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EDITORIAL

De cara al 2017
A mida que s'acaba l'any, val la pena parar-se a pensar en
el que ha succeït i en el que hem fet durant aquest 2016.
Hem portat a terme tot un seguit d'activitats, de manera
regular i en gran quantitat, que ha estat possible gràcies a
tots el que, al capdavant de les respectives seccions i càrrecs,
de manera molt especial per la seva gran dedicació, i als
col.laboradors puntuals que han permès fer realitat enguany
aquest projecte que tant ens uneix, com és el nostre CESC.
Passen també per la ment de manera especial, les companyes
i companys de les diverses activitats compartides al Centre
Excursionista Sant Celoni, per les bones estones passades
caminant i gaudint de les nostres excursions i activitats. El
calendari gros del CESC del 2017 que també aquest any
oferim als socis pretén fer-ho visible.
Seria molt bo que a la darrera activitat de l'any, la tradicional
i festiva pujada del pessebre a Les Agudes, ens ajuntem
com habitualment, una molt nombrosa colla per gaudir de
la sortida amb la companyia de tots els amics i companys, i
també plegats... menjar-nos els torrons.
Amb il.lusió encetarem el proper any amb la diversitat i
la gran quantitat d'activitats que tenim programades i anirem
publicant en aquest i propers butlletins. També hem previst
estrenar la nova pàgina web com a gran eina de comunicació
de la nostra Entitat.
Amics, a tots, el nostre agraïment pel vostre suport i
companyia i, com no, el nostre desig d'unes bones festes
nadalenques i d'un 2017 en que junts puguem seguir gaudint
de les nostres diverses activitats, al costat dels companys
actuals i de tots els que s'hi vulguin anar afegint.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Convocatòria d’Assemblea
Es convoca als socis del CESC per tal de celebrar l'Assemblea General de Socis el proper divendres 27 de gener del 2017 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2016 i de les previstes pel 2017
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2016
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2016: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2016
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2017
6| Informacions diverses
7| Precs i preguntes
Animem a tots els socis a participar per tal de poder donar resposta satisfactòria al conjunt d'activitats del CESC.
La Junta Directiva |
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CESC | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2017
GENER
07 Espeleo
08 Senders
14 i 15 Alpinisme
15 Natura
22 Muntanya / 22 Esquí
27 Assemblea anual ordinària
29 100 cims
FEBRER
04 Espeleo
05 Senders
11 i 12 Alpinisme
12 Natura
19 Muntanya
25 Esquí / 25 100 cims
26 Calçotada
MARÇ
03, 10, 17, 24 i 31 Cicle d'Audiovisuals
04 Espeleo
05 Senders
11 i 12 Alpinisme
12 Natura
19 Muntanya
26 Esquí / 26 100 cims
ABRIL
01 Espeleo
02 Senders
08 i 09 Alpinisme
09 Natura
Del 14 al 17/04 Esquí
19 i 20 Votació social Concurs Sant Jordi
21 Inauguració Concurs Sant Jordi
30 Senders
MAIG
06 Espeleo
07 Muntanya
13 i 14 Alpinisme
14 Natura
21 Senders
28 100 cims
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JUNY
03 Espeleo
04 Sortida Gastronòmica
10 i 11 Alpinisme
11 Natura
18 Muntanya
25 100 cims
JULIOL
01 Espeleo
02 Senders
08 i 09 Memorial
SETEMBRE
02 Espeleo
09 Muntanya
17 Senders
23 i 24 Alpinisme
24 Natura
OCTUBRE
01 Muntanya
07 Espeleo
08 Senders
15 Marxa pel Montseny
21 i 22 Alpinisme
22 100 cims
29 Diada del Soci
NOVEMBRE
04 Espeleo
05 Senders
19 Muntanya
25 i 26 Alpinisme
26 Natura
DESEMBRE
02 Espeleo
03 Senders
Del 06 al 10/12 Aplec Excurisionista
17 Pujada del Pessebre

Tots els socis i sòcies del CESC rebran
amb aquest butlletí, el calendari de paret
del 2017 com a obsequi.

CESC | INFORMACIÓ
CESC | TARGETA FEDERATIVA

Tramitació de la Targeta Federativa
Us recordem que aquest mes de desembre el CESC tramitarà les llicències de federats
de la FEEC. Recomanem a tots els socis que practiquen esports de muntanya que disposin
d'aquest carnet per a la seva cobertura en cas d'accident (rescat amb helicòpter, ambulància, assistència sanitària,...). Cal tenir en compte que també hi ha avantatges econòmics
en forma de descomptes en refugis, llibreries especialitzades, botigues d'esport, centres de
formació, transports, etc.
Al tancament d'aquest butlletí, encara no s'havien fet públics els preus pel 2017. De
seguida que ens arribin, els penjarem a la web del CESC, www.elcesc.org, o podeu consultar-los directament a la pàgina de la FEEC, www.feec.cat
Recordem que heu de triar la modalitat atenent a l'edat, les activitats que desenvolupeu
a la muntanya i l'àmbit geogràfic de la cobertura.
1| Un cop triada la modalitat que més us convé, heu de fer l'ingrés de l'import corres-

ponent al següent compte corrent:

CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT CELONI
2100 0214 96 0200220352
2| Seguidament heu de comunicar-ho al CESC, personalment o per telèfon, per tal que

es tramiti la vostra llicència.

Dimarts i dijous de 19 a 21h, tel. 93 867 5213

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi hamés canvis, n'hi haurà prou amb el nom i la
modalitat.
3| Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2016.
Podem imprimir les targetes federatives en el mateix local del CESC, fet que agilitza
molt el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat

CESC butlletí | desembre 2016 - gener 2017 | 3

CESC | GAE/LES GOLFES BOULDER
CESC | GAE-LES GOLFES BOULDER

IVª Rural Bloc, 10 de desembre
al Sot de les Granotes (Sant Celoni)
Tornem un altre any amb el Rural Bloc, i ja en portem 4!!
Blocada popular i festiva organitzada pel GAE (Grup d'Alpinisme i Escalada) del Centre
Excursionista de Sant Celoni adreçada a tothom que vulgui passar una tarda fanàtica de
boulder i riures.
Aquest any hem decidit no fer fase classificatòria ni final per tal que tothom pugui gaudir dels blocs el temps que vulgui. Cap al vespre, i amb la panxa una mica més plena,
muntarem alguns llançaments per acabar d'exhaurir les energies.
Feu el que pugueu/vulgueu i quedeu-vos amb la vostra pròpia satisfacció personal!!
- Les inscripcions es faran el mateix dia de l'open a les 16:00h.
- La inscripció (4€) inclou la participació a l'open, la botifarra i número pel sorteig de
material.
- Hi haurà fruita i aigua a disposició dels participants.
- Tindrem música i una petita barra amb “refrescos” i cervesa.
MÉS INFORMACIÓ aquí
Amb el suport i col.laboració de:
- Llibreria Els 4 Gats
- Aira Natura
- Paraboltheworld
- Need Rock Holds
- Sala Golem
- Evolv
- Moais Rock
- Bou Bonet
- Metolius
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CESC | PROJECTES

