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EDITORIAL

Estem contents i orgullosos
de ser del CESC
A la nostra entitat som molta colla, al voltant dels 600 socis
distribuïts en diferents activitats. Convivim al CESC gent que
fem activitats molt diverses, des de les d'especialitat com el
barranquisme, l'espeleologia, l'escalada o l'alpinisme, a les
de competició dins del “running”, fins a les de l'excursionisme
més tradicional i contemplatiu com són els grups de Natura,
Senders, Muntanya i 100 Cims.
És obvi que ens relacionem molt més amb els companys
amb els quals compartim les activitats, però també, en molts
casos, ens trobem amb socis que habitualment van a diferents
grups, sigui al local o en activitats socials com poden ser la
diada del soci, la calçotada, la pujada del pessebre o també
els audiovisuals o el Sant Jordi de fotografia.
Lluny de ser o voler ser una freda empresa de serveis, tot
i que els donem als nostres associats, en agrada ser com una
càlida gran família, com hem expressat alguna vegada, on
totes les companyes i companys ens hi trobem molt bé. És
de vital importància que al Centre Excursionista Sant Celoni
mantinguem i potenciem aquesta manera de ser i de fer,
també que la major part dels associats puguem participar en
les tasques i en la gestió del Centre.
Cal destacar els llaços d'amistat que s'han anat creant entre
la gent del CESC i que es fan visibles amb molts detalls, amb
les felicitacions per les fites assolides, per les diades de Nadal
i Cap d'any, i també de manera molt especial amb les mostres
de suport quan algun consoci ha tingut dificultats, malaltia o
accident.
El CESC al llarg dels seus gairebé 33 anys d'existència ha
crescut gràcies a la confiança i participació de moltes persones
que se senten orgulloses del seu club.
Aquest és el gran èxit de tots els que en formem part.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | AUDIOVISUALS

Cicle d’Audiovisuals de Muntanya
Aquest any tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb projeccions molt interessants
i d'un alt nivell; esperem deixar el llistó encara un xic més amunt.
Aquest any, el dijous 2 de març en Ferran Latorre, que ja està només a un cim d'assolir
el repte dels 14 vuit-mils del planeta, ens obrirà el cicle.
L'Enric Soler, el divendres dia 10, ens presentarà “Pantocràtor, la ruta de Puig i Cadafalch del 1907”. El dia 17 l'Àngel Vedo en presenta els documentals “De l'Alpinisme al
Big Wall” i “L'evolució de la dona en el món de l'escalada”.
El 24 tindrem el muntatge en alta definició d'en Fulgenci Farré sobre l'Àfrica austral.
Finalment el 31, el nostre consoci i amic Oriol Boleda tancarà el cicle amb el documental
sobre la seva gesta de l'any passat “De Breda al Cap Nord, a cop de pedal”. També com
els darrers anys, hem d'agrair a Òmnium Cultural la seva col.laboració en el Cicle.
Dijous 2 i els divendres 10, 17, 24 i 31 de març, a les 9 del vespre
Can Ramis, sala Bernat Martorell. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Dijous, 2 de març

MAKALU i NANGA PARBAT. A UN PAS DELS 14
A càrrec de Ferran Latorre
Divendres, 10 de març.

PANTOCRÀTOR: seguint les passes de Puig i Cadafalch de 1907
A càrrec d'Enric Soler i Raspall
Divendres, 17 de març

DE L'ALPINISME AL BIG WALL i
L'EVOLUCIÓ DE LA DONA EN EL MÓN DE L'ESCALADA
A càrrec d'Àngel Vedo
Divendres, 24 de març

DEL NAMIB A LES CASCADES VICTÒRIA: Crònica d'un viatge per l'Àfrica Austral
A càrrec de Fulgenci Farré
Divendres, 31 de març

DE BREDA AL CAP NORD, A COP DE PEDAL
A càrrec d'Oriol Boleda
Al programa adjunt del cicle d'audiovisuals trobareu informació més detallada de cada
sessió així com dels autors respectius.
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CESC | ASSEMBLEA

Assemblea General de Socis: Resum
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

S'incorporen a la junta en Ramón Dedéu com a tresorer, en Xavier Comajuan com a representants de la secció d'Alpinisme, i en Fran López, com a representants de Barrancs.
Es donen de baixa l'Agustí Net, en Julio Lorente i la Francesca López.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2016 el CESC tenia 614 socis.
Durant l'any 2016 hi va haver 42 noves altes i 58 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2016 i el pressupost pel 2017.
QUOTES

