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EDITORIAL

Temps de tardor
Estimats socis, companys i amics, esperem que hagueu
pogut gaudir el màxim d'aquest temps d'estiu i de vacances,
i també de les activitats del nou curs que hem començat
aquest setembre. Després d'aquest període ens hem retrobat,
amb força alegria, especialment a les activitats programades
d'Espeleologia, Muntanya, Natura i Senders.
Amb molta energia, comencem aquest nou curs que ens
permetrà, juntament amb les companyes i companys del
CESC, gaudir de la diversitat d'activitats que tenim previstes,
i que anirem publicant en aquest i en els propers butlletins.
Aquest mes d'octubre hem de destacar la Marxa pel
Montseny en la seva edició 39ª, que amb la Maasaiada,
esperem acostar-nos al miler de participants. L'acompanyen
les activitats regulars, també el cap de setmana de 100 cims
al Boumort, la Gastronòmica i, a cavall de novembre, l'Aplec
Excursionista dels Països catalans a Mallorca, on ens trobarem
amb excursionistes d'arreu de les terres de parla catalana.
La tradicional Diada del Soci, per acumulació d'activitats,
aquest any l'hem passat al 27 de novembre, també a la sala
Mariona de Mosqueroles.
Des d'aquesta editorial us desitgem que sigueu participant
i gaudint, com més millor, de la nostra companyia i activitats.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | MARXA PEL MONTSENY

XXXIXª Marxa pel Montseny. Solidària amb el
Banc d’Aliments i els Refugiats de Síria
Data 16 d'octubre 2016
Hora de sortida 07:45h (Maasaiada 07:00h)
Lloc de sortida Pavelló poliesportiu/Camp de Futbol (Sant Celoni)

Us recordem que és una marxa popular no competitiva que organitza el CESC. Aquest
any, d'acord amb les necessitats socials, la “Marxa pel Montseny” és una marxa solidària
amb el Banc d’Aliments i els refugiats de Síria. Per tant es tracta de fomentar la participació a fi de que l'aportació sigui com més alta millor. 1 euro per participant anirà destinat
a l'acció solidària. A més participants, més aportació.
I com el CESC som tots els socis, us demanem també la vostra col.laboració per a aquesta activitat especial, que té tant de ressò a la nostra vila, com arreu del món excursionista
i marxaire. Penseu que entre participants i voluntaris podem ser cap a 1200 persones!
Tots els que vulgueu donar un cop de mà podeu contactar amb la Francesca López o
la Irene Rodríguez aprofitant alguna sortida o al telèfon 619638455. També al local del
CESC 938675213
Com cada any trobareu encartat el programa de la Marxa al butlletí i recordeu que tant
els participants com els col.laboradors tindran obsequi.
Tota la informació, itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la
web del CESC on hi ha una connexió a l'adreça de la Marxa. També podeu anar directament al web www.marxapelmontseny.com
La Marxa pel Montseny té tres opcions: d'una banda la “Maasaiada”; es tracta d'una
marxa de resistència que afegim a la Marxa i Marxeta, i que s'allargarà a partir de Can
Pareres. D'altra banda les ja clàssiques Marxa de 22km i Marxeta de 14km aprox., que
mantenen les respectives llargades i desnivells.
INSCRIPCIONS

Anticipades: Marxa i Marxeta 10 euros. Maasaiada 20 euros
A la web: www.marxapelmontseny.com
A Esports 117: de l'1 al 14 d'octubre
A la Plaça de la Vila: el dissabte 15 d'octubre, de 18 a 21 del vespre
El mateix dia 16: Marxa i Marxeta 12 euros. Al punt de sortida a partir de 06:30h
Avituallaments: Maasaiada sis avituallaments, tres per a la Marxa i dos per a la Marxeta.
Esmorzar, obsequi i festa: Al punt final de la Marxa.
Tancament control d’arribada: a les 13:30h per la Marxa i Marxeta, a les 17:30h per la Ma-

asaiada.

Límit de participants: Es fixa un límit de participants de 1200 entre Marxa, Marxeta i Ma-

asaiada.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | DIADA DEL SOCI

Diada del Soci
27 de novembre, Mosqueroles
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
Com ja portem fent uns anys, celebrarem la Diada del Soci, a la sala Mariona de Mosqueroles, on podrem disposar d'un gran espai.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants. També entregarem les insígnies a totes aquelles persones amb 25 anys de socis al CESC.
Com que cal comprar els ingredients de l'esmorzar i el dinar, cal saber amb suficient
antelació quants serem. Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 24 de novembre, trucant al CESC 93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21:00 hores.
DATA Diumenge 27 de novembre
HORARI

09:00h Xocolatada
10:00h Caminada del Senglar: és un recorregut circular de aproximadamente dues hores. Surt del Local Mariona cap a Can Patxot, Can Costa, Cal Parrac, Can Guilló i Can
Mataburros, tornant pel Turó d'en Costa.
A part de senglars, també és un camí de bolets! Podrem dedicar una bona estona a
buscar bolets i portar-los a temps per ficar-los a la cassola de l'arròs que, els companys i
companyes que no hagin vingut a caminar, ens estaran preparant.
14:00h Dinar: paella d'arròs i cremat.
Mitja tarda Comiat
PREU

Socis: 10 euros
Menors de 10 anys: 6 euros
No Socis: 15 euros
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos d’octubre i novembre
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos d'octubre i novembre del 2016.
LLOC DE SORTIDA 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 demanar l'hora de sortida i confirmar l'assistència al
93867 4662 o 638 547 597, dos dies abans com a molt tard.
Per aclariments al mateix telèfon.

