el refugi Lluís Es6 | CESC butlletí | juliol-setembre 2016 |

SORTIDES JULIOL | FITXA SENDERS

tasén, molt concorregut per ésser el punt de partida tradicional d'ascensió al Pedraforca.
Es prossegueix cap a la tartera (pal indicador) seguint ara també les marques del PR
C-123. S'agafa un trencall de l'esquerra -deixant a la dreta el PR C-123- que baixa en direcció a Gósol (pal indicador) per l'interior del bosc amb aèries vistes de la vall de Saldes,
a llevant, i el Pedraforca, a ponent.
Primer es creua el Tarter, després la tartera de Saldes i es continua davallant amb força.
Es deixa un corriol a l'esquerra i es continua en el mateix sentit de la marxa. Se surt a un
camí de desemboscar que mena més tard a una pista.
Es continua al peu del Roget i els Rocs de la Quera. A l'alçada del torrent de Cal Ninot es gaudeix d'una dilatada panoràmica de la Tosa, el Puigllançada, les valls de Saldes,
Gósol, el coll de la Trapa i la serra d'Ensija.
Se surt al revolt d'una pista que es pren per l'esquerra. Es desemboca a una nova pista,
provinent de Saldes, que s'agafa per la dreta en direcció a l'Espà i Gósol (pal indicador).
A la dreta s'observen les terrasses de l'antiga extracció minera (lignit) a cel obert que s'hi
dugué a terme fins a l'any 1982, quan es va declarar el Pedraforca Paratge Natural d'Interès Nacional. Més al nord es té una imponent panoràmica del Roget i la cara sud del
Pedraforca (Pollegó Inferior).
Poc abans del coll de Jou es deixa la pista i es pren un sender que davalla cap a una
bassa, que es deixa a l'esquerra: s'és al que queda de l'antic camí ral de Saldes a Gósol,
també conegut com el camí dels Minaires. Es puja per un pedregar que entra al bosc i es
continua en direcció a Gósol (pal indicador) cap a ponent. Es descendeix suaument per la
solana de Capdevila. Al sud es distingeix, entre l'arbreda, el petit nucli de l'Espà i l'església
de Sant Andreu. Més endavant, també a migdia, es veu el llogarret de Sorribes. Es desemboca a una pista que es pren per la dreta.
Bifurcació: es gira a la dreta cap al SE per, de seguida, continuar cap a Gósol Excel.
lents vistes, també cap al sud, de la Gallina Pelada, sostre de la serra d'Ensija. Se surt a una
pista de grava que es pren de baixada per l'esquerra. Bones vistes al nord de la Roca Roja,
ambdós pollegons del Pedraforca, el prat de Reu i la tartera de Gósol. Es deixa la pista a
l'esquerra i es puja per un corriol poc visible de la dreta (NO) que baixa tot seguit en paral.
lel a la mateixa pista i la carretera B-400 (al sud).
S'accedeix a la B-400, es continua a mà dreta per l'asfaltat 60 m i es trenca a l'esquerra per
un senderol que duu al coll del Cap de la Creu, des d'on es pren una pista cap a Gósol (pal indicador) que discorre paral.lelament a la carretera compartint els senyals del GR 107. Es té una
bona panoràmica del poble de Gósol, l'antic castell medieval i les serres del Verd i el Cadí.
Es travessa la B-400 abans d'una rotonda i es prossegueix per la pista del davant.
Es tomba a l'esquerra (SO) per una pista asfaltada i es pren la carretera cap a la dreta fins
a la plaça Major de Gósol punt de partida i final de l'itinerari.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA BARRANCS
BARRANCS | QUERALBS