Es proposa i s'accepta que les quotes del 2017 s'augmentin 1 euro:
- Soci ordinari i/o titular d'una unitat (i adreça) familiar: 39 euros
- Cadascun dels altres socis d'una mateixa unitat (i adreça) familiar: 16 euros
- Soci major de 65 anys: 21 euros
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CESC | FOTOGRAFIA

XXII Concurs Sant Jordi de Fotografia,
recollida de fotos fins el 6 d’abril
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa 22, el CESC. La manera de participar està àmpliament explicada en el tríptic que
rebràs juntament amb aquest butlletí:
Tria entre 1 i 10 fotografies en total que t'agradin. No cal que siguin d'aquest any, però
sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests dos temes: MUNTANYA i NATURA, o
MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne fins a 5 per categoria. La mida és important que
estigui entre 18x18 i 36x36.
Fotoprix Sant Celoni farà un descompte del 20% a tothom que hi vagi per fer còpies pel
concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins al 6 d'abril les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui, de les
que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotografia el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotografies que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el tríptic, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Totes les fotografies que presentem els socis del CESC, participen a la vegada en dos
concursos: el “social” i l'obert. Al “social” som tots els socis els que votem aquelles fotografies fetes pels socis del CESC. Al concurs “obert” és un jurat d'experts qui tria d'entre
totes les fotografies presentades, siguin o no socis del Centre.
Aquests seran els horaris:

Dimecres 19 d’abril, de 17 a 21h - Votació social, només socis i sòcies.
Dijous 20 d’abril, de 19 a 21h - Votació del Jurat (tancat al públic).
Divendres 21 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis.
Exposició oberta del 21 d’abril fins al 14 de maig, dimarts, dijous i dissabtes, de 18 a 20h,

i diumenges, de 12 a 13:30h i de 18 a 20h.
Tots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.

Els premis materials són força atractius. Però malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres. No t'ho pensis més: Segur
que tens imatges que als altres ens agradarà veure!
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Pràctiques per preparar el Memorial
Amics socis, el Centre Excursionista Sant Celoni us ofereix una preparació física i tècnica per a poder accedir a fer una sortida alpina al Memorial.
Per a tots aquells que us vingui de gust fer la sortida d'alta muntanya al Memorial però
que representi quelcom per sobre del nivell de la pràctica habitual, volem donar-vos la
possibilitat de preparar-se per minimitzar els riscos i poder fer una sortida més segura.
Òbviament es mantindran altres modalitats de sortida que no implicaran fer un 3000.
El Memorial com molts de vosaltres ja sabeu, és una trobada anual d'amics del CESC
que va començar com a “Memorial Santiago Garcés” després d'un malaurat accident
mortal de trànsit. En Santiago Garcés, des de feia molts anys, guiava companys del CESC
a una sortida anual pel massís del Mont Perdut. Actualment l'anomenem “Memorial Muntanyenc” en record de tots els companys desapareguts.
Donat que els darrers anys s'ha anat fent més i més popular la sortida per fer un 3000 a
la zona i que des de l'organització del Centre s'ha detectat que no tothom qui s'apunta té
l'experiència necessària, creiem que és d'obligació moral acotar l'accés a aquesta sortida.
Tanmateix, amb la voluntat de poder seguir convidant a qui s'hi vulgui iniciar i d'acord
amb el tarannà obert i generós que ens caracteritza, volem posar els mitjans per a que es
puguin fer unes pràctiques, optant així a la tant esperada sortida alpina però això sí, havent
reduït riscos.
A continuació trobareu les dates que us proposem per a fer les pràctiques. Els organitzadors de la sortida al 3000 seran els que tindran la darrera paraula per admetre els participants.
22 d'abril: iniciació en posar-se i utilitzar els grampons i el piolet
7 de maig: sortida en la que utilitzarem grampons i piolet
18 juny: sortida amb força desnivell i llargada, per acostumar-nos al esforç

L'aprenentatge es realitzarà a llocs encara a concretar, segons meteorologia i condicions de la neu. S'inclouran pràctiques d'us de grampons i piolet.
Els interessats, haureu d'estar al cas de la web www.elcesc.org i/o facebook del centre
per possibles informacions i/o variacions.
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CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos de març i abril
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos de març i abril.
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 març
4,11,18 i 25 d'abril
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars

CESC | ESQUÍ DE MUNTANYA

Proposta d’Esquí de Muntanya
per Setmana Santa
SORTIDA tarda del dijous 13 d'abril. TORNADA dilluns 17 d'abril.
Zona occidental Pirineu Osca.
Tenint en compte las dates de la Setmana Santa d'enguany, proposem dues zones en
funció de la neu i de quants us apunteu a passar aquest dies amb nosaltres.
A) Amb força neu: Vall de Echo. Tenint com a base la Borda Bisaltico farem sortides a
la Paquiza Linzola, el Bisaurín o el Castillo de Acher.
B) Amb menys neu: buscarem una zona de més alçada a la vall del riu Aragó. La base
serà l'Alberg La Rinconada 3000, a l'estació d'esquí de Candanchú. El pic del Monjes,
l'Aspe, la Raca o el GR fins al Ibon d'Estanés són bones opcions.
El allotjaments tenen un cost d'uns 25 euros per nit.
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Curs Escalada en Roca - Nivell 1
Del 26 d’abril al 17 de maig
PRESENTACIÓ.
L'objectiu del curs és ensenyar les tècniques bàsiques de progressió i assegurament i
les tàctiques adequades per escalar vies equipades d'un llarg amb autonomia i seguretat.
NIVELL ESPORTIU MÍNIM.
El nivell 1 d'escalada és un curs d'iniciació, i per tant, no és necessària experiència prèvia. Si ja hem fet algunes escalades, ens serà molt útil per assentar coneixements, perfeccionar tècniques i adquirir confiança. Sols ens caldrà una mínima condició física i psíquica
i molta motivació.
MATERIAL.
Obligatori: Casc i arnés d'escalada, peus de gat, roba còmoda i resistent.
Optatiu: Assegurador/rapelador tipus tub, corda simple, cintes exprés, mosquetons de
seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de resistència),
cordino d'uns 3 m i de 5 o 6 mm Ø, frontal, Shunt.
Part del material obligatori pot ser llogat a les entitats o aportat per l'equip docent.
NORMES DEL CURS.
Places: 12 alumnes.
Disposar de la llicència federativa tipus C o superior pel 2017.
Edat mín. 16 anys. Els menors de 18 hauran de presentar una autorització, fotocòpia del
llibre de família i DNI del tutor/a.
La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de
força major (condicions climatològiques, etc.), així com reservar-se el dret d'excloure a
qualsevol alumne que demostri desinterés, manca de capacitat, no respecti les indicacions
dels docents i/o no tingui uns mínims d'educació i respecte envers les persones i el medi
ambient, sense dret al retorn de l'import fet efectiu.
Ratio monitor/alumne: 1 a 4.
Equip docent: Instructors titulats ECAM.
DRETS D'INSCRIPCIÓ.
115 euros per alumne amb llicència anual FEEC. 130 euros per alumne amb llicència
temporal. Imports a ingressar al compte del CESC de CaixaBank
2100 0214 96 0200220352

Aquest preu no inclou desplaçaments, apats, pernoctes, lloguer de material ni llicència
federativa. Data límit: 21 d'abril del 2017.
Els socis del CEP i del CESC gaudiran d'una subvenció de 15 euros en finalitzar el curs
amb aprofitament i amb una assistència presencial mínima del 80% de les sessions.
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Direcció del curs, informació i inscripcions:
Joan Miquel ESCUDÉ. 630716477. jmescude@hotmail.com
PROGRAMA.
ABRIL
26 Presentació. Revisió material dels alumnes. Xerrada teòrico-pràctica: Material I (casc,

arnés i encordament). Tècniques de progressió en escalada lliure I. Comprovació mútua.
Assegurament en politja i despenjament. Al rocòdrom municipal de St. Celoni (Centre
Municipal d'Esports “Sot de les Granotes”, Sant Celoni), de 20 a 23:30 h.
29 i 30 Sortida teòrico-pràctica. Lloc a determinar. Material II (corda, cintes, cordinos,

conectors i cadena de seguretat). Nusos. Tècniques de progressió en escalada lliure II.
Pràctiques d'escalada i assegurament en politja. Tipus d'ancoratges. Ancoratges naturals i
fixes. Ressenyes i graduacions.
MAIG
6 i 7 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Pràctiques de progressió i assegurament en po-

litja. Aturada de caigudes. Muntatge bàsic de reunions i autoassegurament. Maniobra de
passar corda per la reunió i despenjaments. Assegurament del segon. Ràpel auto-assegurat.
13 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Progressió autònoma en vies d'un llarg. Tècni-

ques d'abandonament.

17 Cloenda del curs i lliurament de diplomes. Xerrada teòrica al local del CESC i visionat

de vídeos d'escalada, de 20 a 23:30 h.

Les sortides pràctiques s'intentaran dur a terme en escoles d'escalada properes (La Roca,
Collbató, Cabrera de Mar, Canyelles…) i l'horari orientatiu, tan de dissabte com de diumenge, és de 7:00 a 20:00h.