DATES

4, 11, 18 i 25 d'octubre
8, 15, 22 i 29 de novembre
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

8ª Etapa. Campdevànol –
Fonts del Llobregat
INSCRIPCIONS

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 09 octubre
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

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 06 d’octubre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny

Aquesta etapa és una de les més impressionants de tota
la primera part de la ruta dels Senders del 1714, de Campdevànol fins a Castellar de n'Hug i les fonts del Llobregat.
Seguirem el sender central de Catalunya (GR3) en pràcticament tot el recorregut.
Sortim del centre del poble de Campdevànol, passem pel
costat del cementiri i l'antiga Església Parroquial de Sant
Cristòfol Vell. Agafem un corriol que es va enfilant passant
pels Quintals de Puigcorber fins a arribar al Collet de Puigcorber, anem pujant passant per Cal Xandri en el collet de
l'Euga. Seguirem la carena del Coll de la Batalla fins a arribar a l'ermita d'Estil Romànic de Sant Pere d'Aüira. Aquesta
parròquia és coneguda des de l'any 1150. En les primeres

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 23,25km
DESNIVELL

+1193m/ -727m
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 06 d'octubre
- 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 OCTUBRE | FITXA SENDERS

llistes de parròquies de la diòcesi de Vic, dels segles XI i XII, apareix esmentada com “Sto.
Petro de Auire” o “Auira”. L'església és un senzill edifici d'una nau rectangular amb volta de canó, acabada en un absis semicircular, el qual s'obre directament a la nau. Junt a
l'obertura de l'absis, a cada costat de la nau hi ha dues capelles de planta rectangular, les
quals donen a l'església una planta en forma de creu llatina.
Després de passar pel Pla de Pruners, ens trobem en una magnífica fageda, assolim la
Collada de Grats, baixem seguint una pista fins al coll d'Euga i tot seguit al Coll de Pardinella. on trobem al mig un dolmen força malmès (2300 a de C.)
Seguim recte fins a arribar al Santuari de Montgrony. El conjunt del Santuari és format per l'antiga casa del rector, convertida avui en centre d'interpretació, l'hostatgeriarestaurant, la capella de la Mare de Déu de Montgrony i l'església romànica de Sant Pere
consagrada l'any 1138.
Després de la visita del Santuari, seguim per una pista tot passant per sobre de la masia
dels Camps de Montgrony, el camí puja cap a les Viles Xiques i tot seguit les Viles Grosses.
Arribem al Collet de Meians, deixem a l'esquerra la casa de Can Meians i travessem el
torrent del Remoló.
Després de passar per la font de Can Torra i l'Era de Can Torra (en runes) arribem a
l'Església romànica de Sant Joan de Cornudell dalt d'un turonet. Aquesta petita església es
troba situada damunt d'un espadat de roques rogenques. La rusticitat de l'església dóna a
aquest paratge una bellesa singular.
De seguida sortim a la carretera BV-4031, punt més alt de l'etapa, sota el Turó de la Devesa del Gat, la seguirem un tros i agafem una pista que ens porta al poblet de Castella de
n'Hug. Després de fer una breu visita al poble anem a veure les Fonts del Llobregat, són el
flux d'aigua on neix el riu Llobregat. Es troben a uns 1300 metres d'altitud, i allà hi brollen
les fonts entre la roca calcària i la vegetació, sota els cingles on hi ha el poble. Es tracta de
surgències d'aigua subterrània, alimentades per les aigües de les neus i de la pluja.
Després de la visita, ja només ens queda baixar fins a la Farga Vella, punt on ens recollirà l'autocar. Final de la vuitena etapa dels Senders del 1714 (1ª part).
NOTA: la possibilitat de fer l’opicó curta la oferirem la setmana abans de la sortida ja que
depèn del lloc de recollida de l’autocar.
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | BEGUES-GARRAF

Avenc del Mall
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 22 d'octubre
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 22 d'octubre visitarem aquest avenc de 72m de LLOC SORTIDA
fondària i 88m de recorregut, a la zona del Rascler (Garraf). Parking Caprabo
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h
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 20 d'octubre
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | BENASQUE-ANETO

Tempestades 3290m i
Margalida 3241m

DATA

Cap de setmana
22 i 23 d'octubre
HORA SORTIDA

Divendres 21 per la tarda

ITINERARI

El divendres sortirem de Sant Celoni i anirem al refugi
lliure Cabaña de Pescadores o de Ballivierna, on dormirem
en bivac.
El dissabte a les 07:00h començarem a pujar cap al pic
de Tempestades (3290m) i desprès cap al pic Margalida
(3241m) .
En funció de l'hora que arribem al cotxe tornarem el mateix dia cap a casa.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
Ruta amb molt desnivell
i quilòmetres, necessària
bona condició física
DURADA 10-11:00h
DESNIVELL +1450m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric,
sac de dormir i material
personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 20 d'octubre
- 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 OCTUBRE | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | BOUMORT-PALLARS JUSSÀ

Brama del cérvol, Cap de
Boumort i Sant Corneli
DISSABTE 22: Sant Corneli, amb 1351m d'alçada està situat sobre el pantà de Sant Antoni de Tremp.

RECORREGUT 10,5km
DESNIVELL acumulat: +840m
TEMPS EFECTIU CAMINANT: 04:00h
ITINERARI: L'itinerari es mou per senders. En cas de
problemàtica meteorològica o d'altre tipus existeix la possibilitat d'escurçar la ruta substancialment.
DIUMENGE 23: Cap de Boumort, amb 2077m d'alçada és el
punt més alt de la Serra del Boumort.