Gorgues de Núria

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 4 de setembre

HORA SORTIDA El matí ben

DIFICULTAT S'han de tenir coneixements en la tècnica

del ràpel i estar acostumat a estar a alçades de fins a 20m
i disposar del diploma d'un curs de nivell I de barrancs.
Cal tenir una forma física suficient per realitzar aquest
tipus d'activitat. És un barranc d'aigua molt freda
PER LA JORNADA DEL BARRANC CAL PORTAR botes de

muntanya que agafin el turmell, roba tèrmica interior, talabard per barranquisme amb culot, bagues d'ancoratge
dobles amb dos mosquetons de seguretat, descensor tipus
‘vuit', casc homologat per muntanya, aigua i menjar per la
jornada, una motxilla. Recomanable: guants de treball fins.
Si algú té dubtes, que contacti amb nosaltres.
ON LLOGAR EL MATERIAL DE NECESSARI PER LA SORTIDA

Pels socis, hi ha material de lloguer al CESC. També n'hi
ha en la majoria de botigues especialitzades de muntanya.
Algunes botigues són:
A Vic: www.montanya.eu (tel. 93-885-49-83)
A Barcelona: www.equipatb.com (tel. 93-187-65-18)
Topografia procedent de http://www.jordiraig.com

d'hora del mateix dia 4
de setembre. L'hora serà
aprox. les 6:30h o 7:00h
del matí per poder ser a
Queralbs sobre les 9:00h
LLOC SORTIDA A l'aparcament nou de l'estació de
tren (a la cruïlla entre els
c/ Olzinelles i Comerç)
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PREU És una sortida gratuïta tot i que els socis del
CESC tindran prioritat en
l'ordre de llista
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Puig, Sonia Rivarola i
Francesc Boix
DURADA Aprox. 6-7 hores
d'activitat
ARRIBADA El mateix dia 4
de setembre al vespre
INSCRIPCIONS

Hi ha 15 places disponibles que s'atorgaran per
ordre de sol.licitud al
correu electrònic:
cesc.barrancs@gmail.com
DATA MÀXIMA PER
APUNTAR-SE

dijous, 1 de setembre
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | MURA-TERRASSA

Avenc de l’Espluga
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 10 de setembre
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 10 de setembre anirem a visitar aquest interes- LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
sant avenc de 124m de fondària i 324m de recorregut.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 19:00h aprox.
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 08 de setembre:
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | CADÍ

La Tossa d’Alp per
Les Muntanyetes DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 10 de setembre
HORA SORTIDA

07:00h del matí

ITINERARI Començarem a caminar des de l'aparcament LLOC SORTIDA

del mirador dels Orris o del President a la carretera de
Bagà al Coll de Pal. En poca estona arribarem al mirador,
des d'on veiem el laberint de rocam per on hem de pujar.
Creuem el torrent de Comafloriu a buscar el punt dèbil
de la paret, per la canal de la Mena, passem las antigues mines i des del coll carenem directament cap el avant-cim de
la Tossa d'Alp i tot passant per el refugi del Niu de l'Àguila,
arribarem al cim de la Tossa d'Alp. La pujada es força vertical i dura, però les vistes són impressionants.
La baixada la farem per el GR 150.1 (Cavalls del Vent)
fins el Coll de Jou, lloc a on deixarem el GR per girar a l'esquerra en forta baixada fins a trobar la pista que ens tornarà
al lloc a on tenim aparcats els cotxes.
COM ARRIBAR-HI Sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Tot i que no
hi ha passos complicats,
la part de pujada per les
canals es pot fer feixuga
sinó s'està avesat a fortes
pendents i terrenys feréstecs de muntanya
RECORREGUT Circular; la
gran part la farem per senders de muntanya i alguns
trams per pistes de terra i
camp a través
DESNIVELL +/- 1150m

a Sant Cugat per enllaçar amb la C-16 (Sabadell-Terrassa)
i seguir-la fins a la població de Bagà. Per dins de la població empalmarem amb la B-4024 que porta a Coll de Pal,
la seguirem fins l'aparcament del mirador dels Orris o del
ARRIBADA
President, des d'on començarem a caminar.
20:00-20:30h aprox.
CAL PORTAR bastons, esmorzar i dinar, beure suficient per INSCRIPCIONS

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.)