Reequipament de l’Avenc del
Penya-Segat de La Falconera (Garraf)
L'avenc del Penya-segat de la Falconera és un curiós forat amb una certa forma de tub
que travessa un espadat de la façana marítima del Parc Natural del Garraf, a la vora mateix del Port de Garraf. Té uns 80 metres de fondària fins a la plataforma de sorra i uns 30
metres més fins el mar.
Un dels trets més peculiars que té és que s'hi poden practicar el barranquisme, atès que
es pot baixar fins al mar i sortir nedant, l'espeleologia, perquè té un cert ambient d'avenc
i està preparat per instal.lar les cordes en fix sense fregaments, i l'escalada, ja que es pot
baixar fent ràpel i pujar-lo escalant.
Aquest indret ha estat trepitjat des de fa gairebé un segle, en concret, sembla ser que
hi ha dues fotografies dels anys 20 del segle passat realitzades per en Lluís Estasen des de
la plataforma de sorra, lloc al qual hi hauria accedit escalant des del mar. Cap a mitjans
dels anys 60 un grup d'espeleòlegs va localitzar la boca de dalt de l'espadat. En arribar-hi
van trobar-hi unes restes rovellades de filferro que s'havien fet servir com a reunió i unes
barres de ferro encastades a dintre de l'avenc, per tant, és probable que algú ja l'hagués
escalat des del mar en aquells dies (potser en Lluís Estasen i els seus companys?). Aquest
grup d'espeleòlegs van topografiar l'avenc a inicis de l'any 1965 i des de llavors hi han
anat diverses generacions d'espelòlegs, d'escaladors, i més recentment, de barranquistes.
Durant tots aquests anys es van anar utilitzant els tipus d'ancoratges de cada època:
tascons de fusta, barres de ferro encastades, claus, pitons, burils, espits, parabolts i, finalment, químics. La proximitat del mar i la mala qualitat de la roca, juntament amb els anys,
van anar fent que els ancoratges cada cop estiguessin més rovellats i fossin més rònecs,
fins arribar al punt que només quedessin en relativament bones condicions les poques
anelles d'acer inoxidable dels reequipaments més recents. Amb la
bellesa i la singularitat del paratge, i atès que la que part esportiva d'aquesta activitat ho valia, un
grup d'amics vam decidir fer-ne
un reequipament complert. Vam
iniciar el projecte amb una visita
conjunta d'alguns muntanyencs
del club REDDIS i de la Secció de
Barrancs del CESC a l'avenc per
veure quina quantitat de material
es necessitaria. L'aventura acabava de començar!
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CESC | PROJECTES
En un inici es va plantejar com a projecte de reequipament habitual, i vam demanar ancoratges d'acer inoxidable a la FEEC. La FEEC ens va concedir aquest material juntament
amb una part de la pasta química necessària per fer el reequipament. Però a mesura que
anava avançant el projecte es va fer palès que en una roca de tan mala qualitat i tant a
prop del mar calia posar un material d'altíssima resistència a la corrosió marina per evitar
que, de tants reequipaments, s'acabés per no saber on col.locar els ancoratges nous que
haurien de servir per reposar els vells. La FEEC no ens podia oferir material de titani perquè
no en tenia i la millor opció era comprar ancoratges de titani ja que en altres països estaven funcionant molt bé, i a més a més, en aquells temps encara no havien sortit al mercat
altres tipus d'ancoratges com, per exemple, els de PLX-HCR.
Els ancoratges de titani són cars i difícils de trobar, i vam decidir demanar preus a una
empresa del Regne Unit anomenada Titan Climbing. Només el material de titani ens sortiria per uns 500€ i vam decidir obrir un projecte col.laboratiu a través d'una plataforma
catalana de micromecenatge (crowdfunding) anomenada totSuma. La comunitat barranquista, espeleòloga i escaladora va respondre molt bé i en poques setmanes ja s'havien
aconseguit els diners per comprar el material, la FEEC aportava part de la pasta química i
ens deixava un trepant de gasolina, i la resta de costos ja els assumiríem entre nosaltres.
Per fi podíem anar per feina!
En alguns casos va ser realment difícil trobar un lloc indicat per col.locar-hi els ancoratges degut a l'estat de degradació de la roca. Aquest fet va propiciar que, a banda de la
primera inspecció, calguessin 3 jornades senceres més per col.locar tots els ancoratges al
lloc indicat i netejar els ferros vells més aparatosos. Finalment, amb la feina de reequipament acabada, vam generar la documentació de la ressenya per poder difondre-la entre
la comunitat.
Esperem que, tot i estar en un ambient altament corrosiu, el titani aguanti una bona
colla d'anys. No cal dir que qualsevol muntanyenc que vulgui realitzar activitats verticals
com aquesta, que poden comportar riscos seriosos per la seva integritat física, ha d'estar
correctament capacitat per fer-ho. Per una banda, ha d'estar format per muntar les installacions de corda pertinents i per realitzar les maniobres de descens i/o ascens, i per l'altre, ha d'estar capacitat per revisar que les instal.lacions estiguin en correcte estat. En cas
de no trobar-ho en perfecte estat,
el més recomanable és no aventurar-se a baixar si no és que es duu
l'equip necessari per substituir els
punts malmesos.
Autors: Jordi Vallvé, Sonia
Rivarola i Francesc Boix |
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CESC | PROJECTES
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SORTIDES | ELS 100 CIMS dimarts
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos de desembre 2016 i gener 2017
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos de desembre del
2016 i gener del 2017.
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

13 i 20 de desembre 2016
10, 17, 24 i 31 de gener 2017
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES DESEMBRE | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

ESPELEOLOGIA | GARRAF

Avenc Emili Sabaté
DISSABTE!