CESC butlletí | març-abril 2017 | 7

SORTIDES MARÇ | FITXA ALPINISME
ALPINISME | PALLARS SOBIRÀ

Montsent de Pallars 2851m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
11 i 12 de març
HORA SORTIDA

El divendres anirem a l'embassament de Sallent, a la
capçalera de la Vall Fosca i dormirem fent bivac.

Divendres, tarda-vespre

Al matí començarem a pujar per la canal Pigolo fins la
Font de Coma d'Espós; aquí tombarem una mica cap a direcció sud, fins al Montsent de Pallars 2883m.

MITJÀ TRANSPORT

Per la baixada seguirem la cresta, direcció al Montorrió
2862m; en funció de l'estat de la neu, ens hi arribarem o
començarem a baixar cap al Tossalet de la Coma, i després
cap a la Font de Coma d'Espós que haurem passat a primera hora del matí.
Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta.
Ruta amb molt desnivell
i quilòmetres, necessària
bona condició física
DURADA 11-12:00h
DESNIVELL +1350m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric,
ARVA+pala+sonda, i material personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com

8 | CESC butlletí | març-abril 2017 |

SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | BAIX LLOBREGAT

Castell d’Eramprunyà
des de l’Ermita dels Bruguers

DATA

Diumenge 12 de març
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

El castell d'Eramprunyà és una obra de Gavà (Baix Llobregat) declarada Bé cultural d'interès nacional. Molt a
prop hi ha Sant Miquel d'Eramprunyà, una església que
forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. Formen un notable conjunt de ruïnes sobre el
santuari de Bruguers,
Les restes del castell d'Eramprunyà són dalt d'una muntanya entre penya-segats amb magnífiques vistes del delta
del Llobregat i part del Garraf. El conjunt consta de tres
recintes fortificats: el principal o superior situat a 402 metres d'altitud –on hi ha les ruïnes del castell palau gòtic–,
el jussà situat a 392m –on hi ha l'ermita de Sant Miquel
d'Eramprunyà, d'estil romànic, tot i que transformada–, i
l'exterior a 319m –on es pot veure una part important de
l'antiga muralla. Al recinte principal, envoltat per murs que
en molts trams tenien 50cm de gruix fets amb petits carreus, s'hi accedia a través d'un pont de pedra (actualment
es fa per una passera de fusta). El baluard que defensava
el portal té un gruix de 90cm al parament més meridional.
La capella de Sant Miquel d'Eramprunyà és un edifici
d'una sola nau. Originàriament era parròquia castral, i presenta paraments amb múltiples fases de construcció. S'hi
distingeixen tres etapes. Una primera, preromànica, de la
qual resten els murs laterals interiors. Una altra de romànica, de la qual resten els murs laterals exteriors i l'arrencada de la volta de canó de l'antic absis. I una tercera de
moderna, de la qual resten les parets frontal i posterior, i
la coberta amb volta, característica del gòtic renaixentista,
de factura molt modesta. Al voltant de l'ermita, es poden
veure tombes antropomorfes i també una inscripció a la
roca realitzada per Jaume March I, senyor d'Eramprunyà,
al segle XIV. També hi ha una inscripció del segle XII, i una
altra del segle XVIII, sobre els sometents de guàrdia al castell. El temple romànic data de la primera meitat del segle
XII, tot i que potser aprofita una paret més antiga.

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

07km aprox. més
visita al castell
DESNIVELL +300m aprox.
DURADA 04:30h aprox.
ARRIBADA 14:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

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

Des de l'ermita prenem el GR-92 per camí fressat i aviat trobem la Foradada, un espectacular pont de roca natural. Seguim el camí i al poc, a la dreta del camí, trobem la
Cova Foradada, una curiosa cavitat amb entrada i sortida amb un procés erosiu avançat
de tafoni. Continuem novament el GR fins una clariana, on deixem momentàniament el
GR per anar a l'esquerra per un corriol que ens porta fins unes ruïnes de l'antiga ermita
de Bruguers. Una mica més endavant i a l'esquerra trobem la Creu de Ferro, que esta just
a sobre de la Cova de la Mare de Deu. Aquí els més atrevits podran baixar per una canal
equipada amb cable de vida que baixa molt fort uns 20 metres. A mitja baixada trobem
a l'esquerra una petita cavitat amb avançat procés erosiu de tafoni. Continuem avall i el
cable de vida gira a la dreta, aquí ja veiem la Cova de la Mare de Deu, una finestra natural de la cinglera penjada al buit. Només cal fer un pas fàcil per entrar-hi. A dins trobem
nombroses ofrenes de la gent. Desfem el camí fins el GR i continuem pujant fins el Castell
d'Eramprunyà (s.X). Aquí començarem la visita guiada: dins el castell trobem l'ermita de
Sant Miquel d'Eramprunya amb tombes antropomòrfiques i una cisterna excavada a la
roca i, creuant el fossat per on abans hi havia un pont (ara una passera), entrem al recinte
sobirà, tot passant per una portalada amb murs de mes d'1 metre d'ample, on trobem les
restes de diverses cambres. Vist el castell seguim, ara ja altre cop per el nostre compte
continuarem en suau pujada fins a la Torre de guaita de La Desfeta, punt més alt de la
sortida. Seguirem fins el coll i creu de La Clota i seguint per un sender anirem baixant fins
a trobar una pista per la que retornarem a prop del Castell, des d'on reprendrem el camí
de baixada fins a l'ermita dels Bruguers pel mateix que hem pujat.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins a Molins de Rei, on per la B-23 i a la sortida
607, seguirem direcció Sant Boi-Cornellà i més tard Sant Boi. I per la C-245 direcció
Sitges-Castelldefels i un cop a la C-32 Sitges-Tarragona fins a la sortida 48 AB Gavà; ara
seguirem tot recte sempre en direcció Begues, fins a la quarta rotonda en la que seguirem
la BV-2041 en direcció a Begues durant uns 4km, fins a trobar els indicadors de Mare de
Déu de Bruguers-Castell d'Eramprunyà.
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SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | SEGRIÀ