10 | CESC butlletí | juliol-setembre 2016 |

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 08 de setembre
- 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

SORTIDES SETEMBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ANDORRA

Cresta de Tristaina

DATA

Cap de setmana
17 i 18 de setembre
HORA SORTIDA

Divendres 16 per la tarda

ITINERARI

El divendres sortirem de Sant Celoni i anirem a l'estació
d'esquí d'Ordino, on dormirem en bivac.
El dissabte començarem a pujar direcció al Pic de Tristaina, un cop al cim farem la cresta amb passos de grau I i
II fins arribar al Pic d'Hortell, passant per Pic Estanh Forcat,
Pic Caraussans, Pic Cabanyó, Pic Cataperdís i Pic d'Arcalís.
Depenent del cansanci, tornaríem el mateix dia cap a
casa o passaríem la nit a Andorra.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
Ruta amb molt desnivell
i quilòmetres, necessària
una bona condició física
DURADA 11-13:00h
DESNIVELL +1930m
CAL PORTAR Roba d'abric,
sac de dormir i material
personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | MONTSERRAT

Volta a les Agulles i
als Frares Encantats
INTRODUCCIÓ

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tan sorprenents que ha esdevingut un dels símbols de
Catalunya. Tot i que en el líric himne del Virolai s'afirma
que: “Amb serra d'or, els angelets serraren eixos turons...”,
l'explicació científica sobre la gènesi del massís montserratí és força diferent, i, en darrer terme, fa responsables del
sorprenent modelat de la Serra als agents atmosfèrics.
En primer lloc, cal parlar d'un gran golf marí d'aigües no
gaire fondes, existent fa cosa de 50 milions d'anys, situat
on es troba ara la Depressió Central Catalana, i al qual desguassaven impetuosos rius procedents dels vessants d'un
massís catalano-balear desaparegut, que aportaven grans
masses de còdols. Els còdols s'anaren barrejant amb materials més pastosos i varen formar una massa que, quan
aquest massís catalano-balear desaparegué i els terrenys
circumdants al gran golf s'enrolaren enmig de cataclismes
geològics, el relleu de Montserrat anà emergint del fons del
mar amb una gran brusquedat de formes -posem-hi, ara fa
deu milions d'anys- i els seus relleus quedaren a la mercè
de vents, pluges i glaçades fins a convertir-los en aquesta espectacular escenografia que ara admirem. Ajudaria a
això, és clar, la duresa dels materials emergits, formats pels
característics conglomerats (còdols, sorres i un duríssim
ciment calcari), que els científics anomenen pudingues i
que, popularment, es coneix per “pinyoles”.
El Coll del Migdia parteix la muntanya en dues parts:
l'oriental, amb la zona de Santa Magdalena i les serres de
Santa Maria, la zona de Sant Salvador i els Flautats, que
inclou, al principi, el popular monòlit del Cavall Bernat;
l'altra, l'occidental, la zona dels Ecos, els Frares Encantats
i la filigranada zona de les Agulles, que inclou el característic coll de Port.
ITINERARI Comencem el recorregut a l'àrea de Can Ma-

çana en direcció al Monestir de Montserrat, pel GR-172,
seguint les indicacions del Parc Natural.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 18 de setembre
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 +350m aprox.
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes

SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA

Anem pujant per un camí ample. En poc temps arribarem al mirador del Coll de Can
Maçana, on hi ha instal.lat un plafó amb el perfil de la comarca del Bages, gran part de
l'Anoia i el Vallès Occidental, i els Pirineus al fons. Uns metres més enllà trobarem una
cruïlla que ens conduirà a Sant Pau Vell, església romànica en runes datada de l'any
1084, a dalt del turó encara podem observar algunes restes de l'antic castell de la Guàrdia o de Bonifaci, documentat l'any 973.
Retornem al camí principal i continuem en direcció a la Roca Foradada i la Cadireta,
sempre seguint les indicacions destí Monestir de Montserrat.
Arribarem a una gran esplanada, estem al Coll de Guirló. Un tros més endavant, veurem un corriol que surt a la dreta en direcció al Refugi Vicenç Barbé, el seguirem tot
anat caminant als peus del Serrat de La Portella, en mig d'un frondós bosc d'alzines i així
arribarem al pas de La Portella, un petit ressalt que superarem sense cap dificultat. Ja no
estem gaire lluny del Refugi Vicenç Barbé, encara sota l'ombra dels Frares Encantats. El
refugi és una petita edificació inaugurada el gener de 1961, cedida pel veí del Bruc, el Sr.
Joan Maria Cases de Muller. Situat a 900m d'altitud, té capacitat per a unes vint persones.
Un cop deixem enrere el refugi Vicenç Barbé continuarem pujant i baixant suaument
fins assolir el pas del Príncep, més endavant si parem atenció, a la dreta del camí trobarem una font a l'interior d'una petita cova, és la font de l'Esllavissada (no mereix gaire
confiança la seva aigua). El camí és planer i ombrívol a causa de la gran densitat d'alzines
que l'envolten.
Una mica més endavant, s'obre una clariana des de on podem observar la Roca Rodona, en primer terme, la Vella a la dreta, i la zona d'Ecos a l'esquerra. I anem seguint
fins arribar a Coll de Port on trobem un senyal que ens indica que estem a 975 metres
d'altitud (punt més alt del recorregut)A partir d'ara ja tot nomes serà baixar. El sender transcorre entre la roca i la vegetació
amb petites clarianes que ens permeten observar el paisatge del municipi de Marganell.
Passarem per davant de la font del Coll de Port. Ara ja som molt a prop de la Roca Foradada, el camí ens porta just a sota de la Cadireta. És bastant habitual trobar escaladors
que s'enfilen per les roques, anomenades popularment “Agulles”.
Ara els més atrevits poden pujar fins a la Foradada, per un camí en no molt bones
condicions. Un cop tots de nou al camí arribem al coll de Guirló i ja per camí conegut
finalitzarem l'excursió a l'àrea de Can Maçana.
COM ARRIBAR-HI Anirem per la AP-7 fins a Martorell i per la A-2 fins al coll del Bruc i

per la sortida 570 en direcció Montserrat-Manresa fins a l'àrea de Can Massana, si trobem
lloc, aparcarem al costat de la carretera, si no tindrem de pagar 4€ per cotxe per aparcar
dins de Can Massana.
Total són 80km i 4,55€ de peatge (Anada)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

7ª Etapa. Sant Quirze de
Besora – Campdevànol
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 22 de setembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Després de la pausa de l'estiu, reprenem la

nostra ruta del senders del 1714 en aquesta 7ª etapa on
deixarem la comarca d'Osona per entrar a la del Ripollès
tot passant per la centenària colònia tèxtil de la Farga de
Bebié, el Castell de Montesquiu del segle X, la vila de Ripoll amb el Monestir de Santa Maria per acabar al poble
de Campdevànol.
Comencem aquesta etapa en el mateix punt on vam
acabar l'etapa anterior, a Sant Quirze de Besora, després
de travessar el pont sobre el riu Ter, agafem una pista asfaltada que ens porta fins al Castell de Montesquiu. El castell és el símbol més emblemàtic del parc. Des dels seus
orígens, la primera notícia data del 1285, la casa forta de
Montesquiu va ser concebuda com a residència dels senyors del terme de Besora. Al segle XIX, el casal va passar
a mans no nobiliàries i l'any 1976, per ordre expressa del
darrer propietari, Emili Juncadella, el castell i la finca van
passar a mans de la Diputació de Barcelona, que la convertí en Parc Comarcal.
Arribem a la Font Codineta i tot seguit creuem la riera
de la Solana passant pel rec de l'hort. Deixem la pista per
pujar al Serrat de la Ginesta, després passem per la Font de
les Planeses i arribem al barri del Solell des d'on entrem a
la colònia centenària de la Farga de Bebié que fou fundada el 1895 pel ciutadà suís Edmond Bebié, motiu pel que
també era coneguda com la colònia dels suïssos.
Després de passar per l'ermita de la mare de Deu del
Carme (Patrona de la Farga) i d'una pujada entre un bosc
de roures arribem a l'ermita al Mas i l'Ermita Preromànica
de Sant Moí del Segle X, som a la serra de Bufadors.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 25 de setembre
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 25,37km
DESNIVELL