RECORREGUT: circular de 10,5km
DESNIVELL acumulat: +840m
TEMPS EFECTIU CAMINANT: 03:50h
ITINERARI: L'itinerari circular surt del refugi no guardat del Boumort, on es pot arribar per pista amb 4x4. Del
refugi anem directament al cim, i baixem per l'altra banda per fer un interessant camí, amb vistes a la banda nord
del Boumort. Durant l'itinerari caldrà tenir atenta l'oïda
per escoltar la Brama del Cérvol. Aquestes dates solen
estar dins el període de cel dels cérvols.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
22 i 23 d'octubre
HORA SORTIDA

Dissabte 22 a les 07:00h
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol, amb el
suport del guiatge d'en
Joan Locutora
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
CAL PORTAR Equipament
personal per 2 dies d'excursió. El sopar del dissabte i l'esmorzar del diumenge el farem a l'alberg triat.
Pel diumenge farem el dinar al restaurant d'Isona o
bé en algun altre que ens
busqui en Joan Locutura
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 20 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA GASTRONÒMICA
DADES TÈCNIQUES

GASTRONÒMICA | MONTSENY

El Montseny, la fageda i la
plana de Santa Fe, a la tardor
A la tardor, el Montseny es vesteix de les millors gales,
amb colors que van des del groc fins al vermell, passant
per un gran ventall d'ocres; això fa que sigui un paisatge
digne d'admirar i passejar-hi, per gaudir-ne plenament.
Des del Roc Perer gaudirem d'una visió de tota la vall de
Santa Fe, des de les faldes del Turó de l'Home i Les Agudes, fins al cim del Turó de Morou i el pantà de Santa Fe.
ITINERARI Circular. Sortirem de davant de Can Casades,
a Santa Fe per un PR que ens assenyala al Roc Perer, deixarem la masia de El Camps a la dreta i seguint per l'esquerra
anirem a sortir en uns plans d'herba; passarem molt a prop
de la font del Cirerer. Tot seguit ja ens posarem per dins
la fageda i per un sender senyalitzat i de bon caminar ens
anirem enfilant fins arribar al Roc Perer (autèntica atalaia
sobre la vall de Santa Fe). Serà un bon lloc per esmorzar.
Tot seguit anirem per una pista que en suau pujada i
seguint per dins la fageda ens portarà a enllaçar amb el
sender que puja de la font de Passavets cap el Turó del
Home; nosaltres el seguirem però de baixada fins arribar
a les rodalies de la font de Passavets, on baixarem fins el
Convent i, passant per un camí rodejat de sequoies, arribarem a les runes de l'antiga casa dels Maçaners. Tot passant
per un bosquet de castanyers arribarem a Cal Trompo, on
molt a prop de la casa, podrem veure (si encara algú no
l'ha vist) la forca clavada en un faig.
Ja només ens quedarà seguir el camí que ens portarà en
pocs minuts fins al lloc a on hem deixat els cotxes.

DATA

Diumenge 30 d'octubre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Paulo Jiménez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL +450m aprox.
DURADA 04:00h aprox.
PREU MENÚ 25 euros
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dimarts 25 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213

Acabada la caminada, amb els cotxes ens desplaçarem
fins el restaurant Can Net de Mosqueroles per dinar tots
junts.
MENÚ 25 euros

- pica-pica
- 8 plats de segon, a escollir
- vi, gaseosa, aigua, postres, pa i cafè.
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | SITGES-GARRAF

Avenc de l’Arboç
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 05 novembre
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 5 de novembre visitarem aquest avenc de 66m LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
de fondària i 83m de recorregut.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h 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 03 de novembre:
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

9ª Etapa. Les Fonts del
Llobregat - Bagà

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 06 novembre
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 03 de novembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Aquesta novena etapa transcorre íntegrament

pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Les serres del Cadí i
del Moixeró unides en el port de Tancalaporta (2357m)
formen una barrera d'impressionant alçada que separa la
vall del Segre, de la capçalera del riu Llobregat.
Sortim de l'hostal Les Fonts; en clar descens, seguim el
camí Ral de Castellar de n'Hug, travessem la serra de la
Farga Vella i el torrent de Ca la Beneta.
Arribem a l'església romànica de Sant Vicenç de Rus. És
d'una sola nau coberta amb volta de canó reforçada per
un arc toral i coronada amb un absis de planta semicircular cobert amb quart d'esfera. Les pintures murals romàniques, del segle XII, són còpies de les originals, conservades

