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EDITORIAL

Esteve, et tindrem
sempre amb nosaltres
Malauradament, aquest 16 de gener, l'accident de
Granollers et va prendre la vida i no ens ho volíem creure.
Has estat estimat company i president de la nostra Entitat
durant molts anys, una part important de la teva i de la nostra
vida, i amb el teu guiatge, aquesta colla d'amics que fem el
CESC, hem crescut molt, passant de ser un petit a un gran
centre excursionista.
Sempre recordarem la teva companyia, el teu suport, el
teu saber fer, el teu tarannà obert, cordial i aglutinador, els
projectes viscuts conjuntament, i com no, les teves paraules en
públic -vaja, els teus discursets!-, tant ben rebuts per tothom i
que alguna vegada l'Elena et feia escurçar una mica, però
que tots escoltàvem amb molta atenció i, moltes vegades, et
reclamàvem.
Tampoc oblidarem la teva participació i el teu gran
compromís, tant amb el col.lectiu excursionista, com amb
Sant Celoni i el país.
Esteve, has estat un exemple i un referent a seguir per
nosaltres, seguiràs al nostre cor i et recordarem per sempre.
Reposa en pau.
La Junta Directiva |

CESC | PER L’ESTEVE

Per l’Esteve
Per descriure qui és l'Esteve per mi, crec que queda molt clar si ho faig explicant la
meva història recent.
Jo, l'any 2009, vaig tenir un greu accident de muntanya; la meva sort va ser comptar
amb la família i els amics.
Dins d'aquest grup d'amics que em va fer costat, s'hi troba l'Esteve al capdavant.
Primer, pensava que era degut a la seva responsabilitat com a president del Centre Excursionista el que el feia estar pendent de tot el procés de rehabilitació; però al poc temps,
ja vaig veure que ell hi era com a amic, molt amic.
Va anar passant el temps i jo vaig poder començar a caminar amb crosses. Planificava
unes excursions que sovint ell frenava; jo li parlava d'un camí i ell em demanava que li
passés el plànol, se'l mirava detingudament, comprovant el desnivell, i deia: “Vols dir,
Jaume, que no ho hem de deixar per més endavant? Això fa molta pujada”, i fèiem una
cosa intermèdia. A vegades, a les caminades teníem convidats, com l'Àngels, en Sebastià
(el meu sogre) o en Miki i l'Eva. La natura li donava vida, en algun moment de l'excursió
deia: “Això no té preu!”.
Quan anàvem a caminar, a l'hora de esmorzar, la seva il.lusió era poder compartir el
que fos amb els altres; un tros de coca de la seva Elena, la taronja de València, un préssec
de Palau, o la rajola de xocolata que gairebé sempre portava; la qüestió era fer una mica
de gresca i crear aquest vincle de germanor que sempre aconseguia amb la gent que tenia
al voltant.
L'Esteve era una persona gran però amb un “cocu” jove, que no para mai. Generós en
tots els aspectes, sempre amb projecte de futur, de tarannà positiu, incansable a l'hora de
caminar, llegir, la seva botiga, escoltar noticies, veure partits del Barça o parlar del tema
que fos (sobretot si “el que fos” era
parlar de la independència de Catalunya), ell sempre tenia alguna
cosa a dir!
M'agradaria que el contacte que
he tingut amb ell els últims temps,
em servissin per tenir una visió de
les coses superior, més moderada,
més pausada.
Et trobarem a faltar Esteve… I
viuràs sempre en el nostre record…
Jaume Domènech |
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L'Esteve ens ha deixat i la notícia ens ha colpit a tots. Ara mateix intento acceptar-ho de
forma serena i amb la millor presència d'esperit, però no puc deixar de plorar. L'Esteve ha
estat una persona coneguda i estimada per molta gent, principalment per que ell també ha
sabut estimar, no sols a la seva família, si no també als seus amics del CESC i als companys
de tantes sortides i viatges. L'Esteve també estimava profundament Catalunya i a totes les
manifestacions de l'excursionisme, estimació que de cap manera era passiva, si no que es
va implicar en la política activa i en la direcció del CESC durant 14 anys, fins a convertir
aquesta entitat associativa en la més important de Sant Celoni. Les persones com l'Esteve
són les que fan que el nostre país tingui un futur esperançador i prometedor.
Esteve, durant el teu passatge terrenal, has sabut viure plenament, has sabut estimar i
has sabut treballar de forma activa pel teu país i pels teus ideals. Per totes aquestes raons
els teus amics del CESC, sempre et recordarem.
Martí Pujol |

I una veu crida el teu nom i quan et gires saps perfectament a qui et trobaràs. I et fa
un petó i una abraçada tan sincera que t'hi passaries una bona estona escoltant les seves
“batalletes” a peu de carrer. I no para de preguntar-te com et trobes i què bé que et veu...
I quan t'acomiades es repeteix aquell petó i aquella abraçada. I al cap d'una estona t'atures i el mires sense que ell se n'adoni. I se t'escapa un somriure per aquells minuts junts.
Perquè l'admiració és gran.
Perquè Esteve has fet que les coses siguin úniques i especials, perquè tu ets ÚNIC i
ESPECIAL.
Gràcies per deixar-me compartir amb tu aquests moments!
Sara Novell |

ESTEVE:
Recordo quan em proposares col.laborar en la Junta del Centre Excursionista. He gaudit
poder-hi participar. Sempre donaves suport i milloraves les nostres iniciatives i et puc dir
que hem gaudit molt de les fantàstiques sortides organitzades durant
aquests anys.
No podem oblidar els teus discursos, sempre precisos, amens,
encoratjadors i plens d'agraïments.
Has deixat una empremta profunda, que en la nostra vida esborrarem.
El destí ens ha jugat una mala
passada, però sàpigues que estarem al costat de la teva família pel
que calgui.
Agustí Net |
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En aquest passeig que ens brinda la vida hem caminat junts i després... Quina alegria
trobar-te sempre, parlar del què fèiem. Escoltar-te, un plaer. Compartir-ho amb tu ha sigut
un regal.
I ara deixes un buit i trobaré a faltar trobar-te...
El Madamet restarà sempre en el meu record.
Antònia Díaz |

No et puc dir una altre cosa que GRÀCIES.
Per tots els bons moments compartits, caminades, converses, anècdotes, dinars, tot el
que puc recordar al teu costat és bo.
T'he conegut com a “jefe”, el millor que he tingut i possiblement tindré. T'he apreciat
com amic, per la teva passió a la muntanya, al teu país, a la família i a la vida.
Per la teva simplicitat i honestedat amb tots els qui t'envoltaven. Sempre sabies treure
un somriure a qui hi hagués al teu costat.
Avui estic trista perquè m'haig d'acomiadar de tu, però també sóc feliç d'haver tingut
la sort de compartir aquests moments amb tu, sóc feliç d'haver conegut la gran persona
que eres.
Adéu Esteve, en silenci, el teu somriure sempre brillarà dins els nostres cors.
Ana Gómez |