Caminada entre els
presseguers florits

DATA

Diumenge 19 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Aitona, poble situat a la ribera baixa del Segre, estès per
les terrasses fluvials quaternàries; a l'esquerra, fins als turons de la serra Grossa, que anuncien ja les Garrigues, i, a
la dreta, fins a l'altiplà que separa les aigües del Segre i del
Cinca, anomenat la Llitera.
L'agricultura és la principal activitat econòmica; la ramaderia i la indústria -llevat de la producció d'electricitatsón insignificants.
Al secà (3.680 hectàrees) hi són conreats blat, ordi, oliveres i ametllers. A la zona de regadiu (1.149 hectàrees),
arròs, arbres fruiters -préssecs, nectarines, albercocs, cireres i peres-, alfals i també cereals (blat i ordi).
La població del municipi, relativament estable, ha tingut
tendència a disminuir des del 1950. La vila (2.407 habitants [2010]; 110 metres d'altitud) és assentada al coster i
al peu d'un turó, coronat per les restes d'un castell testimoniat ja en època musulmana. Fou conquerida per Ramon
Berenguer III de Barcelona, bé que la població musulmana
hi subsistí fins a l'expulsió dels moriscs, el 1610 (d'Aitona
en foren expulsats 724).
L'actual església parroquial de Sant Antolí, construïda al
final del s XVIII, té una notable façana barroca.
ITINERARI I RECORREGUT

Sortirem tots junts del poble d'Aitona en direcció nord
entre els cultius de fruiters, per fer un primer “bucle” per la
part de la vall del riu Segre; tot seguit retornarem al poble
i ara en direcció sud enfilarem fins a l'ermita de Sant Joan
de Carratalà.
Ja de tornada i al passar a prop del la població es quan
els que vulguin quedar-se es desviaran fins al poble i donaran per acabada la caminada. La resta seguirem i ens
enfilarem fins a la Serrabrisa, punt més elevat dels voltants,
des d'on podrem gaudir d'unes grans panoràmiques de tot
l'entorn; ja només ens restarà prendré el camí de tornada
fins a Aitona i donar per acabat el recorregut.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

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

Quico Fernàndez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
DURADA 06-07h aprox.
RECORREGUT 17km (llarga)
/ 12km (curta)
DESNIVELL +/- 200m (llarga) / +/- 100m (curta)
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia a la
muntanya (bastons, roba
d'abric, ulleres de sol, crema solar, calçat adequat).
Beguda (no trobarem aigua), esmorzar i dinar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de març
- 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 MARÇ | FITXA MUNTANYA

Hi ha la possibilitat de dos recorreguts, el llarg d'uns 17km i un desnivell de poc més
de 200m i el curt d'uns 12km i un desnivell de poc més de 100m.
Els que optin per fer el recorregut curt tenen la possibilitat d'anar a dinar a algun dels
restaurants d'Aitona.
Es tracta d'un relaxat recorregut circular sense quasibé desnivell entre les plantacions
d'arbres fruites de les rodalies d'Aitona, que per aquestes dates han d'estar en plena floració, combinant trams de pista, la majoria de terra, amb altres de senders.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins a Martorell, allà anirem per la
A-2 fins passat Lleida, a la sortida nº 447 Soses-Seròs-Torres de Segre; a la primera rotonda anirem direcció Alcarràs-Soses-Seròs. I a la segona rotonda anirem direccio Soses.
A l'entrada de Soses trobarem una rotonda i seguirem cap a Aitona-La Granja d'Escarp.
I la propera població que trobarem ja serà Aitona , punt de inici de la ruta.
En total 216km des de Sant Celoni.
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SORTIDES MARÇ | FITXA GAE
CESC | GAE