DATA

DISSABTE 03 de desembre
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 3 de desembre visitarem l'Avenc Emili Sabaté,
conegut i bonic avenc de 39m de fondària; tot un clàssic
del Garraf.
És un avenc apte per a la iniciació a la espeleologia i diuen que el més visitat de Catalunya, ja que permet entrar en
contacte amb les tècniques elementals d'aquesta disciplina.
Opcionalment té una sorpresa final ben divertida: el famós “Tap de Xampany”.
El recorregut final és de 246 metres i -39 de profunditat
màxima.

LLOC SORTIDA

Parking Caprabo
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h
PROPOSA LA SORTIDA

Mònica García i
Pep Albarran
DIFICULTAT

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 01 de desembre
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

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

10ª Etapa
Bagà - Gósol
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 01 de desembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Arriba la última etapa de la primera temporada de la
ruta dels Senders del 1714, aquesta etapa coincideix amb
el GR 107 (camí dels Bons Homes) i el GR 150.
Comencem la ruta al poble de Bagà, concretament al
barri de Sant Roc, agafem una pista asfaltada i passem pel
càmping Bastareny i la Central Hidroelèctrica de Pendís.
Comencen a pujar per la vall de del Bastareny, passem
sobre el pont de Patola des d'on podem veure la torre de
Faia o de Santa Magdalena. Tot seguit arribem a la Font
Nostra amb un toll d'aigua abundós.
Seguim la pista que ens porta a la masia del Puig de
Baga, amb la seva Ermita de Sant Martí del Puig que val
la pena visitar.
Després de passar pel collet de Murcurols, anem pujant
en direcció Coll de Bena creuant el torrent de Prat de Rei
i el torrent de Clot de Faves, un cop al coll de Bena trobarem la Font Vella.
Agafem la pista de la dreta que ens porta a l'àrea d'esbarjo, Font i coll de la Bauma.
Seguim la pista del Coll de la Bauma al Colell tot creuant
el torrent de Comabona, estem als peus del Comabona.
Passem per la Font Cerdana i el coll de Font Cerdana i
anem pujant fins a arribar al punt més alt de l'etapa, el Coll
de Torn (1915m) amb bones vistes de la vall de Gresolet i
la paret nord del Pedraforca.
Anem baixant tot passant pel coll de les Bassotes amb
la seva Font.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 04 desembre
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 23,32km
DESNIVELL

+1198m/ -548m (llarga)
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 01 de desembre
- 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 DESEMBRE | FITXA SENDERS

Arribem al Colell, agafem el camí que baixa passant per la Font de la Roca i creuant el
torrent de la Coma dels Carners.
Arribem a l'àrea de lleure de la Font Terrers i agafem el camí dels Gosolans fins a arribar a Gósol.
Final de la desena i última etapa de la primera temporada de la ruta dels Senders del
1714.
NOTA: la possibilitat de fer l'opció curta la oferirem la setmana abans de la sortida ja que
depèn del lloc de recollida de l'autocar.
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SORTIDES DESEMBRE | TOTES LES SECCIONS
TOTES LES SECCIONS | MONTSENY

Tradicional Pujada del Pessebre
a Les Agudes
DATA diumenge 18 de desembre 2016
OPCIONS

A. PUJAR A PEU DES DE SANT MARÇAL
SORTIDA 07:30h plaça Comtes del Montseny, o a les 08:00h des del pàrquing d'en
Mont (un km aprox. abans d'arribar a Sant Marçal).
ITINERARI Des de Sant Marçal, hi haurà dues opcions: pels Castellets (grimpada) o pel
GR5.2. Baixada pel GR5 o per Briançó.
DIFICULTAT Grimpada en el tram de Castellets. Uns 600m de desnivell.
CONTACTE CESC 938675213 o Carles Montoriol 938674662
B. PUJAR DES DEL PLA DE L’ESPINAL
SORTIDA 08:30h plaça Comtes del Montseny, en cotxes fins al Pla de l'Espinal.
ITINERARI El Pla de l'Espinal - Briançó - Les Agudes
DIFICULTAT Apte per gairebé tothom. Camí tradicional, ben marcat i molt fressat. Uns
450m de desnivell
CONTACTE No és imprescindible.
PUNT DE REUNIÓ Qui arribi primer a les Agudes esperarà la resta per menjar-nos els tor-

rons i cantar nadales plegats.
I QUÈ MÉS La pujada del Pessebre a les Agudes és un acte tradicional del CESC. Cada
any es puja un Pessebre fet per algun soci i s'hi deixa tot el cicle de Nadal.
Un cop arribats al cim, és costum cantar algunes Nadales, menjar torrons i vi bo.
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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

1ª Etapa
Jorba – Els Prats de Rei

DATA

Diumenge 08 de gener
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 05 de gener.
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 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI

Comencem la segona temporada de la ruta dels Senders
del 1714 a la població de Jorba.
Agafem el camí en direcció a Sant Salvador, a l'esquerra tenim el Puig de la Guàrdia, passem pel mas Salvador i
seguim planejant sobre la Costa de Puiggròs.
Després de passar pel mas de Briançó arribem la Muntanyeta de Sant Pere on hi ha l'església romànica de Sant
Pere d'Ardesa, tot seguit pugem al Puig de Sant Miquel
(734m), un dels 100 cims de la FEEC.
Continuem planejant fins a arribar al Morrocurt (751m),
estem en el Parc eòlic de la Serra de les Maioles.
Aquí comença la opció curta.

DADES TÈCNIQUES

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 23,39km
(llarga) / 13km (curta)
DESNIVELL

+647m/ -468m (llarga) /
+250m/ -300m (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
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 05 de gener
- 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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Anem baixant per sota dels aerogeneradors del Parc eòlic i agafem una pista en direcció cap a la serra de Rubió, seguim pel camí de Castellfollit de Boix que passa per la
còpia de Palomes (834m) i tot seguit per la masia de la Coma.
Arribem al Refugi Mas del Tronc, propietat de la Unió Excursionista de Catalunya, seguim davallant i passem per les masies de Ca l'escolà i de l'Eusebi amb vistes de l'església
de Sant Martí de Maçana.
Creuem la riera de Can Maçana i seguim el Torrent de Can Mates sota la serra de la
Comanda fins a arribar a la carretera que porta a Prats de Rei.
Després de seguir un tros per la carretera agafem una pista que ens porta al petit nucli
de la Manresana.
Arribem a la Torre de la Manresana, una torre de guaita cilíndrica d'origen romànic
i únic element en bon estat que es conserva de l'antic castell medieval de frontera. La
seva privilegiada ubicació permetia controlar visualment una bona part del paisatge de
la zona i era clau en les funcions de vigilància del territori. La seva alçada i el seu enclavament permeten gaudir d'una esplèndida vista i d'una espectacular panoràmica de la
comarca de l'Anoia, amb els campanars dels Prats de rei, Calaf i les torres del Castell de
Boixadors destacant en l'horitzó.
S'ha de tenir en compte que la porta d'accés es troba a 11 metres d'alçada i s'hi accedeix per una escala exterior.
La Torre va ser observatori d'una important batalla l'any 1711, la Batalla dels Prats de
Rei en la Guerra de Successió.
Arribem al bonic poble de Prats de Rei.
Final de la primera etapa de la segona temporada de la ruta dels Senders del 1714.
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DADES TÈCNIQUES