Estimat Esteve,
És difícil per on començar doncs moltes són les coses que cal explicar.
Ja fa uns anys que vam arribar al CESC, on vam trobar una gran família amb tu al capdavant. No ho vam dubtar i aquí ens vam quedar.
No hi ha prou paraules per expressar allò que has representat, però sí PERSONA i
COMPANY, sense dubte. Ens has ensenyat a saber estar, a caminar a pas ferm i a respectar
les persones i l'entorn que tenim al nostre voltant.
Nosaltres hem tingut la gran sort de poder compartir amb tu i amb l'Elena grans moments junts, que ens quedaran per sempre en els nostres bons records; l'últim d'aquests en
la pujada del pessebre, el passat desembre a Les Agudes, amb el gran privilegi de compartir cim amb el nostre fill Roc:
“Quina passada!!! El soci més
gran i el més petitó, al cim!!!!” vas
dir Esteve.
Per últim agrair-te haver permès
que entréssim a la teva vida i poder gaudir plegats d'allò que ens
unirà per sempre: La Muntanya!!!!
Gràcies company, caminaràs
sempre al nostre costat.
Una forta abraçada.
Manel, Montse i Roc
(Família Barrachina-Mas) |
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El grup d'amics i amigues de l'Esteve anomenats “patagònics” tenim el cor trencat per la
trista notícia. Consternats no podem fer res mes que plorar el traspàs del nostre cap d'expedició i expressar el nostre més sentit condol a la seva esposa Elena i a tota la seva família.
Esteve, el teu record i la teva amistat ens acompanyarà per sempre més encara que les
sortides, sense tu, mai podran ser el mateix. Descansa en pau i al cel siguis.
“ELS PATAGÒNICS”|

“No és un adéu, és només un fort fins aviat”, recordes, Esteve? Així t'ho vam cantar, i
així ho sentim avui. Recordem aquell dia, prop del mar, en que adaptàvem la lletra de la
cançó, amb molta il.lusió, per la festa que tots t'estàvem preparant.
Tots els moments que hem compartit amb tu, tots els records, totes les hores passades
fent camí junts, les converses, experiències, anècdotes i riures… tot això, i molt més, queda per sempre als nostres cors. Aquelles estones organitzant festes pel teu estimat CESC,
parlant de viatges, de la teva joventut…, ha fet que la teva vida sigui una mica més part de
la nostra. Donem gràcies d'haver-te conegut i de poder-te dir AMIC, així com tu ens deies
a nosaltres. T'ESTIMEM PER SEMPRE, ESTEVE.
Julio Llorente i Núria Navarro |

Com descriure els sentiments d'aquest moments...
Us diré que vaig conèixer l'Esteve farà dos anys, a la Diada del Soci. No coneixia gaire
gent, però ho recordo com si fos ara... es va presentar, tot i que no havia coincidit amb ell,
i es va adreçar a mi amb una serenor i amabilitat que va fer-me sentir acotxada; va estar
allà, donant-me suport i fent-me sentir com una més.
Havia coincidit amb ell alguna altra vegada, en alguna excursió, en algun Memorial.
Però, no fa gaire, en una sortida de dissabte d'en Jaume Domènech, va ser quan vaig
gaudir de la seva companyia, amb la seva calma, conversant... tot ell donava serenor, explicava anècdotes amb molta saviesa i experiència.
També vàrem fer moltes fotografies que dies després vàrem intercanviar: buscava una
bona imatge amb colors de la tardor, per portar-la a la seva dona i,
així, poder-la pintar.
I em quedo amb aquest record
de bona persona, que ho donava
tot, un home sempre disposat a
ajudar, que, com dir-ho!, donava
pau al seu entorn.
Gràcies per haver tingut el plaer
de compartir bons moments amb
tu. Fins sempre.
Teresa Filbà |
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Tots parlem de tu, Esteve, per l'empremta tant gran que ens has deixat. Hem fet moltes
caminades junts, hem xerrat de moltes coses, hem compartit taula i hem après, tant i tant,
de la teva persona que ets l'adéu que mai sabrem dir.
Gràcies per formar part del nostre camí per la vida! Sempre et portarem amb nosaltres
en les nostres sortides de natura.
Sefa Martínez i Joan Torras |

I així... sense avisar, com un vent huracanat que més d'una vegada hauràs trobat pujant
a dalt d'un cim, va, i ens deixes.
La fatalitat que és la conseqüència de moltes vides truncades, aquesta vegada t'ha tocat
a tu, gran persona, gran amic, gran pare i marit, amb uns valors incalculables; la teva estada al CESC com a president ha deixat empremta.
Gran company de GR i diades del centre.
Esteve, et trobarem a faltar molt. Descansa en pau.
Per tu, Elena i fills, una forta abraçada.
Roser Puig |

El bon record
L'adéu a l'Esteve és una notícia de les que costa assimilar, però ha marxat. Ens quedem
amb el seu agradable record dels moments compartits en les nostres rutes muntanyenques,
en les que, a més de fer camí, xerrar, dinar, somriure, en definitiva, vivíem.
Aprenem a veure a la persona i d'ella es queda el seu exemple amb el qual ens donava
una idea de la gran persona que era.
Els que vam tenir la sort de compartir els seus moments, el trobarem a faltar.
Però sempre ens quedarà la satisfacció d'haver pogut fer un tram de camí junts, sent una
persona tan esplèndida i excel.lent. Sempre et recordarem.
Manel, Conchi, Ana, Sergi i Gemma (Família Gómez Díaz) |

Hola Esteve,
La darrera vegada que et vaig veure va ser a la sortida dels “Salts i gorgs d'aigua de les
Planes d'Hostoles”, el 20 de novembre del 2016. Allà em vas donar les gràcies per ajudar a baixar
a l'Elena. Jo et vaig dir: “Quantes
vegades m'has ajudat a mi!”.
Et recordo sempre hospitalari i
bondadós. I així viuràs sempre en
el meu record.
Una abraçada a tota la família i
amics.
Dolors Furquet |
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Unes paraules per tu, Esteve.
Allà on siguis, vull dir-te que sempre recordaré la nostra trobada de la setmana passada.
Anava carrer amunt, cap a la casa de llanes, i et vaig veure a l'altre cantó de carrer. Ens
vam mirar, i sense pensar-m'ho dues vegades, vaig creuar per venir-te a trobar. Fou una
bonica conversa, i llarga!. Ens hi estiguérem quasi tres quarts d'hora.
Mentre m'explicaves coses, sentia com havia passat el temps, d'ençà que sortia amb tu
a les excursions del CESC, activitat que tant em va ajudar en aquell moment de la meva
vida. Un accident de muntanya em va aturar, i poc ens hem anat veient des de llavors,
sempre trobades casuals, al carrer o a la botiga.
I va ser durant la conversa, mentre t'escoltava, que em vaig dir, això no pot ser!, t'estimes aquesta persona, és un gaudi cada vegada que ens trobem! I, saps què, just quan tenia
això al cap, tu em vas dir: “Maite, ens hem de trobar un dia d'aquests per anar fer un cafè
i fer-la petar, què et sembla?”
I així vam quedar, molt contenta que els meus pensaments i les teves paraules s'haguessin posat d'acord.
Una abraçada,
Maite Garcia |

Voldria fer esment del company i amic, el marit de l'Elena, l'Esteve.
Voldria dir, en poques paraules, el sentiment que ens embarga, encara que, a vegades,
es faci molt difícil expressar-lo.
Et trobarem a faltar molt i et recordarem sempre.
Josep Catarineu (Centre Popular) |