+817m/ -682m
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 22 de setembre:
- 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 SETEMBRE | FITXA SENDERS

Un cop travessem la riera de Llaés enfilem carena amunt fins arribar al collet de Ripoll,
continuem pel camí de la plana de Massacs i creuem la riera de Vallfogona per arribar tot
seguit al coll de Maranyic.
Arribem al mas de Llastanosa i seguim baixant fins creuar la torrentada del Poncet.
Passem per la Central hidroelèctrica del Roig fins arribar a la masia del Roig.
Creuem desprès el torrent del Solà i anem seguint la pista de Sant Antoni des d'on entrarem a la capital del Ripollès, Ripoll.
Passem per l'Ajuntament i la plaça de l'Abad Oliba on hi ha el Majestuós Monestir de
Sant Maria de Ripoll un dels edificis més bells i evocadors de Catalunya amb el seu imponent campanar i la seva impressionant portalada Romànica, una obra única tant per la
seva forma arquitectònica com per la seva riquesa artística i iconogràfica.
Travessem el poble i un cop a les afores agafem l'antic camí Ral que unia la Vall de
Ribes a Campdevànol.
Un cop a Campdevànol
creuem el pont de Gombrèn
i ens dirigim a la plaça de la
Mainada on hi ha l'ajuntament.
Final de la setena etapa
de la ruta dels Senders del
1714 (1ª part).
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COM US VA ANAR? | GAE
COM US VA ANAR? | GAE - ABRIL

Trobada del GAE a Vilanova de Meià
El cap de setmana del 9/10 d'abril vam participar en la trobada anual d'escalada en
roca del GAE, que aquest any es va fer a Vilanova de Meià.
Tot i el nombre reduït de participants, la trobada va complir amb les expectatives.
Molts metres de corda, un bon foc a la nit al refugi i molt bon ambient.
El temps va acompanyar i les cordades es van escampar per la preciosa Roca dels Arcs
realitzant vies com “El señor de los bordillos”, “Fase terminal” o “La via de les nenes”,
entre d altres. També hi va haver gent fent esportiva al contrafort de la Roca dels Arcs.
En definitiva, una trobada magnífica en un lloc preciós, a l'espera de convèncer més
gent en la propera edició.
Gràcies a tots els que estaveu allà, i als que no, animeu-vos a la següent.
Text i Foto: Quim Artizà |
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COM US VA ANAR? | MONTSENY MAASAIS
COM US VA ANAR? | MONTSENY MAASAIS

El Cap de Creus cau rendit
a l’esforç maasai
TRAIL CAP DE CREUS I ULTRA ESTELS DEL SUD