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 23,03km
DESNIVELL

+1178m / -1598m
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 03 de novembre
- 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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al museu diocesà de Solsona.
Continuem baixant, fins a sortir a la carretera BV-4031 de la Pobla de Lillet; anem direcció el camí del Collet de la Casa Nova.
Anem pujant pel camí de sant Vicenç de Rus fins assolir el Collet de la Casa Nova,
travessem el Pla de Conill i tot seguit després d'una pujada i creuar el Torrent de l'Home,
passant per sota el Puigllançada, arribem a la pista que ens porta al refugi de Coll de Pal,
molt a prop de les pistes d'esquí de Coll de Pal, la Molina i Masella.
Agafem una pista que ens porta fins el punt més alt de l'etapa, la collada de la Bofià.
A partir d'ara anem seguint la ruta del Trencapinyes fins al refugi de Rebost. Abans
d'arribar al refugi, passem pel mirador de l'Orris amb vistes espectaculars sobre la Tossa
d'Alp. Un cop al Refugi pugem fins el Coll del Forn, on agafarem la canal Mala per baixar
fins el Paller de Dalt, un pla herbat molt bonic amb molt bones vistes.
Continuem la baixada pel camí de la Foranca fins al Santuari de Paller amb la font
dels Banyadors. Seguim pel camí del Pelegrí, travessem el torrent del Paller i les restes de
l'antiga ermita de Sant Pelegrí.
Després de recórrer la costa de Sant Pelegrí sobre el Serrat de les Pedregoses arribem
a la Font del Sofre, a tocar del poble de Bagà.
Creuem l'autovia de Vic per sobre un pont i just després de passar pel gran mas de Cal
Més-Xic arriben a Bagà, on s'acaba aquesta etapa.
Final de la novena etapa dels senders del 1714 (1ª part).
NOTA: la possibilitat de fer l’opicó curta la oferirem la setmana abans de la sortida ja que
depèn del lloc de recollida de l'autocar.

12 | CESC butlletí | octubre-novembre 2016 |

SORTIDES NOVEMBRE | FITXA MUNTANYA
MUNTANYA | SERRA DE L’ALBERA-EMPORDÀ

Puig Neulós 1256m
des de Requesens

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 13 novembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Començarem a caminar al pont de Requesens, per enfilar cap el veïnat de Requesens; anirem pujant per una pista
pel Pla dels Roures i més tard per un sender fins el Coll
Forcat; ara per la vesant francesa, ens enfilarem fins el Coll
Forcadell i el Puig Forcadell, i seguirem fins el Puig de Les
Colladetes i el Roc dels Tres Termes; a prop del coll de Pou,
ens desviarem per anar a visitar el Pou de Glaç del Neulós.
Ja només ens quedarà un últim esforç per arribar al cim del
Puig Neulós. El cim està ocupat per unes antenes de comunicació, però les vistes que tenim sobre tot l'Empordà i la
Costa Vermella Francesa valen la pena l'esforç què hem fet
per arribar.
La baixada la farem per la carena que primer ens porta a
la Font de la Tanyareda i pel coll i refugi del mateix nom.
Anirem per la carena enmig d'una esplèndida fageda,
amb uns faig mil.lenaris i de gran bellesa, fins arribar al coll
del Faig. Aquí ja deixarem la carena i en forta baixada ens
dirigirem, primer per sender i més tard per pista, i passant
pel collet de Llenyes i el Collet del Vent, fins al Refugi del
Forn de Calç; ja només ens quedarà el coll del Castell i,
passant molt a prop del Castell (no crec que hi hagi temps
per visitar-lo), arribar al punt de sortida.
COM ARRIBAR-HI:

Sortirem de Sant Celoni per la C-35 fins a Hostalric i
prendrem la Gi-555 fins a enllaçar amb la N-2 a les Mallorquines; ja no la deixarem fins a La Jonquera. A la segona
rotonda que trobarem a l'entrada de La Jonquera, girarem a
ma dreta per la Gi-601 fins a Cantallops, i aquí, seguint les
indicacions de Requesens i ara ja per pista forestal en força
bon estat, arribarem al punt de començament: el Pont de
Requesens.
En total uns 120km i 01:45h aprox. de viatge.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT Circular
17km; la gran part la farem per senders de muntanya i alguns trams per
pistes de terra
DESNIVELL +/- 900m
DURADA 06:00/07:00h
ARRIBADA

18:30h-19:00h aprox.
CAL PORTAR Bastons, esmorzar, dinar i beguda (no
trobarem aigua en tot el
camí), i equipament personal per passar un dia a
la muntanya (roba d'abric,
calçat adequat...)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ALPINISME
ALPINISME | PALLARS SOBIRÀ-ARIÈGE

Pica Roja 2903m i
Pic de Lavans 2896m
ITINERARI

El divendres sortirem de Sant Celoni i anirem al pàrquing
del Refugi de Vallferera, on dormirem en bivac.
El dissabte a les 07:00h començarem a pujar cap al Pica
Roja (2903m) pel Barranc del Port, i un cop al cim, baixarem seguint la cresta (passos PD) fins al Pic de Lavans
(2896m), ens arribarem al port de Medacorba i cap al cotxe.
En funció de l'hora que arribem al cotxe tornarem el mateix dia cap a casa.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
19 i 20 de novembre
HORA SORTIDA

Divendres 18 per la tarda
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 10-11:00h
DESNIVELL +1250m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric,
sac de dormir i material
personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 de novembre
- 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 NOVEMBRE | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | GARROTXA

Salts i gorgs d’aigua de
Les Planes d’Hostoles

DATA

Diumenge 20 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí

INTRODUCCIÓ El riu Brugent, al seu pas per les Planes

d'Hostoles, forma un seguit de salts i gorgs que, sobretot
al estiu, sempre estant plens de gent refrescant-se. Aquests
gorgs a més s'han fet famosos pel fet que s'hi roden seqüències de pel.lícules i espots publicitaris, fins al punt que, fins
i tot l'ajuntament, ha hagut de posar un vigilant per cuidar
que la gent no aparqui malament i controlar una mica que
la gent respecti les normes de civisme en l'entorn. No gaire
lluny de Les Planes d'Hostoles, a la Riera de Cogolls, amb
el pas del temps, també s'han format una sèrie de salts i
gorgs així com algunes coves (travertins) dignes de veure's.
En aquestsa sortida intentarem que veieu els més importants i els que són més accessibles per les persones sense
posar en perill la vostre integritat física.
ITINERARI Aparcarem els cotxes davant del cementiri de