Esteve, tu eres dels que anaves a la muntanya perquè “està allà”, parafrasejant George
L. Mallory. No és que ens coneguéssim de tota la vida, doncs fa encara no una quinzena
d'anys que vivim a Sant Celoni; però sempre que coincidíem pel carrer, fes més fred o fes
més calor, ens aturàvem, ens saludàvem amb caliu i la fèiem petar una estona. El tema
sempre era (naturalment) la muntanya. Un dia em vas dir, amb aquella mirada seriosa,
profunda, entre múrria i taxativa que tenies, que no podia pas ser que visqués a Sant Celoni i no fos soci del CESC. Tenies
raó: et vaig creure i me'n vaig fer
de seguida.
La darrera vegada que vam coincidir en públic va ser a la Sala
d'Actes Bernat Martorell, en motiu de la presentació del meu darrer llibre, “Pantocràtor”: Sempre
m'havies dit que t'agradaven els
meus llibres, especialment “Per la
Ruta 40”... Aquella tarda, els assistents (i jo mateix) van poder-ho
corroborar, ja que jo t'havia demanat que conduïssis la presentació i
tu vas començar a explicar coses
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i més coses, anècdotes que t'havien passat resseguint algunes de les meves passes per la
Patagònia; i duies frases extretes dels llibres, remarcades amb post-its de colors, que van
fer d'aquella presentació una font d'inspiració per a la xerrada que va venir a continuació:
així era com et coneixia jo, Esteve, temperamental i emotiu, apassionat, generós, altruista
i introspectiu (que no introvertit). Sempre que podies anaves a la muntanya, com ho fem
tots els que ens agrada anar-hi, perquè (com va dir Mallory, i no s'equivocava): “la muntanya està allà”.
Esteve, espero de tot cor que reposis en els llimbs de les muntanyes més altes, i en els
teus racons secrets del Montseny i del Montnegre, aquells indrets de les boscúries i de la
roca més afortunats de tenir-te com a amic.
De ben segur que ens trobarem en alguna altra ocasió, en alguna altra muntanya. Els
déus, decidiran quan. Nosaltres ens emmotllarem (quin remei queda?). Aleshores riurem,
ens abraçarem i parlarem de les muntanyes...
Com sempre.
Enric Soler |
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CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mes de febrer 2017
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pel mes de febrer 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

7, 14, 21 i 28 de febrer del 2017
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES FEBRER | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | VALLIRANA-ORDAL

Avenc Font i Sagué

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 04 de febrer
HORA SORTIDA

07:15h del matí
El proper 4 de febrer anirem a visitar aquest famós avenc LLOC SORTIDA
de l'Ordal que es de caràcter moderat en el món de l'espe- Parking Caprabo
Sant Celoni
leologia.

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h
PROPOSA LA SORTIDA

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 02 de febrer
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

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

2ª Etapa: Els Prats de Rei –
Prades de la Molsosa
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous 02 de febrer.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Sortim de la Torre de la Manresana i agafem un camí
que baixa a Prats de Rei, passem pel casc històric, la Plaça Major porticada i l'església parroquial de Santa Maria,
d'estil barroc.
Sortim de la població i anem direcció Prat del Grau, tot
seguit ascendim cap a la Serra de les Marietes passant pel
mas Puigfarner, arribem al coll Calbet.
Passem pel mas de Cal Pepa i després de creuar la Solana del Bosc i el torrent de Seguers entrem al petit nucli de Seguers on trobem l'església romànica del sègle XII
dedicada a Sant Pere i Sant Feliu. Travessem el Bosc del
Miquel i arribem al veïnat de la Querosa.
Tot seguit entrem a la vila de Sant Pere Sallavinera. Visita a l'església romànica de Sant Pere (s. XI).
(AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)

Sortim de la població, travessem la carretera N-141b i
passem per sota de l'Eix Transversal (C-25) i de les vies del
tren.
Després de passar per Cal Piqué, travessem la Solana de
les feixes i de seguida arribem a Cal Gironella.
Seguint el Camí de l'Estació de Seguers assolim el coll
del Castell on hi ha les runes de la casa nova del Castell.
Seguim pujant fins a arribar al Castell de Buixadors, un
dels 100 cims de la FEEC, amb l'església de Sant Pere de
Boixadors.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 05 de febrer
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 22,40km
(llarga) / 11,34km (curta)
DESNIVELL

+661m/ -633m (llarga) /
+299m/ -127m (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 02 de febrer
- 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 FEBRER | FITXA SENDERS

El Castell de Boixadors és un edifici del municipi de Sant Pere Sallavinera (Anoia), encimbellat dalt d'un turó en una posició privilegiada pel que fa al control sobre els camins
d'accés a l'altiplà de Calaf i a la banda oriental del terme, a frec dels límits bagencs. Es
troba a l'extrem occidental de la serra de Castelltallat (922m), la qual emmarca, amb la
serra de Rubió (837m) al sud, el camí que comunicava la vall del Cardener amb la del
Segre. Era, per tant, un camí molt important en temps de reconquesta. És una obra declarada bé cultural d'interès nacional.
Desprès de fer la visita del Castell, iniciem la baixada passant per la bassa dels Moros
fins al Pla de la Casa Nova, remuntem la pista fins arribar a la banda ponent de la serra
de Castelltallat; el coll de Trilla des d'on pujarem cap el bosc del Palà i la Costa del Pere.
Arribem al nucli de Prades de la Molsosa; una petita vila closa situada dalt d'un turonet, passem per davant de l'ermita de Sant Ponç.
FINAL DE LA SEGONA ETAPA DE LA RUTA DELS SENDERS DEL 1714 (TEMPORADA II)
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SORTIDES FEBRER | FITXA ALPINISME
ALPINISME | PALLARS SOBIRÀ

Ventolau 2851m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
11 i 12 de febrer
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte de Sant Celoni i anirem a dormir al
refugi de la Pleta del Prat. El diumenge pujarem al Pic de
Ventolau 2851m.
Sortirem del refugi en direcció al Coll del Forn passant
pel barranc amb el mateix nom; d'aquí seguirem la cresta
passan pel Pic dels Tres Estanys i, seguidament, el Ventolau.
A la tornada farem una diagonal passant per sota del Pic
dels Tres Estanys.

Dissabte 11 al migdia
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, i material personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 de febrer
- 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 FEBRER | FITXA NATURA
NATURA | MOIANÈS

Les coves del Toll

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 12 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ

Les coves del Toll són unes coves prehistòriques situades a la comarca natural del Moianès, al terme municipal
de Moià, que tenen un total de 1148m de profunditat; la
part visitable és de 180,5m i té forma de L. Aquesta cova
prehistòrica es divideix en dos sectors: la GALERIA SUD
(108m), zona ocupada per l'home prehistòric, i la GALERIA EST (80,5m), amb un curs fluvial intermitent.
La Cova del Toll és una de les coves prehistòriques d'Europa més rica en fauna del QUATERNARI, durant la glaciació WÜRM: hipopòtam, rinoceront, ós de les cavernes,
lleó, hiena, bou primitiu, isard...
Restes de foc i uns pocs sílex corresponents al Mosterià
ens demostren la presència humana de l'home Neandertal durant el Paleolític Mitjà (entre 100.000 i 40.000 anys
d'antiguitat). Els grups prehistòrics vivien a l'aire lliure i
construïen petites cabanes, però els assentaments en cova
s'han conservat millor. Els primers humans van visitar el
Toll fa més de 50.000 anys.
En les excavacions s'hi ha trobat 35 espècies diferents
de mamífers, alguns d'ells extingits. Podem visitar aquestes
espècies al Museu Arqueològic de Moià.
Les troballes a les coves prehistòriques , relatives a l'EPIPALEOLÍTIC, al NEOLÍTIC i a l'EDAT DE BRONZE ens
permeten veure com la nostra gent anava fent camí per
la història. Relacionat amb les troballes a la cova de Toll
tenim un exemple molt interessant: un individu masculí i
robust, no gaire alt i branquimorf, de tipus alpí, del qual
s'ha trobat l'enterrament i que s'acompanya d'un fermall
metàl.lic d'origen centreeuropeu.