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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SORTIDES MARÇ | FITXA ESQUÍ DE MUNTANYA
ESQUÍ DE MUNTANYA | ANDORRA

Pic de la Cabaneta 2818m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
25 i 26 de març
HORA SORTIDA

És una de les ascensions clàssiques amb esquís de muntanya d'Andorra, principalment perquè és un cim molt assequible i agraït. Normalment es pot començar amb els esquís
als peus i arribar al cim també amb els esquís posats, enfilant
sempre per pendents moderats. La baixada també és molt
agradable, amb diverses possibilitats, ja que ens movem en
un entorn obert i força fàcil. Seran 1000 metres de desnivell
amb recorregut, més o menys llarg en funció del què la neu
ens deixi entrar a la Vall d'Incles
Sortim del Pont de la Vall d'Incles a la carretera d'Andorra a França. Seguim la pista (asfaltada) de la Vall d'Incles
fins als edificis del càmping d'Incles i el Pont de Juclar. En
funció de la quantitat de neu podrem començar a esquiar
abans o després, però és molt possible que un tros de pista
l'haguem de fer a peu. Creuem el pont i seguim la pista pel
costat del torrent fins que sortim a unes clarianes a on la
vall es divideix en dos. Hem de continuar per la vall de la
dreta, remuntant el torrent que ara queda una mica enclotat
i deixant-lo sempre a la nostra esquerra fins a arribar a les
Pletes de Sisqueró. Passem a l'altra banda del torrent per
arribar al refugi forestal (sense confort), i ens enfilem per
les pales que hi ha al seu darrera, en direcció est. Després
d'una forta però no gaire llarga pujada arribem als plans
de les Basses de Siscar, aquí girem en direcció sud-est per
endinsar-nos en el petit circ format per la Serra del Mig. Ara
ja només queda fer el darrer tram de pujada per una pala
de pendent sostingut que ens obligarà a realitzar nombroses
ziga-zagues, fins arribar a un petit coll i d'aquí, per l'ampla
carena, fins al poc definit Pic de la Cabaneta.
La baixada la fem seguint el mateix itinerari de pujada.
Des del mateix pic comencem a davallar cap a la dreta, per
anar a buscar la pala per on hem pujat, sense necessitat de
tornar a passar pel collet. Anem baixant i una vegada arribats al refugi i creuat al torrent, abandonem les traces de
pujada i flanquegem pel mig del bosc que queda a la nostra
esquerra, fins a trobar el millor descens que ens deixarà de
nou a la pista, la qual anirem seguint fins a tornar al punt
de partida.
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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
DURADA Depèn de l'estat
de la neu, 5-7h de ruta
CAL PORTAR Grampons,
piolet, ARVA, pala, sonda
(es poden llogar al CESC),
casc, roba d'abric, ulleres
de sol, menjar i beguda
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 març
- 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

SORTIDES MARÇ | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | TARRAGONA

Tossal d’Engrillo

DATA

Diumenge 26 de març
HORA SORTIDA

06:30h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI I RECORREGUT

Sortim de Paüls (350m) per el GR-171 en direcció als
Montsagres de Paüls, quan portem uns 2km ens desviem
per visitar les Coves Roges; ja de tornada al GR-171, continuem pujant, passem pel barranc de L'Escudelleta i arribem
els Montsagres de Paüls, aquí podrem proveir-nos d'aigua.
Farem un incís per pujar al Forat de La Finella i tornarem
al GR fins arribar al Coll Roig (916m), lloc a on hi ha la
Bassa de La Refoia; ara per pista anirem al centenari Teix
d'Engrillo i ja ens quedarà poc per arribar al Tossal d'Engrillo (1072m).
Des del cim, si el temps ens ho permet, podrem gaudir
de grans panoràmiques de la Terra Alta i de bona part dels
Ports. Baixarem fins els Montsagres d'Horta, per tot seguit
enfilar cap el Coll d'Atans (1013m) i d'aquí al coll de la
Gilaberta (940m), ja molt a prop de la Punta de l'Aigua
(1092m).
Al passar per un collet trobem el desviament per pujar
a la Punta de l'Aigua (Opcional) i seguim fins el coll de
l'Avenc, des d'on ja començarem la baixada cap a Paüls.
Tot baixant farem una visita a la Cova del Llop, dins la
que hi trobarem un pou d'aigua, i ja tot baixada fins a Paüls.
COM ARRIBAR-HI

Anirem per la AP-7 direcció Tarragona fins a la sortida
32 Torredembarra-Altafulla, a partir d'aquí anirem primer
per la N-340 que més endavant es converteix en la A-7 fins
a la sortida L'Aldea-Tortosa i per la C-42 fins a Tortosa i per
la C-12 a Xerta, on trobarem la desviació a Paüls.