Les Planes d'Hostoles, poc després de passar el poble.
Passant pel Molí Paperer primer visitarem el Gorg de La
Plana i el Gorg d'en Duran, en el riu Brugent; més tard,
anirem un petit tram pel Carrilet d'Olot a Sant Feliu, enllaçarem per la pista de Cogolls fins arribar a Can Vistalegre,
on prendrem un sender que de pujada ens portarà fins el
coll de Sabataiola i el collet de Font Plana; seguirem per
un bosc d'alzines, més o menys planejant, fins el collet
de les Comes; a partir d'aquí i en baixada, passarem per
la masia de Les Comes i per El Sitjar, poc abans d'arribar
a Sant Cristòfor de Cogolls. Anirem a veure la cova del
Fontanill i, si el nivell d'aigua ho permet, anirem baixant
un tros pel costat del riu fins a la cova de Palestrins i fins
arribar al Salt del Moli dels Murris, a la riera de Cogolls.
Ara ja per la pista de Cogolls retornarem fins a on tenim
els cotxes, a Les Planes D'Hostoles.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras, Sefa Martínez
i Quico Fernàndez
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

COM ARRIBAR-HI Sortirem de Sant Celoni per la C-35 fins

a Hostalric i per la Gi-555 fins a la rotonda de Les Mallorquines, on anirem fins a Santa Coloma de Farners; allà
ens desviarem cap a Angles, Amer i Les Planes d'Hostoles.
Total uns 65km i una hora de recorregut.
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PEDALANT FINS AL CAP NORD: El repte d’un somni.
PART 1: de casa a Amsterdam
Finalment, després de dies de preparatius, arriba el dia d'iniciar el viatge. Els nervis a
flor de pell, i moltes incerteses dins del meu cap. El dia 1 de maig a les 8:30 del matí un
grup de familiars i amics venen a acomiadar-se. No es tracta de cap festa, simplement ens
trobem tots a la plaça de Breda sense focs artificals, sense fer soroll. Si visqués en un altre
segle pensaria de que sóc un mariner que vaig a fer les Amèriques, començo un llarg viatge i que la gent estimada ve a acomiadar-me al port.
Inicio les primeres pedalades amb una sensació d'alliberament. Ja no hi ha volta enrere;
allò que un dia va ser una idea esbojarrada finalment és una realitat. No sé si arribaré a
Cap Nord però hi ha una dita que diu “vigila amb el que somnies que es pot fer realitat”.
Durant els primers 3 dies la tramuntana em castiga amb el seu fuet. El vent ratxejat de
cara em fa avançar molt lentament. Caic un parell de vegades, i a la segona caiguda em
faig un bon tall a la cama. Tot i això els quilòmetres van sortint. El paisatge és blanc, sec i
pla. La silueta del Canigó nevat m'acompanya fins molts quilòmetres frontera enllà. Finalment deixo de resseguir la costa mediterrània a l'alçada de Montpeller i viro cap a nord
resseguint la vall del Roine. La cinquena jornada resulta esplèndida. És el primer dia que
em creuo amb ciclistes que, com jo, viatgen amb alforges. Alguns em comenten que fan
tota la ruta del Roine, que va des del Mediterrani fins a Ginebra (uns 350km). El vent ja és
part del passat, fa un dia fantàstic de primavera i gaudeixo d'aquesta via verda.
Cada dia em llevo amb la il.lusió d'un nen, sabent que encetaré una nova jornada amb
un paisatge nou, canviant, proper però desconegut; els següents dos dies també resulten
irrepetibles. Seguint un afluent del Roine anomenat le Doubt, descobreixo una vall petita
i sinuosa, on inicialment segueixo el riu aigües amunt fins que arriba un moment en què
aquest esdevé una canal, i mitjançant un sistema de rescloses comença a baixar de cota.
Es tracta d'una connexió que es va
fer per a poder connectar el Rin
amb el Roine, permetent així que
els vaixells de petit calat poguessin
navegar des del mar Mediterrani
fins al Mar del Nord.
El sol ja està tocant l'horitzó
quan creuo la frontera entre França
i Alemanya. Creuar la frontera viatjant en bicicleta té un punt emocionant, ja que te n'adones que
realment t'estàs movent per aquell
mapa que tant has analitzat i estudiat a casa. És com un salt, un canvi de regles de joc. Sempre t'entren
A la Cote d'Azur lluitant contra el vent per anar a fer una remullada a la platja.
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Família i amics en el moment del comiat. La gent que estimes és part del motor del viatge.