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 +250m 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 Collsuspina pel camí de l'Espinoi, una pista
ample amb grava que va baixant suaument, anem seguint
la part alta que ha deixat l'erosió feta pel torrent del Gomar
a mà dreta i el torrent de l'Espina a la nostra esquerra, a
l'horitzó sempre presents el massís de Montserrat, el Montcau i Sant Llorenç del Munt, sempre en suau baixada fins
que arribem al mas del Toll.
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA

Deixem el mas del Toll a l'esquerra i seguim baixant fins a travessar el torrent Mal,
arribem a una esplanada on hi ha el centre d'informació de les coves del Toll; nosaltres aprofitarem per fer la visita guiada (opcional, però molt recomanable; dura uns 45
minuts, el preu de l'entrada en grup es de 4,90€ per persona) i que ens fa descobrir la
importància d'aquest jaciment arqueològic; quan sortim de fer la visita, ara ja pel nostre
compte, seguim el sender que ens porta fins a la Surgència, una altra entrada de les coves
per on surt el riu que passa per dins.
Per sobre de la Surgència hi ha una alta balma que s'acaba sobre la cova Morta, una
cova on només s'hi pot entrar uns metres; marxem baixant a un camí que va per sota i
paral.lel al sender que ens ha portat fins aquí; el camí retorna cap l'esplanada on hi ha
al centre d'informació, passant però abans per una interessant recreació de cabanes prehistòriques.
De l'esplanada en marxem anant a buscar el sender que va per la vora del torrent de
Gomar, una caminada agradable que va pujant suaument seguint el torrent aigua amunt
i que el travessa diverses vegades; després de cap a dos quilòmetres anem a parar a un
camí que puja augmentant el pendent i en dos revolts ja estem a l'alçada de can Pedrós;
anem caminant amb suau pendent i travessem el torrent de Picanyol i arribem a sota
del raval del mateix nom on trobem el camí Ral, formigonat, que ens puja ràpidament a
Collsuspina.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni per la C-35 fins a la Roca del Vallès i passant per Les Franqueses del Vallès, anarim a buscar la C-17, direcció Vic, fins a la sortida 54 (TaradellCollsuspina), poc desprès de passar Tona; ara ja nomes caldrà seguir les indicacions a
Collsuspina per la N141-C i un cop superat el coll de La Pollosa arribarem al poble de
Collsuspina (en total son 70km des de Sant Celoni).
Aparcarem en un pàrquing que hi ha dins la petita població.
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SORTIDES FEBRER | FITXA ESQUÍ DE MUNTANYA
ESQUÍ DE MUNTANYA | CERDANYA

Pic Colilla o Estanyols 2835m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
18 i 19 de febrer
HORA SORTIDA

ITINERARI

1 dia - Sortirem de l'estació d'esquí nòrdic d'Arànser i
pujarem pel mig del bosc de pins per un camí amb la neu
molt trepitjada per les raquetes, fins arribar a les Pollineres,
a partir d'aquí el bosc de pins ja no és tant dens i el camí ja
no estarà tant trepitjat; potser haurem d'obrir traça en funció
dels dies que faci que no nevi. Primer arribarem als Estanys
de la Pera i tot seguit al refugi. Si arribem amb temps, podem pujar al Perafita (2752m) en funció de l'estat de la neu
i el risc d'allaus.
er

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan i
Cèsar Cabrera
DIFICULTAT Baixa, per
començar a aprendre a fer
esquí de muntanya
on
2 dia - Sortirem del refugi direcció nord-est per una ca- DURADA Depèn de l'estat
er
nal ampla que ens portarà directa al pic de la Colilla, segu- de la neu, 3-4h el 1 dia, i
on
rament els últims metres els haurem de fer a peu ja que el 6-7h el 2 dia
vent s'haurà endut la neu del cim. A partir d'aquí, a gaudir DESNIVELL
er
de 1000m de baixada, primer per una pala molt ample de 1 dia +500 aprox.
2on dia +500/-1000 aprox.
neu i la part final pel mig dels pins.
CAL PORTAR Grampons,
piolet, ARVA, pala, sonda
(es poden llogar al CESC),
casc, roba d'abric, ulleres
de sol, menjar i beure.
Lloguer d'esquís: buscarem un lloc on ens facin
bon preu i vingui de pas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 23 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Cèsar i/o la Rosa
696402789 / 696402797
cesarcabrera@decka.cat
rosa.codony@decka.cat
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SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA
MUNTANYA | CERDANYA

Pic de la Carbassa 2738m
amb raquetes
Anirem amb cotxe fins al poblet de Talltendre (uns 9km
per sobre de Bellver de Cerdanya).
La ruta surt del poble de Talltendre, en direcció nord, tot
seguint una pista amunt, més tard entra al bosc i segueix
pujant fins arribar als Orris, una cabanya de pastors. Aleshores, s'enfila cap al Pelat de Talltendre i, un cop a dalt
del collet de la Coma de Fornos, seguirem fins el Tossal de
l’Amorriador (2299m); només cal seguir l'ampla carena, tot
passant per el Turó dels Clots (2550m), i ja per la Serra de
Comaermada fins al cim de la Carbassa (2738m). La Carabassa està al llistat dels 100 cims de la FEEC.
En un dia clar tindrem magnífiques vistes sobre la Cerdanya, el Cadí i també del Puigpedrós.
La tornada la farem per el mateix camí de pujada.
En total 16km i 1100m de desnivell; la durada dependrà
del ritme i de les parades que es facin.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 19 de febrer
HORA SORTIDA

06:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PREU Es comparteix la despesa del transport
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT No té dificultat
tècnica, però és llarga i
amb força desnivell
DURADA 08h aprox.
RECORREGUT 16km aprox.
DESNIVELL +/- 1100m
CAL PORTAR Raquetes,
pals, grampons i piolet.
Equipament personal
per un dia a la neu (roba
d'abric, ulleres de sol, crema solar, guants, frontal).
Beguda, esmorzar i dinar

Si per les condicions meteorològiques o per l'estat de la
neu o perill d'allaus, no fos possible anar-hi, hi hauria un
plan B sense neu pel Massís del Garraf (Penya del CucutPuig Vicenç). En aquest cas sortiríem de Sant Celoni a les
INSCRIPCIONS
07:30h.
Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de febrer
- 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 FEBRER | FITXA 100 CIMS dissabte!
100 CIMS | ROSSELLÓ/CATALUNYA NORD