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, però és llarga i
amb força desnivell
RECORREGUT 18km aprox.
DESNIVELL +1100m aprox.
DURADA 08:00h 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 març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Carles Montoriol
93867 4662
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
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SORTIDES ABRIL | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | GARRAF

Avenc de l’Arboç

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 1 d'abril
HORA SORTIDA

07:15h del matí
El proper 1d'abril 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 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 30 de març
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

4ª Etapa: l’Anell Verd de
Sant Boi de Llobregat

DATA

Diumenge 02 d'abril
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 30 de març.
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 €
No socis 22 €
Menors 14 anys 7 €
PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI

L'Anell Verd de Sant Boi de Llobregat és una ruta circular que recorre diversos ambients, travessarem paisatges
fluvials, agraris i forestals de muntanya.
La ruta passa per racons d'elevat interès arquitectònic i
cultural com la Colònia Güell, l'Ermita de Sant Ramon o el
nucli antic de Sant Boi amb Can Barraquer, seu principal
del museu de Sant Boi; en aquesta casa visqué i hi morí el
conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanova.
Sortim de Sant Boi i agafem la passarel.la d'accés al riu
Llobregat i el remuntem per la part esquerra; passem sota
la via de l'AVE i arribem a la central elèctrica; tot seguit girem a l'esquerra i tornem a passar per sota la via de l'AVE,
seguim direcció la muntanya de Sant Antoni, arribem a
l'estació de tren el Molí Nou-Ciutat Cooperativa i anem seguint a la dreta i en paral.lel a la via de tren, a mà esquerra
podem observar l'antiga fàbrica tèxtil de l'empresari Eusebi Güell, que era mecenes de Gaudí.
Després de creuar la carretera BV-2002 entrem a la Colònia Güell, una petita colònia obrera, està considerada
un referent per estudiar l'arquitectura d'Antoni Gaudí i un
dels conjunts modernistes i atractiu turístic més important
de Catalunya. El camí passa davant de la Cripta Güell, església projectada per Gaudí que va quedar inacabada en
la mort d'Eusebi Güell, el seu mecenes.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 16,69km
DESNIVELL

+ 447m / - 447m
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient.
Es recomana dur lot o
frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 30 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

Abandonem la zona poblada pel lateral del camí asfaltat de Can Ros, passem per les cases de la Masia de Llorc.
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SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS

Continuem pujant i tot seguit fem un gir a l'esquerra deixant a mà dreta la masia Mas
Terra Alta, anem baixant fins a arribar a una riera, aquí tornem a pujar entre roures i pins
fins a arribar al camí vell de Torrellas. Deixem a la dreta la finca de Santa Bàrbara i passem per la zona didàctica de Can Palós amb la casa de Colònies del mateix nom.
Més endavant passem per una passarel.la de fusta per sobre la carretera que enllaça
Sant Boi amb Sant Climent. Aquí comença la pujada més forta d'aquesta ruta que ens
porta a l'imponent Ermita de San Ramon (pertany a la llista de 100 cims de la FEEC).
Des d'aquí podem veure el mar, el Delta del Llobregat, l'aeroport de Barcelona...
Ara només ens queda el camí de baixada passant pel parc de la Muntanyeta, la Font
de Golbes amb l'àrea de descans, el camí passa al costat d'un estable condicionat per
ovelles, de propietat municipal; la seva funció és que les ovelles redueixin el sotabosc per
minimitzar el risc d'incendi.
Arribem al final de la ruta passant per un pavelló de Caça, la Torrre de Benviure i ja
entrem a Sant Boi de Llobregat per finalitzar la nostre ruta a Can Barraquer.
Final de la 4ª etapa de la Ruta dels Senders del 1714 (Temporada II).
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SORTIDES ABRIL | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | VALL D’ARAN

Pic d’Amitges 2848m

DATA

Cap de setmana,
08 i 09 d'abril
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte al matí d'Espot i anirem direcció
a l'estany de Sant Maurici pel GR-11 i d'aquí al refugi
d'Amitges, on passarem la nit.
El diumenge el matí anirem direcció a les Agulles d'Amitges i al Pic d'Amitges 2848m.
La baixada serà pel mateix camí de pujada.
També es podrà fer amb esquís de muntanya.