dubtes: “com seran a partir d'ara els carrils bici? Seguiré trobant aigua als cementiris?
La gent serà tant hospitalària com fins ara?, Parlaran anglès?”… Creuo el Rin que fa de
frontera i, a l'altra banda, ja dins d'Alemanya, trobo la via verda del Rin, on en un camí
secundari sense sortida planto la tenda.
A partir del novè dia ressegueixo el Rin durant 5 dies fins arribar a la frontera amb els
Països Baixos. El primer dia rinejant arribo al migdia a Estrasburg, on aprofito per voltar per
la ciutat com un turista més. Fins el dia d'avui no he tingut cap dia de pluja, però una tarda
amb el cel molt ennuvolat em fa témer que el temps està començant a canviar. L'endemà
es confirmen els pitjors presagis i el dia es desperta amb una pluja fina que m'acompanyarà durant tot el dia. Alguns trams de la Rin Route que són de terra estan totalment entollats.
Finalment resulta ser la jornada més llarga fins aquell moment, amb 191km, una roda
punxada, una bicicleta rebossada de fang i jo fet una coca. El dia següent faig la primera
jornada de descans a l'alberg de Manheim, on aprofito per posar a punt la bici, netejar
la roba i també visitar la ciutat. Durant el viatge el fet de rentar roba i posar a punt la bici
és una tasca que vaig fent de forma periòdica, i ho faig coincidir amb dies de descans. És
una manera de trencar amb la dinàmica de les llargues jornades muntat damunt el cavall
de ferro.
El dia següent continuo resseguint el Rin direcció nord, creuant petites poblacions enganxades al riu, entre camps de vinya i castells espectants al capdamunt dels turons. Com
cada dia, abans de buscar un lloc on sopar i dormir, omplo les dues ampolles d'aigua per
poder cuinar i hidratar-me. És tard i no trobo cap lloc on omplir les ampolles… començo
a estar preocupat quan trobo per casualitat una empresa embotelladora d'aigua mineral
amb una font d'aigua a l'entrada. Hi ha gent que diu que les casualitats no existeixen…
Aquest vespre acampo en una platgeta a tocar del riu, un vespre que s'allarga amb una
posta de sol mandrosa. Vaixells carregats amb matèries primeres remuntant el riu i buscant
un port on descarregar el seu gènere, passen davant meu durant tota la nit de forma lenta
i silenciosa.
Contiuo amb el gran riu en primer terme, els petits pobles van passant; de vegades em
dóna la sensació que el que es mou no sóc jo, sinó el paisatge, com si fes bicicleta estàtica i em posessin una pantalla davant amb una imatge canviant. Finalment arribo primer
CESC butlletí | octubre-novembre 2016 | 17