Montolier de Perellós (707m)
i la Torre del Far (498m)
El MONTOLIER DE PERELLOS amb 707m és el cim més
al nord de la llista dels 100 cims i sostre de la Serra de la
Gran Cremada. Des del cim podrem contemplar vistes de
la Plana Rossellonenca, dels Pirineus, de l'Estany de Salses
i del litoral.
APROXIMACIÓ EN COTXE: Anem per autopista fins Perpinyà
Nord i a la rotonda agafem direcció Tautavel D-12. Fem 9,6
km i trenquem a la dreta, agafem la D5 cap a Opoul Perillós; a la sortida d'Opoul agafem una carretera estreta cap
a Perillós passant pel costat del Castell d'Opoul. Just abans
d'arribar al petit nucli de Perillós trobarem una pista que
puja suaument a la dreta. Aparquem el cotxe.
ITINERARI: Aquesta és la pista que agafarem per pujar al
cim i per baixar, si no ens volem complicar la vida per camins que es perden i arriscar-nos a caigudes per les característiques del terreny i la gran quantitat de pedra solta. Al
cim, amb precioses vistes, hi ha un radar de Méteofrance.
LA TORRE DEL FAR, declarada monument històric el
1986. Pujarem des de Taltaüll (Tautavel), vila molt famosa
pel jaciment prehistòric. La Torre del Far és una espectacular talaia de la plana del Rosselló i del Canigó. Podem
valorar la possibilitat de visitar el poble i, si es vol, el seu
museu de la Prehistòria.
Sortint del poble s'agafa el camí del Castell -situat sobre una cinglera al damunt del poble-. En arribar al castell
s'agafa el camí ben marcat que surt a l'esquerra i ja veiem
la Torre del Far.
La Torre del Far ja existia el 1341, com una dependència
del Castell de Taltaüll. L'any 1346 el rei Pere el Cerimoniós
ordenà a un guardià que s'hi estigués permanentment, per
300 sous a l'any. Fins al 1455, diversos documents citen la
“Torre del Far” amb despeses per caixes de ferro per a poder-hi fer foc. Aquest foc era la manera que tenien les torres
de senyals per passar-se missatges, i a les comarques de la
Catalunya Nord, s'hi bastí una xarxa de torres que comunicaven els diversos castells entre ells. Des d'aquesta torre es
veu el Castell de Talteüll, el Castell Reial de Perpinyà, i la
majoria dels castells del Rosselló.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 25 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

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

13,5km aprox.
DESNIVELL +839m aprox.
DURADA 04:30h 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 23 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES FEBRER | FITXA CALÇOTADA
ACTES SOCIALS | LES AGUDES I MOSQUEROLES

Homenatge a l’Esteve
Monrabà i Calçotada

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 26 de febrer
HORA SORTIDA

08h del matí (caminaires)
Des del CESC volem aprofitar aquesta celebració tradi- 11h del matí (calçotada)
cional, per retre un petit homenatge a l'Esteve Monrabà. LLOC SORTIDA
L'últim cim que va fer l'Esteve és el cim de Les Agudes, per pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
recollir el nostre pessebre.
Així doncs, volem fer una matinal a aquest cim. Des del Cotxes Particulars
pàrquing sota el Turó de l'Home, farem l'itinerari fins a LLOC
Les Agudes (01:00h aprox), i un cop a dalt, recordarem al Local Social La Mariona,
Mosqueroles
nostre estimat president d'honor.
PREU

Seguidament, baixarem fins el local social La Mariona de
Mosqueroles. per poder menjar-nos els calçots. Us animem
a tots a col.laborar en l'organització de les taules i fer les
brases pels calçots.

Socis 5 euros
No Socis 10 euros
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
El CESC hi posa els calçots i la salsa, el segon plat, els dijous 23 de febrer
postres i la beguda. Vosaltres només cal que porteu tots els - dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
estris per menjar. No cal que porteu taula ni cadires.
- al telèfon del CESC
Com que s'han de comprar els calçots, cal saber amb 93 867 5213
alguns dies d'antelació, quants serem. Per això és imprescindible fer la reserva abans del 23 de febrer al CESC.
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SORTIDES MARÇ | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | BEGUES

Avenc Sant Cristòfol
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 04 de març
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 4 de març visitarem aquest avenc de 88m de LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
fondaria i 105m de recorregut.
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 02 de març
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

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

3ª Etapa: Prades de la
Molsosa - Cardona
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous 02 de març.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Sortim de Prades de la Molsosa i seguim el camí de pujada fins al turó de Picampolla. Agafem una pista i passem
pels masos del Perdigó i Ca l'Obaguer.
Tot seguit, abandonem la pista i entrem al bosc tot travessant la riera de Vallmanya.
Seguim una pista per sortir a la carretera BV-3002, on
trobarem la casa de colònies Casa Prat.
Després de travessar la riera de Vallmanya, arribarem al
llogaret de Vallmanya de Pinós. Destaca l'església romànica de Sant Pere de Vallmanya del segle X.
Agafem una pista i travessem el Barranc de Vallmanya.
Després de Passar pel Pla del Cisteller seguim el Camí de
Cererol si creuem un rierol, passat el Pinyoner, trobem la
font de la Canaleta.
Seguim planejant per la pista i deixem el mas de Cererols a mà esquerra, amb la seva ermita de Sant Celoni i
Santa Magdalena. Creuem la Rasa de Cererols i descendim
suaument sota les Guinarderes. Arribem a la Creu de Sabaters i seguim una pista direcció a Matamargó.
Arribem a Matamargó, una entitat de població que pertany al municipi de Pinós, format per masies disseminades, la més important de les quals es diu Les Cases de Matamargó, amb la seva església dedicada a la Mare de Déu
dels Àngels. (AQUÍ COMENÇA L’OPCIÓ CURTA)
Travessem la carretera asfaltada, passem pel Pla de les
Alzines i la Creu de l'Hort i arribem a la font i riera de Matamargó.
Seguim la pista en direcció a La Plana; trobem el mas
de la Garriga a mà dreta. Passat el Pla del Xiulet, assolim
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 05 de març
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 €
No socis 22 €
Menors 14 anys 7 €
Visita opcional al Castell
de Cardona: Adults: 6€ /
Reduïda (de 7 a 16 anys i
majors de 65 anys): 4€
PROPOSA LA SORTIDA

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 24,30km
(llarga) / 13,97km (curta)
DESNIVELL

+ 451m/ -719m (llarga) /
+255m/ -203m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 02 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS

la Creu de les Llaceres, una muntanyeta que es troba entre els municipis de Pinós i el de
Cardona, a la comarca del Bages, passem per Cal Ratera, pels masos dels Guals i més
endavant, arribem a La Lloreda, amb la seva església de la Mare de Déu dels Dolors.
Després de creuar el torrent de Guals i el torrent de Lurdes tot ascendint cap a la
masia de Cal Migsenyor, arribem al Santuari de la Mare de Déu de Lurdes i passem per
l'Oratori d'en Ribera i el Vilar Rural de Cardona, assolim la carretera BV-3001 que ve del
Santuari del Miracle.
Travessem la carretera i seguim per un camí direcció Cardona. Passem pel mas o Torre
de Gispets i sortim de nou a la carretera, que seguirem, entrant ja a la població de Cardona.
Tot davallant pel carrer arribem al Portal de Sant Miquel. Un carreró ens durà al centre
de la població.
Seguim pel carrer de Sant Miquel fins arribar al carrer Major. Girem a la dreta pel carrer del Dr. Merlí i, tot seguit, a l'esquerra fins a sortir a la Plaça de la Fira on trobem la
parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç.
Passem per sota un túnel i seguim pel carrer dels Escasany, que ens porta al carrer
Nou, sortim a l'avinguda del Rastell, davant mateix de l'Oficina de Turisme i de la pujada
al Castell de Cardona.
Iniciem la pujada, que ens menarà fins a la plaça del castell i el Parador de Cardona,
fem la visita guiada del Castell (opcional).
El castell de Cardona és un castell d'estil romànic i gòtic. És considerat com una de les
fortaleses medievals més important de Catalunya. Està situat dalt d'un turó que domina la
vall salina i la del Cardener. Dins del conjunt destaquen la torre de la Minyona (del segle
XI), de 15 metres d'alçada i més de 10 metres de diàmetre, i l'església romànica de Sant
Vicenç. És gestionat per l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l'hotel que hi ha al seu
interior per Paradores de Turismo. Aquesta Fortalesa va ser present en tots els episodis de
la Guerra de Successió, últim baluard de Catalunya davant les forces borbòniques i que
mai no va poder ser expugnada.
FINAL DE LA 3ª ETAPA DE LA RUTA DELS SENDERS DEL 1714 (TEMPORADA II)
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IIª Concentració d’Alpinisme del GAE
Ulldeter, 25 i 26 de març
Enguany, i atès l'èxit de la 1ª Concentració del Grup d'Alpinisme i Escalada (GAE) del
CESC a Ulldeter l'any passat, reeditem la mateixa i se'ns afegeixen a l'hora d'organitzar-la
els nostres veïns del Club Excursionista Palautordera.
Als que vàreu estar a la 1ª edició poc us podem explicar sobre el caliu i el bon ambient
que hi va regnar durant tota ella. Tots els participants demanaven que la repetíssim i asseguraven repetir, així que… Aquí la teniu!!!.
A la concentració TOTHOM amb bones intencions i amb ganes de compartir experiències i passar-s'ho bé és benvingut, siguin quins siguin el seu nivell i pretensions alpinístiques.
Tanmateix, la concentració està pensada per a que hi assisteixin des de debutants a
alpinistes consagrats, donat que a la zona escollida es poden trobar tota mena d'itineraris
i ascensions i la pràctica de les mateixes és totalment lliure. Si vens sol o us voleu afegir a
algun grup, sols cal que ho comuniqueu a l'organització i segur que us trobarem lloc en
alguna simpàtica i competent cordada!. El programa previst inclou el següent:
DISSABTE 25 de març