ESPELEOLOGIA | GARRAF

Avenc de l’Arboç

DATA

DISSABTE 14 de gener
HORA SORTIDA

07:15h del matí
El proper 14 de gener visitarem aquest avenc de 66m de
fondària i 83m de recorregut.
La boca d'aproximadament 3m de diàmetre dóna pas a
un pou de 28m de fondària; als 13 metres trobem una estreta finestra que un cop superada ens situa a la part superior
d'una cúpula; en quan la comencem a davallar, observarem
com el pou es va eixamplant fins quedar-nos situats enmig
d'un pou molt concrecionat que en total fa 38 metres.
Un cop a la base una forta rampa de pedres ens duu a un
conducte que finalitza a -60 metres.

LLOC SORTIDA

Parking Caprabo
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 12 de gener
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES GENER | FITXA ALPINISME
ALPINISME | AIGÜESTORTES

Tuc de Saboredo 2829m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 14 de gener
HORA SORTIDA

Divendres 13 per la tarda
Sortirem el dissabte al matí del pàrquing que hi una
mica més amunt d'Espot i anirem direcció a l'Estany de
Sant Maurici i el refugi d'Amitges.
Aquí deixarem el GR i anirem direcció a les Agulles
d'Amitges i al Tuc de Saboredo 2829m,
Si ens sobra temps ens arribarem al pic d'Amitges
2848m. Tornarem cap casa el mateix dissabte.

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 09-10:00h
DESNIVELL +1200m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric,
ARVA+pala+sonda, sac de
dormir i material personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 de gener
- 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 GENER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | GARROTXA

Les Roques Encantades i el
Santuari de La Salut

DATA

Diumenge 15 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Les Roques Encantades. Per què n'hi diuen així? Expliquen que, cap al segle XV, de tant en tant la terra tremolava i des d'aquest lloc sovint rodolaven pedres enormes
que acabaven xocant contra les masies de Sant Feliu de
Pallerols. Llavors ningú parlava de terratrèmols, sinó que
més aviat estaven convençuts que era cosa del dimoni,
que matava l'avorriment tirant rocs muntanya avall. Fins
que un àngel va encadenar totes les roques a terra, de manera que el diable ja no va poder arrencar-ne més. Ni ell,
ni ningú. Per això encara hi són ara.
Com us podeu imaginar hi ha moltes llegendes sobre
aquest lloc. Com la que explica que Joan de Serrallonga (el
bandoler) va amagar molts dels seus botins en un paratge
proper a Rupit anomenat les Roques Encantades.
El Santuari de La Salut. Al terme municipal de Sant Feliu
de Pallerols, en plena Garrotxa, a 1028m d'altitud, el santuari gaudeix d'una balconada esplèndida amb vistes a la
vall d'Hostoles, la vall d'en Bas, el Canigó, el golf de Roses
i l'Alta Garrotxa. El conjunt es troba en la cruïlla de l'antic
camí d'Amer a Rupit i a Vic.
Conegut des de l'any 1642 amb el nom de la Font de
la Salut, degut a la presència d'aigües miraculoses. Joan
Carbonés, un pagès de Sant Pere Sacosta (les Planes), va
col.locar una imatge de la Mare de Déu a una cova perquè
protegís els habitants de la zona de tempestes i d'aiguats,
que els malmetien les collites. Al segle XVIII s'engrandí
el primitiu edifici. L'ampliació de l'hostatgeria es va fer a
mitjans segle XIX.

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

11,5km aprox.
DESNIVELL +650m 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

ITINERARI I RECORREGUT

Sortim de Sant Feliu i iniciem el camí per pista i després
per caminets fins el volcà de Sant Marc. Aquest volcà que
té un cràter en forma de ferradura, es troba en un paratge
on hi ha un petit oratori amb la imatge del Sant. Continuant arribarem fins l'ermita romànica de Sant Pere Sacosta,
només en queda en peus la meitat, tot i que es pot veure
on era l'altar i la sagristia. La torre del campanar està senCESC butlletí | desembre 2016 - gener 2017 | 17
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cera, l'any 1987 va ser millorada i consolidada per un grup de les Planes d'Hostoles.
Seguim pujant pel camí que ens portarà a trobar una pista forestal fins a sortir a Coll de
Condreu. Travessarem la carretera i continuem per un corriol, mentre el seguim trobem
panells amb explicacions de contes i llegendes de la contrada.
Passem a prop de la Masia d'Armadans i per ombrívoles fagedes fins que trobem les
Roques Encantades. Les Roques Encantades és un indret peculiar, es tracta d'un bosc
màgic, amb uns grans blocs de roques de diverses formes i irregulars, situades al seu aire,
amb raconets, forats i cobertes de molses i falgueres, tot enmig d'una magnífica fageda.
Continuant arribarem al Santuari de La Salut. Podrem visitar el Santuari i fins i tot si
voleu prendre un cafetó calent o el que us vingui de gust a l'hostatgeria. Des d'aquí prenem un camí que davalla molt ràpidament fins a Sant Feliu de Pallerols.
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, a on anirem fins a Santa Coloma de Farners; allà ens desviarem cap
a Angles i per la C-63 a Amer, Les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. Total uns
70km i una hora de recorregut.
Deixarem la C-63 pel carrer del Riu Brugent, seguirem per el carrer de Terrablanca i
aparcarem els cotxes en el carrer Horta, lloc d'inici i final de la caminada.
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DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA I ESQUÍ | FONT ROMEU

Amb raquetes a Les Bouilloses des de Font Romeu

DATA

Diumenge 22 de gener
HORA SORTIDA

06:00h del matí

Aquesta sortida és compartida amb els companys de la secció d’esquí que aniran a esquiar a les pistes de Font Romeu.
Ja només falta que faci unes bones nevades perquè puguem gaudir d'un bon dia a la neu (si no hi hagués prou neu
per anar amb raquetes faríem el mateix recorregut però sense raquetes).