COM US VA ANAR? |

a Bonn i després a Colònia. Bonn és una bonica ciutat de mides raonables que mira cap
al riu amb un bonic passeig. Colònia té una catedral descomunal, hi arribo a la tarda i
després de voltar pel centre localitzo un alberg on passar-hi la nit. Contrariament al que
m'imaginava, es troba a petar de gent jove amb ganes de festa, una cosa totalment incompatible amb les meva necessitat de descans. Al matí a les 6:30, quan surto de l'alberg
vestit amb el maillot, la bicicleta i tota la resta, encara hi ha gent ressacosa estirada pels
passadissos.
Amb ganes d'entrar als Països Baixos, i amb molt bon temps, rinejo un últim dia abans
de deixar el gran riu i, amb ell, deixar també Alemanya per entrar el país de les dues
dimensions. Seguint carreteres secundàries amb un trànsit ocasional, entro als primers
pobles d'aquest país acabat d'estrenar. El paisatge esdevé totalment pla, i la presència de
molins de vent i de granges escampades per tot arreu, distreuen la meva vista de la monotonia del paisatge. El segon dia arribo Groningen, ciutat al nord-est del país. Com que
vaig un parell de jornades avançat respecte a les meves previsions inicials, faig una segona
jornada de descans. Groningen és una bonica ciutat, neta i ordenada, amb un nucli antic
molt ben conservat i una universitat molt important. Aquí m'adono de la diferència amb
Catalunya pel que fa a l'ús de la bicicleta. Ja no només es tracta d'una fantàstica xarxa de
carrils bici per tot el país, sinó que la bicicleta s'ha socialitzat a tots els nivells de la societat. Tothom es mou en bicicleta: homes, dones, rics, pobres, joves, vells, amb corbata,
amb espardenyes, carregats amb els nens en un carretó, amb el gos en un cistell… gairebé
tots els desplaçaments per dins de ciutat i rodalies es fan en bicicleta. Això fa que la presència de cotxes sigui molt reduïda.
Deixo Groningen per anar-me a trobar amb la Sandra a Amsterdam, uns 240 km a
l'oest. Pedalo unes últimes dues
jornades abans de poder descansar
5 dies fent turisme per la capital.
Són dues jornades totalment planes
amb un vent de cara constant que
castiga el cos sense deixar marca.
Finalment, entre petons i abraçades, ens retrobem després de 20
dies de marxar de casa.
Aquest desitjat i merescut descans em permetrà afrontar el següent tram que és arribar a Noruega en 7 o 8 dies. Però això ja és una
altra història…
Text i Fotos: Oriol Boleda |
Després de 19 dies de sortir de casa i pesant 5 quilos menys, arribo a Amsterdam.
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El maasai Martí guanya la mitja marató
de muntanya del Replà
L'atleta del Baix Montseny s'endú la victòria, estableix nou rècord i torna a liderar el
Circuït de la FEEC.
La penúltima prova del Circuït Català de Curses de Muntanya de la FEEC reunia a 175
corredors a la localitat planenca de l'Alt Camp. Tres circuïts obrien la cinquena edició
d'aquesta prova. Un de 5 km per a iniciats al món de les curses de muntanya, un de 13,5
km i 700m de desnivell positiu i la prova reina, una mitja marató de muntanya amb 1032m
de desnivell positiu. El maasai Martí hi participava ja que es tractava de la penúltima prova
del circuït. Després de l'obligada retirada en la marató de la Ribalera per problemes al menisc fet que li provocà la pèrdua de la primera posició de la lliga el maasai es veia obligat
a aconseguir un bon resultat per seguir viu en aquesta competició.
Els corredors rebien les primeres pujades de termòmetre a les 8 del matí i la jornada es
preveia amb temperatures altíssimes. A les 9 s'iniciava la prova i ja només sortir, un primer
grup liderat per Luisma Mas, Eloi Borràs del Borges Trail i el maasai Martí marcaven un ritme alt amb la intenció de rebaixar el temps de 2h 1min aconseguit pel guanyador de l'any
passat. A l'alçada del km 5 i després d'haver fet les primeres pujades, l'atleta del Borges
es despenjà cedint el liderat de la prova al Luisma Mas del CLUB PATXANGUERUS D'ALFORJA i el maasai de Sant Esteve de Palautordera. Aquest, en un tram de fortes pujades, va
decidir fer un canvi de ritme i mica en mica va anar deixant despenjat al seu perseguidor,
arribant amb un bon temps al sostre de la prova, el Replà de Sant Ramón.
Ara només calia baixar el més ràpid possible i fer unes quantes rampes més per intentar aconseguir l'objectiu, baixar de les dues hores. Sota un sol esgarrifós tractant-se del
més de setembre, l'atleta del Baix
Montseny creuava la meta amb 1h
54' 59'' batent el rècord de la prova
i tornant a recuperar el liderat del
Circuït Català. La darrera prova es
disputarà el 6 de novembre a casa,
a Sant Pere de Vilamajor, en el 4rt
Trail Fem Suí, organitzat pel Club
excursionista Caminaires de Vilamajor i on els Montseny Maasais us
convidem a gaudir d'aquesta cursa
tant bonica, organitzada per una
entitat i sense ànim de lucre.
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Muntanyes de passió
El cap de setmana del 9 i 10 de juliol passat, el CESC organitzava el Memorial Muntanyenc. Aplegàrem més de 80 persones disposades a gaudir dels paisatges dels Pirineus
centrals, amb les rutes que la gent del CESC més experimentada ens havia preparat.
Per mi, era el primer Memorial que hi anava, i m'havia confeccionat una llista de les
coses que havia de portar, conscient que, de ben segur, alguna cosa em deixaria.
El divendres al capvespre arribàrem en cotxes particulars a l'hotel Turmo, de Labuerda,
disposats a compartir un abundós sopar i reposar forces per l'excursió del dissabte.
Pel dissabte dia 9 de juliol, hi havien preparades dues opcions. La primera, més llarga i
costosa, aplegava més de 40 persones, i anaven a fer el cim d'Estaragne (3006m).
La segona sortiríem des de l'aparcament del llac d'Aubert, per pujar fins el coll Hourquette de Bugarret, a 2500 d'alçada, des d'on podríem veure a tocar l'impressionant pic
de Neouvielle.
Durant l'ascensió anàvem deixant enrere un seguit de llacs de gran bellesa, intentant
guardar en format digital, per poder-los recordar. De baixada paràrem a dinar amb la
carmanyola que portàvem preparada de casa, al costat d'un llac i a l'ombra d'uns arbres.
A la tarda, arribàvem a l'aparcament, per retrobar-nos amb els companys que havien
fet el cim, al pantà de Cap de Long, on ens vàrem prendre una cervesa que sabia a glòria.
A l'hora de sopar, ocupàvem tot un menjador de l'hotel Turmo, amb taules llargues i
democràtiques, on tothom seia amb tothom.
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Tenia al meu costat una noia brasilenya, amb qui vàrem compartir coneixements i experiències. Li vaig descobrir una de les joies de la nostra gastronomia, el vi amb gasosa,
“tinto de verano”, i jo vaig saber que “guapo” en portuguès, es deia “fofinho”.
L'endemà, diumenge, aniríem a descobrir un nou paisatge, totalment diferent, el canyó
del riu Vero. Per arribar-hi, teníem que fer una caminada, sota un sol de canícula, per
garrigues i matolls que poca ombra donaven. Al riu, la frescor de l'ambient rellevaren la
calor i la xafogor. Ens posàrem el calçat d'aigua i el banyador, per caminar pel riu d'aigües
transparents, a l'ombra dels impressionants penya-segats que l'envoltaven. L'aigua ens arribava a vegades als turmells, d'altres als genolls o a la cintura, i també hi havia trams que
s'havien de fer nedant o escollir un pas alternatiu per la ribera.
De tornada a l'hotel Turmo ens esperava un bon àpat, que es complementava amb una
bona gana, per trobar-ho tot excels. Era l'hora dels adéus, d'un cap de setmana memorable.
Text i Foto: Ramon Dedeu |
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PEDRAFORCA 360º (Volta al Pedraforca)
Per finalitzar la primera meitat de la ruta dissenyada per enguany, abans de les vacances i segons el previst, fem aquesta circular al massís del Pedraforca, el mateix punt on
culminaran les dues parts de la ruta dels senders 1714.
Sortim de Sant Celoni amb autobús, una trentena de persones en direcció a Gósol. Tenim per endavant un dia esplèndid per envoltar a petjades l'emblemàtica muntanya.
Comencem l'excursió a la plaça major de Gósol, on prenem el PR127 que seguirem en
la seva totalitat. Desprès d'escalfar motors i desgastar-nos en una forta pujada, ens parem
a esmorzar per recuperar forces a l'àrea de lleure de Font Terrers. Ben esmorzats, reprenem el camí tot passant pel cap de la Portella i el Colell on contemplem una esplèndida
cara nord del Pedraforca. Continuem per pista fins el refugi Lluís Estassen on fem un petit
refrigeri i per poc no ens deixem a en Guillermo, que mentre el grup ja enfilava sender
amunt, ell sortia del lavabo sorprès de no veure a ningú... per sort ens adonem de la seva
absència, a temps per rescatar-lo.
Caminem per un bosc frondós passant per sota la tartera nord del Pedraforca i ens aturem a dinar en un prat a l'ombra d'uns arbres i amb vistes a la serra d'Ensija i la Gallina
Pelada.
Després de dinar ja només ens faltava tancar el cercle arribant a Gósol i com no, anar a
prendre alguna cosa per hidratar-nos abans d'agafar l'autocar de tornada.
Text: Mònica Lop i Izmet Serra / Foto: Izmet Serra |
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Aínsa’s Girls
Diumenge 21 d'agost sortim camí Aínsa, a la regió impressionat del Sobrarbe, on ens
allotjàrem en un fantàstic càmping a la població de Puyarruego. Aquí comença aquesta
sortida de noies barraquistes!!!!
Dilluns ens llevem d'hora per començar la Irene, l'Elo, la Sonia, la Núria i jo, a fer allò
que més ens agrada: BARRANCS; així que agafem camí deixant el cotxe al pàrquing que
hi ha a l'antiga duana espanyola, direcció Bielsa. Carreguem les nostres motxilles i comencem l'aproximació del nostre primer objectiu:el Barranc Trigoniero, situat al sector
del “Monte Perdido”. Tot i que el caudal no és excessiu, serà suficient per poder gaudir de
l'entorn i de la seva roca de granit, no gaire comuna per aquesta zona.
Un cop hem escalfat motors amb el Trigoniero i recarregat les energies, ens desplacem
amb el cotxe uns metres més amunt, fins arribar al pàrquing del que serà el segon barranc
del dia, molt curtet però no mancat de l'encant que forma aquest sector del “Monte Perdido”: el Barranc Barrosa.
Desprès de un dia tant intens, una cervesa al Castell d'Aínsa ens fa recuperar les forces
per continuar l'endemà amb nous objectius.
Dimarts tenim un nou membre a la colla: la Rouse. Així que després d'un bon esmorzar
agafem camí direcció Berga, on deixem el cotxe abans d'entrar al poble i el creuem a peu.
Dit sigui de pas, és un poblet encantador!!!! Un cop hem travessat el poble i les passarel·
les del riu, comencem a fer camí per arribar a la capçalera del Forcos o A Glera. De camí
al nostre objectiu, ens trobem a vàriess persones banyant-se nues, una pràctica comuna
per la zona!!! Un cop arribat a la capçalera, gaudim d'un barranc estèticament increïble i
entretingut amb petits salts i tobogans.
Després de recarregar bateries i per continuar aquesta sortida de noies, ens dirigim direcció Broto, on fem combinació de cotxes per poder descendir el Furco, un barranc molt
curtet però amb ràpels aquàtics, salts, tobogans i amb unes formacions dtant impressionats
que et fan desconnectar del món per poder connectar intensament amb la natura, un cop
hi ets allà dins!!!
Dimecres hem de matinar una mica més, ja que és l'últim dia de la nostra estància i ja
no tornarem al càmping, així que recollim tot el material imprescindible i tot els “per si de
cas”, i ens desplacem al nostre proper i últim objectiu de la nostra sortida: la Garganta del
Miraval, un barranc força lúdic i aquàtic en tot el seu recorregut.
Com que la nostra intenció es fer-lo integral, hem de fer combinació de cotxes, deixant
algun dels cotxes a l'Hospital de Tella, i la resta de cotxes els acostem a l'entrada del barranc, agafant una pista que trobem una mica abans de Cortalaviña i previ pagament per
poder aparcar. A l'Hospital de Tella hem de recollir a un company nou que ens acompanyarà a la nostra aventura: en Francesc. Sí, sí, ja se que és una sortida de noies però necessitem un fotògraf per poder sortir totes juntes a les fotos, així que per unanimitat queda
decidit que en Francesc està contractat per l'ocasió!!!!
CESC butlletí | octubre-novembre 2016 | 23