Matí: activitat lliure per la zona.
17:00 h Trobada al refugi de la Creu Roja (a tocar de l'Hostal Pastuira, a Ulldeter).
18:00 h Projecció-audiovisual sorpresa. Taula rodona.
19:30 h Sorteig sorpresa de material divers de muntanya i alpinisme.
20:00 h Sopar alpinístic de germanor.
DIUMENGE 26 de març

06:30 Esmorzar alpinístic de germanor.
07:30 Activitat lliure per la zona.
18:00 Trobada final i cerveses de comiat.
Preus inscripció:
- Socis CEP-CESC, incloent pernocta, sorteig sorpresa de material i esmorzar: 18€.
- No socis: 21€.
- Sols trobada tarda/vespre i esmorzar (sense pernocta): 12€.
- Sols sorteig: 6€.
Places molt limitades. Per inscriure's contactar amb Joan Miquel ESCUDÉ a
jmescude@hotmail.com o al 630716477 (Whats App).
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Etapa Bagà - Gòsol
Tot desafiant les previsions de mal temps, de pluja i de neu, ens vam posar en marxa,
com sempre de bon humor i moltes ganes, de Bagà cap a Gòsol. En esperava una etapa
preciosa.
Amb el cel gris amenaçant però aguantant sense ploure, vam poder esmorzar amb
tranquil.litat, admirant el magnífic paisatge des de l'ermita de Sant Martí del Puig. Ja amb
les piles carregades, tornem a engegar i a pujar. Al cap d'una estona començà a ploure,
però nosaltres ni cas: vam treure els impermeables, barrets, capelines, fundes de motxilla,
paraigües... i a continuar com valents i sempre de bon humor. És que som uns cracs!!
Mes tard, aprofitant que parà de ploure, ens vam posar a dinar. Amb el temps ben just
per menjar, es torna a posar a ploure i al cap de res es transforma en neu!. I ara, vé el millor del dia, entrem en un paisatge preciós de ple hivern, trepitjant un bon gruix de neu i
a més, per sort, va deixar de nevar. Estàvem meravellats!! Tot era blanc immaculat. Uns
quants van gaudir com nens tirant-se boles de neu! Quin fart de riure!. Incansables i amb
bon ambient arribem al bonic poble de Gòsol, als peus de l'impressionant Pedraforca.
Aquí no s'acaba la diversió, anem a l'hotel -restaurant Can Franciscó-, on cal celebrar
moltes coses: la darrera etapa de l'any i d'aquesta Ruta del 1714, el premi als nostres companys i amics Teresa, Martí, Juani i Paulo per haver participat a totes les etapes de Senders
de l'any (Enhorabona campions!!!) i sobretot l'aniversari del nostre estimat “presi” Carles
Montoriol (Moltes felicitats!!!),
Gràcies a tots per un dia preciós i moltes gràcies a l'Izmet i la Mònica per la vostra gran
tasca!!!. Tornaré!!!.
Text: Mercè Gonzàlez / Foto: Izmet Serra |
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Curs d’Alpinisme - Nivell 2
Un nou curs d'alpinisme de nivell 2. Des del Grup d'Alpinisme i Escalada, la secció
tècnica del CESC, un any més, al llarg d'aquests passats novembre i desembre, hem tirat
endavant la formació més completa i compromesa que en aquests moments s'imparteix a
esportistes a nivell federatiu. Es diu ràpid…
Malgrat haver rebut moltes sol.licituds, el curs va estar a punt de no fer-se per manca
d'alumnat. El curs de nivell 2 no és un curs d'iniciació. És una formació avançada que sols
pot impartir-se a alumnes que dominin el que diem “nivell 2 d'escalada en roca”, i tot i
així, ens costa molt a tots poder seguir aquestes classes, tan l'alumnat com el professorat.
Per això esperem que tots aquells als quals se'ls va dir que no tenien el nivell suficient
per fer-lo (que van ser més dels inscrits, finalment) i als que es va recomanar altres formacions de menor entitat, però no pas per això menys útils, ho entenguin i apreciïn la nostra
sinceritat i voluntat per intentar oferir la màxima qualitat docent.
Hem de ser així de rigorosos si volem el màxim de seguretat durant el desenvolupament
del curs i si veritablement desitgem tenir un dels millors cursos d'aquesta mena del país.
Dit això, una vegada més, aquest nivell assolit no hauria estat possible sense la gran motivació de tots els alumnes, així que moltes gràcies a tots: Dani, Ferran, Mar, Oriol, Sergi i
Valentí. I com no a la resta de docents: en Jordi i en Gabriel. Sempre és un plaer treballar
colze amb colze amb formadors d'aquesta talla.