LLOC SORTIDA

És un recorregut de uns 12km sense cap dificultat tècnica
i amb un desnivell quasibé inapreciable, encara que trobarem alguna pujada i alguna baixada però de poca consideració.
Sortirem del Coll de Pam en direcció a l'estany de La Pradella, baixarem fins a l'estany Negre i anirem fins l'estany
Llarg. Des d'aquí pujarem fins a la presa de l'estany de La
Bouillosa, aquí dinarem, ja només quedarà tancar el cercle
fins arribar a l'estany de La Pradella i des d'aquí tornar al
coll de Pam pel mateix camí de l'anada.
En total seran unes 6 hores en fer tot el recorregut, comptant les parades per esmorzar i per dinar i gaudir del paisatge.

PROPOSA LA SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Quico Fernàndez
ARRIBADA 20:30h aprox.
CAL PORTAR Raquetes
(aconsellable també els
grampons), paraneus,
bastons, esmorzar, dinar
i beguda, i l'equipament
personal per passar un
dia a la muntanya (roba
d'abric, calçat adequat...)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 19 de gener
- 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 GENER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | VALLESPIR

La Vall de la Menera, les Torres de
Cabrenç i el naixement del riu Muga

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 29 de gener
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Les Torres de Cabrenç, vestigis d'un antic Castell, amb
1349m d'alçada és el punt més alt de la Serrallonga. Aquesta sortida en servirà per desvetllar la seva història, la de l'antic castell més important de l'Alt Vallespir. Podrem gaudir
també de les impressionants vistes del Pirineu i de l'Alta
Garrotxa, així com de les fagedes.
ITINERARI Sortirem del poble de La Menera (Lamanère en
francès), a 777m d'altitud i uns 60 habitants que va passar
a ser de França pel Tractat dels Pirineus. El seu nom ve de
les antigues mines de plom, or i ferro. És conegut com el
municipi més al sud de la França continental. De fet el Comanegra és el punt més meridional de França. Deixarem els
cotxes a l'aparcament després del pont del riu Taix.
Comencem a caminar cap a l'església i el carrer de Dalt
i el veïnat i la placeta de la Font de Dalt. El camí puja entre
frondoses rouredes i fagedes. Passem pel costat del portal
de la finca Les Estanoses i fins el Coll de les Estones, sota el
Puig Ballador, amb excel.lents vistes. Des d'aquí assolirem
la carena i finalment les Torres i les restes del Castell. La
baixada la farem cap el Pla del Castell, per la fageda i terres
roges al naixement de la Muga, per tornar al Pla del Castell
i pel camí del torrent tornarem a La Menera.
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pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (en cas
de ser un grup nombrós,
s'estudiarà la possibilitat
d'anar amb autocar)
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 15km aprox.
DESNIVELL +700m aprox.
DURADA 05:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient i frontal.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 26 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662

COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - RUTA DELS SENDERS DEL 1714

8ª Etapa
Campdevànol – Les Fonts del Llobregat
Tots/es els caminants hem experimentat la relació que hi ha entre el paisatge i les emocions. Com el paisatge ens desperta o ens evoca estats d'ànim. En aquest article permeteu-me ser ben subjectiva ja que el territori per on passarem forma part del paradís on
resideix l'emocional de la meva infantesa. No volia perdre'm tornar a gaudir i recordar els
colors, les olors, les formes màgiques de les cingleres, l'esperit errant del comte Arnau...
Fa cinquanta anys la primera excursió “oficial” amb els “boys scouts”, no eren “girls
scouts”, va ser Gombrèn- Montgrony amb xiruques noves. Des de llavors, Montgrony ha
estat un destí molt acollidor, arribar allà era com l'objectiu que una vegada hem assolit,
ja descansem.
Montgrony malgrat la seva orografia feréstega, és un lloc on les dones de les contrades
visitaven, ja que segons la tradició, la Verge ajudava a les dones a tenir més llet pels seus
nadons. L'ermita de Sant Pere, on tenim una vista del Pedraforca emmarcat en la finestra
romànica del porxo, ens pot transportar a un temps molt llunyà, el silenci i el recolliment
són medievals en la seva essència.
La tardor es va fer palesa amb els seus colors càlids, el cel net i l'aire pur. Fins i tot alguna boletaire espavilada va trobar alguna cama de perdiu i fredolics.
La cirereta d'aquest pastís-paradís foren les Fonts del Llobregat amb el murmuri incansable de l'aigua brollant. Una remor tant protagonista on les paraules no hi tenen lloc.
Aprofito per agrair la bona coordinació entre el/la guia. Tothom va poder gaudir d'aquest
magnífic dia tant els que “tirem molt” i els que “tirem més a poc a poc”.
Moltes gràcies i fins la propera.
Text: Montserrat Soler / Foto: Izmet Serra |

CESC butlletí | desembre 2016 - gener 2017 | 21

COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - RUTA DELS SENDERS DEL 1714