COM US VA ANAR? | BARRANCS

Així dons, les noies barraquistes i el recent contractat fotògraf, baixem fins la capçalera
del barranc per començar el nostre trekking aquàtic!!!!....... que malauradament no ha
durat més que uns 200 metres!!!!!!!!........
Justament començàvem el primer estret i una roca mal posada m´ha jugat una mala
passada fracturant-me el turmell!!!!!! La qual cosa ha fet també que donem per finalitzada
la sortida i, en el meu cas, la temporada de barrancs!!
Tot i això, ha estat una experiència que espero podem repetir el proper any, és clar, tot
menys l'accident!!!!!! Haha!!! Això sí, repetiria el viatge en helicòpter que vaig haver de
fer quan em traslladaven a l'hospital, impressionant!!!!!!!
Ara, des de el sofà de casa, en plena recuperació, vull donar les gràcies als companys
que no em van deixar sola en cap moment, fins el meu trasllat a Barcelona i la seva rapidesa i capacitat de reacció en el moment de l'accident. Per tot això i per infinitat de coses
més: MIL GRÀCIES: ELO, NÚRIA, IRENE, ROUSE, SONIA I FRANCESC.
Text: Mireia Carmona / Foto: Sonia Rivarola |
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CALENDARI PREVISIÓ

Desembre 2016
03.12 | ESPELEOLOGIA
04.12 | SENDERS
18.12 | PUJADA PESSEBRE
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