24 | CESC butlletí | febrer 2017 |

COM US VA ANAR? | GAE

Però recordant com ha anat aquesta ja quasi passada edició d'alpinisme nivell 2, també
em venen al cap altra mena de records…
Quan començava a escriure aquestes ratlles em va arribar la mala notícia: el nostre
president d'honor patia un gravíssim accident de fatal resultat.
En moments com aquest et venen tantes coses al cap i… Serveixen de tan poc…
Parlant amb un company sobre l'Esteve i la seva desaparició, m'explicava que havíem
perdut a “una bona persona”. I ho va repetir varis cops. Pel poc que el vaig tractar, podria
dir que era un home tranquil, calmat, però ferm. Que intentava entendre a tots i treballar
per aconseguir unions, unitats, no separacions ni discriminacions.
I això, quan es representa a una entitat, té la seva importància. Segur que podria seguir
i seguir parlant de l'Esteve. Però penso: “Cal?”. Jo també crec que era una bona persona.
Amb això hauríem de tenir-ne prou.
Molt a aprendre ens queda de l'Esteve.
Text: Joan Miquel Escudé |
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1ª Etapa. Jorba –
Prats de Rei (La Torre de La Manresana)
Diumenge passat, després de treure'ns la mandra de sobre, pugem a l'autocar d'en Barba que ens porta, encara de nit, a Jorba (Anoia). Ben abrigats i amb les primeres escalfors
del sol iniciem el recorregut que ens ha de portar fins a la Torre de la Manresana a Prats
del Rei.
Comencem pujant cap al castell i ens seguim enfilant fins el Puig de Sant Miquel, on
l'Izmet ens immortalitza en una foto que podeu veure tots al Facebook del CESC. Ja hem
fet 7 dels 23km de ruta. El camí continua resseguint els aerogeneradors del parc eòlic de la
Serra de les Maioles. El soroll que fan aquests molins és el mateix que el que fa un camió
quan et passa pel costat a l'autopista!
Més endavant, abans de dinar, fem una pausa per veure el refugi de Mas del Tronc. El té
llogat una noia molt especial que ens l'ensenya per dins, a uns quants. La pausa per dinar
la fem al costat de l'Església de Sant Martí de Maçana, en diferents taules de pícnic que
ens fan fàcil fer l'àpat. Ja hem fet 16km.
Havent dinat, baixem de l'Església fins a creuar la riera, i en pujada constant, recorrem
la distància que ens falta per arribar a la Torre, on ens esperen els companys de la ruta
curta per visitar-la i veure tots plegats un audiovisual sobre la Guerra de Successió a la
zona de Prats del Rei, on les tropes austriacistes van celebrar la seva darrera victòria davant les tropes borbòniques. En acabat, fem una breu visita a l'altar barroc que conserven
a l'Ermita de Can Sala, gràcies a un pagès que va evitar que el cremessin a la Guerra Civil.
L'autocar ens espera allà mateix, i al voltant de les set de la tarda arribem de nou a Sant
Celoni després d'una fantàstica primera experiència amb el grup de senders del CESC.
Text: Sandra Pla / Foto: Izmet Serra |
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200 “100 cims” per la Teresa
1, 68, 100, 133, 156, 197... 200! 200! 200! El cim número 200 del repte dels “100
Cims” de la FEEC. Qualsevol persona que es planteja un projecte d'aquesta importància,
el comença amb bona intenció i amb molt d'interès; a vegades, però, per motius ben raonables, abandona. No és aquest el cas: la Teresa va iniciar i va continuar i ha assolit el
cim número 200 i no ho deixarà aquí. Malgrat les matinades del dimarts, malgrat tenir en
compte el rellotge per arribar a temps, malgrat alguns contratemps, amb els companys dels
“100 Cims” ha anat recorrent la geografia catalana per aconseguir els diferents cims de la
llista, uns més a prop de casa, altres una mica més lluny.
Les sensacions i emocions habituals en el CESC es multiplicaven per tres aquell matí, al
sortir cap a la Serra de Llaberia. A l'arribar, la boira, el fred i el vent (molt vent) semblaven
que apagaria una mica l'alegria del grup; però al fer el cim de la Mola de Colldejou, vam
fer una rotllana i vam començar a saltar celebrant-ho. Després el temps va anar millorant.
Vam anar carenejant bona part de la Serra de Llaberia, enfilant-nos a tres cims més: la
Miranda de Llaberia, la Creu de Llaberia i, la cirereta del pastís, el Cavall Bernat, on van
quedar de manifest els valors del senderisme i d'aquest centre en concret. Abans de tornar
cap a casa, la Teresa va bufar les espelmes.
Moltes felicitats!!! I ara a seguir fent cims, a gaudir del recorregut, a compartir amb els
companys de les sortides, a admirar la meravella de la Terra i la seva bellesa.
Una abraçada!
Text: Anna Molleví / Foto: Carles Montoriol |
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PEDALANT FINS AL CAP NORD: El repte d’un somni.
PART 3: d’Oslo al Cap Nord
Després d'un dia de ferri, i amb les forces totalment renovades, abandono la capital de
Noruega amb la il.lusió de conéixer un país nou a estrenar. El primer dia resulta ser una
jornada mooolt llarga, de més de 180km. Inicio el dia intentant sortir d'Oslo per una carretera secundària que no trobo i, després, acabo petant accidentalment al mig d'una autopista. A la patrulla de policia que m'atura els caic en gràcia en explicar-los que vinc pedalant des de Barcelona; fent-me una mica el despistat, i amb excuses barates, em perdonen
la denúncia. Quan només porto una hora damunt la bicicleta passo per davant d'un centre
budista i m'aturo per xafardejar-hi una mica. Quina és la meva sorpresa en veure que em
conviden a menjar. És el primer cop en tot el viatge en què he de rebutjar part del menjar
que m'ofereixen; m'atipo amb tota mena de fruita i deixo alguns plats més contundents.
Els monjos estan molt interessats en el meu viatge i sobre el fet que vagi sol. M'ofereixen
quedar-m'hi uns dies per fer meditació i repòs, però rebutjo l'oferta, excusant-me i dient
que tinc els dies justos per arribar a Cap Nord. Em desitgen bon viatge i em regalen una
pulsera que, segons ells, em protegirà de les coses dolentes.
Durant les primeres jornades a Noruega fa un temps fantàstic amb molt de sol i sense
gota de vent, pedalant per l'interior envoltat de muntanyes nevades, petites poblacions i
granjes escampades arreu i orientades cap a grans rius i llacs que vertebren el paisatge. Un
dels meus objectius del viatge és intentar ascendir el cim més alt de tot Noruega i d'Escandinàvia. El seu nom és Galdhoppigen i només té 2400 metres d'alçada, però en aquelles
latituds és com si pugessis un quatre mil dels Alps. Es tracta d'un cim amb dues rutes normals força assequibles tècnicament, tot i que has de travessar glaceres i neus perpètues. Per

Una visita al temple budista, d’ on surto tip de fruita.
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Al punt més alt de la península Escandinava, on tot el que abarca la vista són glaceres.

poder pujar aquesta muntanya tinc un problema: la ruta que faig en bicicleta per arribar
a Cap Nord passa a uns 90km de carretera d'on comença el camí d'aproximació d'aquest
cim. El dia anterior havia tingut una jornada molt dura, amb forts desnivells, m'havia perdut i havia acabat pedalant per pistes dolentes. Com que només disposo d'un dia lliure,
descarto la possibilitat de fer els 180km de bici (anada i tornada) i a més fer el cim en el
mateixa dia. Després de valorar diverses possibilitats, deixo que el dia flueixi per si sol i
vaig resolent els problemes que se'm presentin sobre la marxa: en primer lloc lligo la bici i
deixo tot el material que no em fa servei en una consigna d'una estació de tren del poblet
d'Otta. Després faig autostop. Necessito 3 hores, agafar 3 vehicles diferents i subornar un
dels conductors per a què m'agafi sí o sí, abans no puc arribar al refugi que marca l'inici de
l'aproximació. Tot i arribar tard, decideixo tirar muntanya amunt, el mes ràpid que puc. La
neu comença de seguida i jo només duc unes vambes com a calçat. Provo d'impermeabilitzar-les utilitzant cinta americana. Seguint la traça dels que em precedeixen, i mirant de
no fer cap patinada, faig el cim, mig caminant, mig corrent. Durant la baixada tinc la sort
de conéixer els únics nois d'Oslo que em poden baixar amb cotxe cap on tinc la bicicleta
i la resta d'equipatge. Ningú més de la gent que es troba a la muntanya passa pel poble on
tinc les meves coses! Ha estat una jornada diferent, on he comprovat que, tot i fer temps
que no m'enfilo a cap muntanya, mantinc encara una bona forma física. La sort és de la
meva banda i qui sap si el braçalet que em van regalar els monjos budistes m'ha ajudat
a superar els entrebancs. El fet és que la mateixa nit, després d'un dia molt intens, planto
la tenda al costat d'un gran riu. Faig un bon sopar i em fico dins del sac molt cansat però
amb les piles carregades per tornar a pedalar l'endemà.
A cop de pedal, els dies van passant fins arribar a Trondheim, bella ciutat portuària amb
una catedral molt bonica. A partir d'aquell moment ja segueixo la costa sempre direcció
nord. Durant els següents dies la meteorologia canvia i quasi cada dia hi ha ruixats intermitents que em deixen xop i hipotèrmic. En cas de pluja, durant el dia aprofito les parades
d'autobús per a menjar-hi i aixoplugar-me.
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Les illes Loffoten el paisatge alpí mor directament al mar.