9ª Etapa
Les Fonts del Llobregat - Bagà
Si us penseu que les pujades són la part més difícil no us podeu imaginar com va ser la
baixada d'aquest sender...
El passat 6 de novembre gairebé una trentena de valents, sense por a la pluja, sense por
al fred previst en els mapes meteorològics, van pujar al bus de l'Eva i, au, carretera i manta
direcció cap a les terres del Bergadà!
A les faldes del bell poble de Castellar de n'Hug vàrem aterrar amb el bus-tot-terreny, i
allà es va donar el tret d'inici a la novena etapa dels senders del 1714.
Els dos kilòmetres fins arribar a l'església de Sant Vicenç de Rus ens va servir per escalfar motors, allà vàrem descansar una mica i també vàrem poder agafar energies per
emprendre el camí que ens quedava per endavant.
Els paisatges que ens acompanyaven, els contrastos de verds, marrons, grocs i vermells
de la tardor feien d'aquell entorn un espectacle visual. Les fulles caigudes, com si d'una
catifa es tractés, inundaven les terres trepitjades. Els corriols plens d'aigua i els batecs dels
nostres energètics cors donaven so a la simfonia d'aquell sender. En definitiva, tot esforç
acompanyat d'aquests elements feien dels vint-i-tres kilòmetres amb els seus desnivells un
esforç més agradable i motivador.
Quan els kilòmetres que havíem recorregut encara eren menors dels que ens quedaven
per caminar l'ascens ja es començava a notar. La sang dels nostres cossos ja circulaven per
tot els racons i les temperatures corporals ascendien com el nostre camí. A més, ara que és
tardor i tant fa fred com calor, semblava que tots jugàvem a treure'ns i tornar-nos a posar
les capes de roba que ens sobrava i al cap de poc ens faltava.
En ocasions, les nostres vistes no anaven més enllà de la punta de les nostres botes, el
camí i les pujades de vagades abaixen les mirades ja que el cansament també pesa en
el clatell. Però això, per a molts no era cap problema, i tampoc era un motiu per perdre
l'oportunitat de seguir contemplant el paisatge ja que el guanyaven contemplant-ne d'altres. L'instint recol.lector de molts va iniciar una intensa caça de bolets. Fredolics, llenegues, cama-secs, camagrocs, mollerics... Sí aquests sí, no... aquest millor no. Bon tiberi
per qui se'ls va endur a casa.
Seguint la nostra ruta i endinsant-nos en el magnífic paratge, les vaques, les guardianes
del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ens donaven la benvinguda a la seva terra. Nosaltres
com a convidats vàrem respectar la seva llar i vàrem mantenir els bons modals, sense molestar ni embrutar.
Després d'algunes parades i uns bolets de més arribem al refugi de Coll de Pal. Allà no
hi arribem tots, algun company ha decidit aventurar-se i recorre un camí diferent, per sort,
al final ens retrobem amb ell.
El descans a Coll de Pal ens serveix per unir al grup, descansar, dinar i petar la xerrada,
bé i alguna també ho aprofita per fer una petita becaina, no és d'estranyar després d'haver
matinat.
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Una vegada amb les bateries carregades el grup ens animen en seguir amb la nostra
trajectòria. Les millors vistes estaven a punt d'arribar.
Uns metres més enllà s'obria davant dels nostres ulls una imatge espectacular; la façana
del Prepirineu. La silueta de les muntanyes abrigades pels núvols feien d'aquelles vistes un
panorama increïble i irrepetible.
Arribem al mirador dels Orris, o també anomenat del President i des d'allà podem contemplar una vista panoràmica del massís de la Tosa, la serra del Moixeró, la serra del Cadí,
la serra d'Ensija i el Pedraforca (o com vaig sentir que deia algú, el Pedratorta). Moment de
treure càmeres i la nostra ànima de fotògrafs.
Deixem el mirador enrere i arribem al refugi de Rebost, refugi integrat dins de la travessia circular anomenada Cavalls de Vent.
Avancem i comencem amb l'intens descens, quasi 6 kilòmetres seguits de baixada en
un cabal ple, un riu de persones baixen entre pedres i roques.
A alguns les cames ja feien figa, altres els hi semblava un joc de nens, i mentre altres
buscaven en cada ocasió que podien empassar-se una cervesa, objectiu frustrat.
Finalment arribem a Bagà just quan cau la nit i també les nostres forces.
Fem balanç d'aquesta ruta i la conclusió és positiva. Aquesta ruta ha estat fantàstica i
ben completa. Una ruta de tot en una: senders, muntanya, natura i barranquisme. Què
més volem?
El millor record és el nostre cos que dies després encara ens recorda la ruta que hem fet.
Text: Jordina Pastó / Foto: Izmet Serra |
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XL APLEC EXCURSIONISTA a Mallorca
Del 28 d’octubre a l’01 de novembre
Idò!!! Ha estat una sorpresa Ben Graaaan!!
He descobert la Serra de Tramuntana de Mallorca!!
Una Meravella!!!
Una part del grupet del CESC que ens vam desplaçar per aquests indrets va haver d'escollir entre moltes opcions, tres rutes, una per cada dia i van resultar ser les que millor ens
van ajudar a situar-nos en aquestes terres:
- Camí de l'Arxiduc
- Miradors de Son Olesa
- Mola i Puntals de Planícia
Tres tastets de llargues caminades que ens van permetre descobrir aquest espai declarat
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, que com bé ens van explicar els
guies assignats a cada caminada, va ser adjudicat en motiu al llegat que ha deixat l'acció
humana al llarg del temps i que cal conservar i preservar.
Al marge d'anar gaudint d'aquest espai natural de la Serra de Tramuntana on predomina l'alzinar, vam poder veure, conèixer, trepitjar i tocar cada dos per tres, construccions
antigues tals com:
- les barraques dels carboners
- les sitges per fer carbó
- els forns de calç
- els aljubs per recollir l'aigua
- les parets de pedra seca (tècnica de construcció tradicional sense pasta per encaixar-les) que marquen el terreny
- camins antics pedregosos com el de l'Arxiduc
- i també molt interessant: els “secrets de tramuntana” (amagatalls de contraban)
Vam tenir l'oportunitat d'assistir a una de les xerrades de l'aplec on ens van explicar el
treball d'investigació de les diferentes troballes d'aquests amagatalls que estan repartits per
tota la costa mallorquina.
Vam fer estada en un alberg, hostatge típic mallorquí, situat al poble mateix d'Esporles
(organitzadors de l'aplec) i seu d'inici de moltes de les excursions que ofereixen aquests
paratges.
Vam deleitar-nos de les esplèndides ensaïmades mallorquines cada matí i de les fabuloses varietats d'empanades salades farcides d'origen àrab, com també hi ha qui va anar
a les degustacions dels plats típics mallorquins i de la festa de foc de camp mallorquina
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Vam compartir estones amb la gent de la pròpia terra i amb els altres forasters vinguts
de la resta dels Països Catalans.