Aquest passat cap de setmana l'empresa Klassmark organitzava per 5è any consecutiu
el trail del Cap de Creus, una competició amb dues proves, una cursa de 23km i 1200M
de desnivell positiu i la prova reina, una “marató” de 39km i 1900m positius.
Com ja va sent habitual, alguns maasais, que la tenen marcada al calendari, es van
desplaçar cap allà on els Pirineus s'endinsen al mar per prendre la sortida. La meteorologia augurava un cel clar i una tramuntana que esfereïa. El dia anterior des de l'organització s'avisava a les corredores que les ràfegues serien de 80 a 100km per hora i que era
indispensable dur paravent i mòbil per afrontar la prova. A les 8 sortia la prova curta on
hi participaven els maasais Sergi Millaruelo, qui dona per acabada la brillant temporada
de canicros, la maasai d'Arbúcies Eva Montero que partia com a favorita a la victòria i el
santestevenc Ferran de la Varga. En la prova llarga, retallada per culpa del nostrat vent
del nord, feien via a les 9 del matí els maasais Roger Costa, en Carles Ametller que venia
a fer volum i en Tete que sembla que després de les 24 hores pel Cap de Creus segueix
mantenint l'idil.li amb aquest bocí de paradís.
Amb un paisatge espectacular però amb unes condicions meteorològiques adverses els
maasais van sortir a desafiar el vent i a fer la cursa que cadascú s'havia plantejat. De bon
començament l'Eva va posar-se al capdavant de la mitja marató amb la Júlia Font i una
altra competidora. Va arribar al Puig de l'Àliga (463m) i al Puig Alt (492m) en primera
posició després de prémer les dents en el primers dos ascensos. No obstant en un descens
molt pedregós les dues perseguidores van avançar a la maasai que, segons ens ha explicat,
no aconseguia equilibrar i controlar el seu cos degut a les fortes ràfegues de vent i la por
a caure. Tanmateix, amb una força de voluntat de ferro i explicant-se que només estava al
km 6,5 va anar agafant confiança i tot i que anava divisant les seves rivals no va ser fins al
km 10 que l'Eva va avançar l'atleta de Font Romeu Júlia Font. A partir d'aquí la fletxa d'Arbúcies va començar a trobar-se bé i va decidir gaudir del paisatge que li regalava el Cap de
Creus, cales, penya-segats, la maleïda tramuntana fent esclatar les ones contra les roques...
pensant-se en tot moment que anava segona i sense saber que la primera classificada
havia hagut d'abandonar per un dolor al peu, va encarar les dues darreres pujades fortes
des de la cala Montjoi fins al Pla de les Gates. A les 2 hores i 27 minuts l'Eva Montero es
coronava com a vencedora del trail Cap de Creus entrant la 46a de 497 participants. 5minuts més tard entraria la Júlia Font i 8 més tard la Paula Reixach, totes dues de categoria
sub-23. Per altra banda en Sergi completava un molt bona cursa entrant 12è a la general
i en Ferran travessava la línia de meta en 130a posició amb molt bones sensacions i amb
la satisfacció d'haver gaudit del paisatge.
Mitja hora més tard els maasais Roger Costa, Carles Ametller i en Tete engegaven motors de la modalitat marató per recórrer un circuït retallat en 5 km i 300 metres de desnivell
positiu degut a les fortes ratxes de vent. Segons en Roger, el tram retallat coincidia amb la
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COM US VA ANAR? | MONTSENY MAASAIS

cresta de Sant Salvador i Sant Pere de Rodes, el més bonic i impressionant, segons el maasai de Palau. El tres valents van afrontar la primera part del recorregut fins a Port de la Selva
amb la tramuntana de cara, un cop van abandonar la vila estival de Josep Maria de Segarra
el vent els va anar de cul ajudant-los en alguna ocasió però dificultant l'equilibri sobretot
en els trams de baixada on l'esforç era major. Durant bona part del recorregut la claca
maasai es va fer sentir amb força encoratjant als tres corredors que a Cadaqués rebien la
grata sorpresa del maasai Kevin que decidia acompanyar fins a la línia de meta a Roger
Costa i Carles Ametller els quals van afrontar la darrera rampa de 3km amb la tramuntana
de cara fet que augmentar, per si fos poca cosa, la dificultat en els últims quilòmetres de
la cursa. Finalment, ja a l'arribada, els primers maasais en completar els 41 kms van ser en
Carles Ametller i en Roger en 53a i 54a posició amb un temps de 4:31h seguit d'en Tete
que ho va fer en 188a posició i un temps de 5:18h. Aquest darrer, segons declaracions a
posteriori, afirmava que estarà molt temps sense trepitjar el Cap de Creus.
Els tres maasais es van mostrar satisfets pel recorregut. En Roger afirmava després de la
cursa: “Malgrat la dificultat afegida pel temps, la tramuntana ens va regalar un cel ras, amb
unes vistes espectaculars i una mar picada que realçava la bellesa d'un paratge ja de per
si, immillorable. Digueu-me romàntic però l'any que ve hi tornaré!”
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS-ABRIL