Per a continuar direcció nord la carretera costera és discontínua, i sovint s'han d'agafar
uns petits vaixells per a creuar els fiords que et vas trobant pel camí. En aquestes latituds
ja es nota l'aïllament que pateixen les poques poblacions que vaig trobant-me pel camí.
Gaudeixo de jornades llargues amb postes de sol que s'allargaven fins al matí, sovint dormint en platges salvatges amb una mar plana i sense ones, només acompanyat per un grup
de xatracs i gavinots barallant-se pel peix que hi abunda.
Finalment, i després d'arribar a Bodo i agafar un ferri, arribo a les illes Lofotten. Me
n'havien parlat molt bé d'aquestes illes, i realment val la pena fer-hi estada. El turisme ja
hi ha arribat, però l'encant dels pobles i la seva gent és manté intacte. El paisatge és aspre i
bell, del mar en surten unes muntanyes escarpades que graten el cel i a les arrels d'aquestes s'hi troben petits poblets repartits per les poques planúries que les parets rocoses han
deixat per a l'home. La cota de neu a aquestes latituds és tan baixa que en ple mes de juny
hi ha encara algunes congestes a tocar de mar. Com no podia ser d'una altra manera, la
pesca encara és una de les activitats més importants i els poblets costaners desprenen una
forta olor de peix.
Després d'un dia de descans, que aprofito per a rentar roba, conéixer gent i pujar a una
muntanya que he triat a l'atzar, continuo el viatge sempre direcció nord, saltant d'illa en
illa, aquest cop travessant grans viaductes i alguns túnels sota el mar. Al tercer dia d'estada
a les Loffoten arribo al poble situat al punt més septentrional de l'arxipèlag, s'anomena Andenes. Hi arribo al mig d'un temporal de mar, amb pluja i molt de vent. L'endemà al matí
intento agafar un ferri que m'ha de portar un altre cop a terra ferma, però les grans ones
amenacen d'enfonsar el vaixell i el capità decideix girar cua i tornar a port. Aquell dia el
port queda tancat per mal temps. De resultes del frustat viatge perdo un dia esperant que
el temps millori i també perdo l'esmorzar, que després de vomitar repetidament, deixo a
la coberta del vaixell. Com que el temps no millora i no s'atura, decideixo agafar un avió
que em porti a Tromso. És l'única alternativa al vaixell i, volant, únicament deixo de fer
una jornada de bicicleta. I així, en només 20 minuts de vol, em planto a Tromso, la darrera
ciutat al nord i capital del Finnmark (territoris del nord).
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Després de gairebé dos mesos sobre la bicicleta arribo al punt més septentrional d’Europa.

Continuo pedalant sempre cap al nord; ja tinc el somni a tocar, però el temps continua
inestable: el vent ha afluixat però segueix plovent de forma intermitent. Un cop passo la
població d'Alta, i a només 300km de Cap Nord, la civilització sembla talment que hagi
desaparegut. El paisatge infinit s'empassa el boscos de coníferes i apareix la tundra. Únicament resten alguns bedolls nans, colonitzadors d'un terrori marcat per la cruesa del
clima. Després de dies dormint al ras busco algun camping o allotjament que em pugui
acollir però, després de 150km sense trobar res més que paisatge indòmit i quatre cabanes
de pastors, acabo renunciant a la comoditat i planto la tenda al costat d'un riu infestat de
mosquits.
Les hores i els quilòmetres van caient inexorablement i finalment arriba el dia de cim.
Només em falten 30km de rampes fins arribar al Cap Nord turístic. Amb forces renovades
i veient l'objectiu a tocar, emprenc la pujada final emocionat, fent un flaixback mental de
tot el que ha estat el viatge. Des de l'inici a Breda fins aquests moments finals i després de
gairebé 2 mesos de pedalar, a la fi arribo al monument que marca el punt més septentrional d'Europa. Més al nord únicament el mar de Barents i el Pol Nord. L'emoció m'inunda
i no puc pensar racionalment. Una gran sensació de joia m'omple els primers minuts i
se m'escapen algunes llàgrimes; miro de dissimular, i els turistes que s'apleguen al meu
voltant es sorprenen de la meva presència. Alguns volen fer-se fotos amb mi i la meva bicicleta. El que ells han aconseguit a base d'unes hores de vol, algunes hores amb autocar
i nits d'hotel, jo ho he viscut de forma molt més austera i incerta, però també intensa.
Però ja que porto tants dies de viatge i he arribat tan amunt, no vull marxar sense haver
trepitjat el Cap Nord autèntic altrament dit Knivskjellodden. Es troba a uns 18km del turístic i només es pot fer a peu. Evidentment, això ja filtra molt, i suposo que la soletat que no
he trobat al turístic, sí la trobaré en aquest. Així que deixo la bicicleta a les instal.lacions
turístiques, i amb el mínim per a passar la nit, començo a caminar camp a través resseguint
penya-segats cap al destí final del viatge. Les hores passen, el terreny és molt inestable i
alenteix la marxa. El vent comença a bufar fort, porta núvols i finalment també apareix la
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pluja. A només 1km de l'últim objectiu, i sense res que em pugui aixoplugar, planto per
darrer cop la tenda en una mena de platgeta de còdols i herba. La idea inicial era acampar al Cap Nord autèntic per a gaudir del sol de mitjanit, però el mal temps empitjora, i
una pluja exordadora m'omple de pessimisme quan entro dins del meu petit refugi de tela
groga. Menjo alguna cosa i intento dormir una mica esperant que el mal temps afluixi. A
estones he de sortir i refer la tenda, ja que les fortes ratxes fan que les barilles i els vents se
surtin de lloc. Finalment a la una de la matinada, i després de 8 hores de pluja torrencial,
sembla que la meteo es calma i cedeix una mica. No he dormit gens però crec que és la
meva única oportunitat per fer el quilòmetre que em falta i tornar a la civilització. Surto
disparat, en mode cursa, cap a l'objectiu final. Passo pel costat d'un grup de rens que no
s'immuten pas per la meva presència. El tram final, totalment rocós i mullat, em fa extremar les precaucions per a una eventual caiguda al mar. A la fi arribo al la latitud 71º nord,
on Europa s'acaba i deixa pas als horitzons polars. Únicament una fita de pedra marca
aquest punt i amb prou feines s'hi distingeix un corriol que hi arriba. Amb un clima advers,
i el fred ficat fins al moll de l'òs, gaudeixo del final del meu viatge.
Text i Fotos: Oriol Boleda |
Ambel suport de:
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CALENDARI PREVISIÓ

Març 2017
03, 10, 17, 24 i 31.03 |
CICLE D'AUDIOVISUALS
04.03 | ESPELEOLOGIA
05.03 | SENDERS
11-12.03 | ALPINISME
12.03 | NATURA
19.03 | MUNTANYA
26.03 | ESQUÍ / 100 CIMS

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