Tot plegat, ha estat una molt bona experiència i que recomano moltíssim!!
Idò!!! Esperam que vos agradi també!!!
Text i Fotos: Marta del Ruste |
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PEDALANT FINS AL CAP NORD: El repte d’un somni.
PART 2: d’Amsterdam a Oslo
Després de 5 dies fent el turista per Amsterdam i rodalies arriba el dia del comiat. Tot i
les ganes de continuar pedalant, descobrint nous paisatges i nova gent, a la Sandra i a mi
se'ns fa un nus a l'estómac en pensar que quan jo torni a agafar la bicicleta per continuar
el viatge trigarem molts dies a tornar a estar junts.
És un matí plujós quan ens acomiadem a l'estació de tren; jo agafo un tren que m'ha de
tornar a portar a Groningen per continuar, a partir d'allà, el viatge. Després de 3 canvis de
tren, retards i missatges per megafonia explicant no sé quins problemes amb les línies, arribo passat el migdia a la ciutat de Groningen. Intento recuperar el temps perdut pedalant
sense descans fins a sortir del país. Al primer poble en creuar la frontera amb Alemanya,
decideixo fer parada per avituallar-me i dinar. Ja fa dies que tinc una gana malaltissa, i
és que no tinc fre a l'hora de menjar. Sobretot tinc una obsessió pel dolç. Tot el dia estic
pensant en les calories en forma de pastisset, magdalenes o fruits secs que ingeriré a la
següent aturada.
Aquest primer dia trobo un paratge fantàstic un cop he entrat a Alemanya on parar la
tenda per passar la nit. La planto al mig d'un bosc que sembla encantat i on fa la impressió
que els arbres parlin i escoltin. A partir d'aquestes latituds dormir al terra suposa dormir
sobre una superfície tan flonja que et pots estalviar el matalasset. Tot el sotabosc està recobert per una gruixuda capa de molsa i líquens.
Continuo 2 dies més resseguint la costa alemanya, on alterno un paisatge similar a la
costa holandesa amb grans dics, però també amb ports industrials de gran calatge. M'impressiona estar pedalant al costat de vaixells de gran tonatge carregats amb milers de contenidors. Sóc com un gra de sorra intentant lluitar contra la lògica del capitalisme.
Estic a punt d'entrar a Dinamarca i tinc molts dubtes sobre com afrontaré aquest nou
país. Només hi he d'estar 3 o 4
dies però no tinc moneda danesa i
un amic que he fet pel camí m'ha
comentat que l'acampada lliure hi
és prohibida. Per contra hi ha diferents aixoplucs de fusta escampats pel territori danès on s'hi pot
pernoctar. M'ensenya una aplicació per a telèfon mòbil per localitzar aquests aixoplucs anomenats
“shelters”.
Carregat amb les alforges plenes
de menjar comprat just abans de
creuar la frontera, em disposo a
afrontar un dia de gimcana sense
Trobar llocs solitaris i engimàtics com aquest es part de la gràcia del viatge.
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track de GPS, interpretant un mapa poc detallat que tinc de la ruta i buscant amb el telèfon un “shelter” on passar la nit. Després d'una jornada assolellada i amb pocs incidents
localitzo amagat dins de bosc uns aixoplucs de fusta i unes petites cabanes que s'utilizen
a mode de cuina i lavabo. Es troben en la més absoluta soledat. Com a persona cívica que
em considero, llegeixo amb interès la normativa d'aquestes instal.lacions que hi ha penjades en un full dins d'una de les construccions. Entenc que he de pagar per fer-ne ús, però
com que no tinc corona danesa deixo en un pot l'equivalent en euros i una nota on em
disculpo pel fet de no poder pagar en la seva moneda. És d'agraïr trobar unes instal.lacions
que, tot i ser senzilles, estan molt ben cuidades i en harmonia amb l'entorn.
La següent jornada torna a ser una gimcana d'orientació, on finalment i després de 155
km finalitzo el dia cercant un “shelter” que no existeix. Pregunto a un pastor un lloc on poder dormir i ell m'ofereix el jardí de casa seva per a què hi pugui plantar la tenda. Més tard
em convida a passar el final del dia fent un te i menjant unes pastes al porxo del seu jardí.
És diu Svend, és un home d'uns 75 anys cabell i barba blanca, i té unes mans grans fortes i plenes de durícies. M'explica
que ha tingut una vida molt dura,
que de jove va estar treballant a
Groenladia construint bases militars per als nord-americans, però
que els seu ofici durant tota la vida
ha estat la construcció de vaixells
de vela. Fa un parell d'anys que
és vidu i viu sol en aquest paradís
amb l'única companyia del seu
gos i les seves ovelles. M'ensenya
el seu taller, on a estones encara
repara i construeix petites embarcacions. Descobreixo també que
té una sensibilitat especial per als
A Dinamarca també s’hi troben molins de vent com aquest.
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ocells. És membre d'una entitat ornitològica i amb un telescopi els observa i identifica.
Com que és un tema que a mi també m'apassiona parlem llargament de fauna i natura.
Parlant i parlant sobre les nostres vides el temps va caient i el sol que il.lumina el gran fiord que hi ha davant dels nostres ulls, va planejant mandrosament sobre l'horitzó. La llum
quasi horitzontal obre la l'aixeta d'un vent fred que constant i incisiu en obliga a finalitzar
la bella jornada d'avui.
L'endemà de bon matí m'acomiado amb una forta abraçada i inicio una nova jornada
amb les piles totalment carregades. Després d'uns dies de treva sense pluges enceto el
matí amb un diluvi que em deixa totalment xop; i com que les desgràcies no venen soles, punxo fins a 3 cops i perdo molt temps reparant la roda i assecant la roba. Finalment
arribo a una de les ciutats costaneres més septentrionals de Dinamarca: Fredericksahvn.
Aquí m'hi espera l'Svend, un home d'uns 70 anys que m'acollirà durant dos dies mentres
espero el ferri que m'ha de portar a Oslo, capital de Noruega.
A diferència de l'Svend que vaig conéixer el dia anterior, el de Fredeicksahvn és un
arquitecte jubilat i és urbanita. La seva gran passió és viatjar pel món en bicicleta, i encara
ara fa un parell o tres de viatges a l'any. I com que el cicloturisme no té edat ni normes,
ell es planteja els viatges dins del seu estil més pausat i dins les seves possibilitats. Em comenta que Noruega, a diferència de Dinamarca és un país amb molts desnivells i que hi
patiré de valent. Durant aquests dos dies que estic a casa l'Svend, aprofito per a reparar
la bicicleta. Amb l'Svend tenim llargues converses sobre viatges i projectes. Com un pare
amb el seu fill, el matí del comiat en que agafo el ferri, l'Svend m'acompanya fins al port
(evidentment en bicicleta), em dona una bossa plena de menjar per a passar el dia mentre
sóc al vaixell i em regala un llibre que parla de Dinamarca, d'aquesta manera el viatge en
vaixell se'm farà més curt.
Tot i que encara em falten 2300
km de viatge fins arribar al Cap
Nord, sé que tanco una etapa important i n'enceto una altra. Estic