La Ruta dels senders del 1714
Etapa 4 – L’Estany – Vic (Sant Joan De Galí)
El dia era solejat, la temperatura agradable i el camí era bastant suau, les pujades poc
exigents. En fi, un bon dia per passar fora passejant. Vam començar l'excursió al poble de
l'Estany, el mateix poble on vam acabar l'excursió anterior, parar aviat per esmorzar al
costat d'una font. Abans del migdia vam arribar al poble tranquil de Santa Eulàlia de Riuprimer. Vam passar una estona a la plaça al costat de l'església que tenia un banc còmode
que corria al llarg de dues bandes. Allí vam dinar i prendre el sol. I allà alguns van agafar
begudes a un bar acollidor que va guanyar el fam del millor carajillo. A causa del sol i la
brisa, ens va fer mandra aixecar i reprendre el camí.
Vam caminar pel bosc i camps al voltant del poble fins arribar a la pujada a un turó cap
a l'ermita de Sant Sebastià, el punt d'interès de la ruta de 1714, i amb vistes boniques de
la plana de Vic i el Montseny al fons. L'ermita era senzilla però fora en un racó hi havia
escultures representant les persones que van signar el Pacte dels Vigatans que va involucrar Catalunya a la Guerra de Successió. Va venir un guia que ens va explicar una història
interessant i breu (una hora) de la guerra i el pacte. Finalment vam baixar per l'altre banda
del turó i caminar fins que vam agafar l'autocar per tornar cap a casa.
Text: Adam Yerman / Foto: Izmet Serra |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS-MAIG

La Ruta dels senders del 1714
Etapa 6 - Manlleu – Sant Quirze De Besora
Arribem a l'etapa que fa 6 resseguint la part nord de la plana de Vic. En aquesta etapa
vam poder veure la importància que va arribar a obtenir la indústria tèxtil al nostre país
passant per nombroses colònies seguint el curs del riu Ter: la colònia Imbern, la colònia
Vila-Seca, la colònia Borgonyà (més que colònia era un poble organitzat amb escaire i
cartabó amb la precisió i saber fer escocesa) i la de la Mambla d'Onís.
El caminar paral.lel el riu Ter vam poder observar l'exuberant i frondosa vegetació de
ribera, amb un esclat de verds de pollancres, verns, plataners... També vam “patir” els
efectes de les bardisses i ortigues, que a més d'un ens va deixar les cames i braços marcats.
Tot i ser una etapa sense desnivell, vam poder gaudir d'unes bones panoràmiques de
Torelló i la plana de Vic des del Puig de les Tres Creus. Lloc ideal per fer la foto de família de la sortida i perquè els que ja han fet un mínim de 5 etapes i tenen la samarreta del
sender ens fessin “dentetes” els que no la tenim... Ens vam citar a les següents sortides per
seguir augmentant i passejant l'elàstica groga amb les 4 barres pel país.
L'arribada a Sant Quirze de Besora a través d'un frondós bosc i passant pel cingle del
Grau va ser com trobar un oasi, després de la xafogor enganxosa del 26km acumulats.
Allà ens vam poder refrescar fent el toc, comentar la sortida i gaudir de l'ambient amigable dels companys del CESC. A títol personal, voldria agrair l'atenció dels companys en
lesionar-me, sobretot el fissió del grup (gràcies Omar!).
Text: Lídia Busquets / Foto: Izmet Serra |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2016
01.10 | ESPELEOLOGIA
02.10 | MUNTANYA
09.10 | SENDERS
16.10 | MARXA+MAASAIADA
22 i 23.10 | ALPINISME
23.10 | 100 CIMS
30.10 | GASTRONÒMICA
Del 29.10 al 01.11 | APLEC

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