a punt per entrar a l'últim país del
meu llarg viatge i ho faig amb tota
l'emoció i l'energia renovada per
a pedalar fins la sacietat coneixent
nova gent i guadint de nous paisatges. Però això ja és una altra història… continuarà!
Text i Fotos: Oriol Boleda |
Aquí fent temps mentres carrego les bateries del GPS en aquesta església.
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Fem Sui maasai i en Martí campió del Circuit
Català de Curses de Muntanya de la FEEC.
El passat diumenge 6 de novembre donàvem la benvinguda a l'hivern amb una prova
molt especial, la 4ª edició de la Fem Sui. Una prova emmarcada dins el Circuit Català
de Curses de Muntanya de la FEEC i que organitzava el Club Excursionista Caminaires
de Vilamajor. Tenint en compte que era una entitat sense ànim de lucre i involucrada al
teixit associatiu excursionista de la vila veïna els maasais vam aprofitar l'avinentesa per
acomiadar la temporada de curses de muntanya i desembarcar una munió de corredors i
corredores, grans i petits, per gaudir de les dues proves adultes, de 28 i 12 km i de les minis
pels més menuts de casa.
Un total de 29 maasais arribaven a Sant Antoni de Vilamajor amenaçats per l'inexistent
fred de les apocalíptiques previsions meteorològiques i disposats a gaudir d'un diumenge
100% Montseny. Pocs minuts abans de dos quarts de nou els maasais que disputaven la
cursa curta i la llarga es situaven a primera fila de la línia de sortida deixant una estampa
que augurava una jornada històrica.
En la modalitat curta de 12 km i 425 m de desnivell positiu, prenien la sortida “l'ultrero”
Carles Ametller, el moreno de Cardedeu, Julio Llorente, La duatleta Núria, en Joan Serra,
l'Oriolet, en Ferran de la Varga, el “jefecito” Jonathan, el forner Joan Pous, el bo d'en Txema i el ben tornat, després d'un any i mig de suplici a causa d'una maleïda lesió, en Joan
Barquero. Canela fina per una cursa que es presentava ràpida i poc tècnica amb un ascens
i descens equilibrats.
La prova reina, de 28 km i 1600m de desnivell positiu amb la cirereta d'ascensió al Sui
era desafiada pel Tete “cohete”, la campiona de la primera edició i màxima favorita per
la victòria, la Louise Brown, la Sílvia de St Esteve, la Bruna, en Joan Marc, el nostre vídeographer Ferran, en Julio Garcia, en Fuga, el vailet de la Cerdanya, l'Agustí, en Marc Vili, el
Comandant del Montseny, en Pau
Castanyer que no venia al 100% i
en Martí que corria la darrera prova del Circuït Català de Curses de
Muntanya de la FEEC i que es veia
amb la obligació de fer un bon paper si volia endur-se el títol.
El tret de sortida posava a les
primeres posicions el grup de favorits liderat pel corredor d'Inversee, Albert Soley, Quim Magan i el
maasai Martí Gutiérrez. De ben a
prop en Fuga i l'Agustí intentaven
no perdre el rumb d'una cursa que
es presentava molt disputada.
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Una mica més endarrere en Joan Barquero, agafava un bon ritme per situar-se dins el
top 10 de la curta.
Paral.lelament, a les 10, s'iniciaven LES MINIS, un seguit de curses destinades els més
menuts i que recorrien entre 200 i 3000 metres al voltant del parc de Can Sauleda. Els
minimaasais Ona, Joel, Sam, Marc, Joana, Tom i Judit es començaven a familiaritzar amb
les curses de muntanya per uns recorreguts curts i adequats a la seva edat i organitzats, de
forma molt original, amb noms d'animals de bosc.
Els grans anaven fent via i els de la cursa curta començaven a arribar quan no feia ni
una hora que havien sortit. El primer maasai en arribar va ser el Joan Barquero, entrant en
9a posició i mostrant petites evidències de recuperació. Esperem que aquest 2017 puguem
veure el Joan enfilat per les muntanyes amb un dorsal al pit. El següent en arribar va ser el
Jonathan seguit del Carles Ametller, en Joan Pous i un seguit de maasais amb la sorpresa
de la 2a posició de la maasai Núria.
Una mica més amunt, a la cursa llarga, en Martí i l'Albert Soley lideraven la prova
en els darrers quilòmetres d'ascens
al Sui. Cim on arribava en primera posició el maasai Martí, seguit
a tant sols dos minuts per l'atleta d'Inversee i del veterà Quim
Magan. Al seu pas per St Elies el
presi maasai Quico Sala animava
als companys amb uns crits imprescindibles per arribar sencers a
meta. En Fuga i l'Agustí passaven
6è i 7è amb molt bones sensacions, mentre que en Pau semblava
acusar la dura temporada que l'ha
dut a la segona posició de les xtrail
series. Es confirmava que la Louise
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anava primera amb un còmode avantatge respecte la seva perseguidora, la maasai Sílvia.
En Marc Vilalta acusava les rampes mentre que en Tete i la Bruna es prenien la cursa des
d'una altra perspectiva molt més tranquil.la.
El descens fins a Sant Antoni de Vilamajor es va fer llarg i els darrers quilòmetres que
voltegen el poble acabaven de rematar els més valents i valentes. En Martí Gutiérrez va
mirar endarrere per comprovar que no el seguien i va entrar a meta sota la calidesa dels
crits dels seus companys maasai. El maasai de Sant Esteve aconseguia així la victòria i es
proclamava campió del Circuit Català de Curses de muntanya de la FEEC. Una estona més
tard entraven, molt enganxats, els maasais Fuga i Agustí i esglaonadament anaven entrant,
acaronats per un passadís d'abraçades i ànims, tots els maasais. Destacar la 2a posició de
la Sílvia que sembla que també es va recuperant de la lesió que va patir a la Trailwalker
d'enguany.
Una jornada que recollia l'esperit maasai. Companyarisme, suport mutu, esport, Montseny, amor, respecte, solidaritat, tendresa, salut, pau, llibertat...
Montseny Territori Maasai!!!
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Gestió de la Baixa com a Soci de l’Entitat
Des d'aquest butlletí volem dirigir-nos a tots aquells socis que es plantegin donar-se de
baixa de la nostra entitat, per tal que ho comuniquin a la secretaria del CESC, abans que
finalitzi aquest any, per tal d'evitar despeses innecessàries en el cas de rebuts retornats.
Cada any hi ha socis que retornen el rebut de la quota anual, sense avís previ, exceptuant uns pocs casos deguts a dades bancàries incorrectes. El comportament d'aquestes
persones perjudica a tots els socis de l'entitat ja que la despesa bancària per cada rebut
retornat l'assumeix el Centre.
Pel proper any 2017, agraïrem que, si algú es vol donar de baixa, faci una trucada telefònica o enviï un e-mail i així ja no li trametrem el rebut de la quota anual. Gràcies!
La Junta Directiva |
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2017
04.02 | ESPELEOLOGIA
05.02 | SENDERS
11-12.02 | ALPINISME
12.02 | NATURA
19.02 | MUNTANYA
25.02 | ESQUÍ
25.02 | MUNTANYA
26.02 | CALÇOTADA

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