Dissabte 07 del matí
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 04-05h (dissabte)
/ 10-11h (diumenge)
DESNIVELL +1100m (dissabte) / +600m (diumenge)
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric,
ARVA+pala+sonda, i material personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 06 d'abril
- 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 ABRIL | FITXA NATURA
NATURA | VALLÈS OCCIDENTAL

El Riu Ripoll i les
Barraques de Pedra Seca
INTRODUCCIÓ Magnífica sortida de natura adreçada a to-

tes les edats. Planera, amb molta vegetació de ribera, boscos i esplèndid paisatge. Sobre tot de gran interès cultural
que descrivim en el circuit. En resum hi ha molt per visitar
i fotografiar, en un circuit de 8km.
La sortida proposada és la part alta del Riu Ripoll dins
del terme de Castellar del Vallès, a la vesant oriental de la
serralada de Sant Llorenç de Munt.
El riu Ripoll és el riu més rellevant del Parc Natural de
Sant Llorenç de Munt i l'Obac. Llueix una cara nova, però
neta, per acollir una diversitat d'éssers vius. Amb aquesta
excursió us convidem a conèixer els encants d'aquest riu
tant vallesà.
Durant el recorregut ens acompanyarà el Sr. Joan Roura
Umbert, un bon coneixedor de la zona i membre actiu del
grup de recuperació de barraques de pedra seca.
ITINERARI I RECORREGUT Circular Sortiríem del aparca-

ment de l'ermita de les Arenes, visitaríem l'ermita de la
Mare de Déu de Les Arenes, datada al s.XI, forn de calç,
barraca de la Carme, la cova de l'Aigua, barraca de Guillemot, font del Carner, font de l'Avellaner, font de la Falguera, primers sistema de forats picats a la roca del riu, per
una resclosa medieval, cinc pins units, barraca del Victor,
bassa Canyamera, segons sistema de forats picats a la roca
del riu de una resclosa medieval, per ompli la bassa canyamera, barraca de la llinda amb Angle, barraca ruïnes del
Carner, barraca del Carner, font del Barceló, barraca del
Llorenç de la Fonda, bassa i font del Llorenç de la Fonda, i
basses de Barceló, barraca del Ballesta, font de l'espigola,
font del Romaní, dins la Urbanització de Les Arenes, dues
torres Modernistes. Recorregut de 8,07km.
COM ARRIBAR-HI 50 minuts/ 50km Sortirem de la plaça

Comtes del Montseny, direcció a l'autopista AP-7 direcció
Granollers i Sabadell/Terrassa per C-58; a l'alçada de Sabadell centre, sortirem per anar a buscar la carretera B-124
que ens durà a Castellar del Vallès.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 09 d'abril
HORA SORTIDA

08:00h del matí
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 8km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 03:30h aprox.
ARRIBADA 13:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat
INSCRIPCIONS

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

SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

5ª Etapa: Cardona - Solsona

DATA

Diumenge 30 d'abril
HORA SORTIDA

07:30h del matí
ITINERARI Sortim de Cardona en direcció de Cal Xandri,

passem per la casa els Porxos de l'Eruga, tot seguit travessem el torrent de les Cadenes pel pont del Cabra.
El camí ens porta al Mas Torre del Cintana, creuem la
carretera de Bergús i agafem el camí de Cal Tuta, passem
per Sant Ramón i sortim a la carretera C-55; la travessem
i creuem el riu Cardener pel pont de Buida-sacs. Passem
el Molí i remuntem la Serra de Montner. Veiem davant
el poble de Clariana de Cardener, travessem el Serrat de
Cargols i la Rasa del Soler. Tot seguit passem pel Molí de
Caneti, tornem a creuar el Cardener pel pont. Arribem al
Molí vell de Xixons, anem ascendint i deixem a mà dreta
el càmping la Ribera. Arribem a la presa de l'embassament
de Sant Ponç on trobem l'Ermita de Sant Ponç.
(AQUÍ COMENÇA L’OPCIÓ CURTA).

Seguim un camí pel marge dret del pantà, a la nostra
dreta, en un punt més elevat es troba la petita ermita de
Sant Martí de Joval. El camí va ascendint fins a sortir al
camí ral de Solsona. Passem pel pla de Cal Tòfol i el Pla
de la Pomera. Sortim a la carretera C-55 on hi ha el mas
la Guingueta, seguim el camí de Santa Llucia direcció Solsona tot passant per Can Maçana, Cal Pubill, Cal Mestre i
les granges de Cal Cisteller. Travessem per sota la C-149,
passem pel camp del Molí i entrem a Solsona.

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 22,44km
(llarga) / 10,09km (curta)
DESNIVELL

+598m/ -401m (llarga) /
+350m/ -153m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient.
Es recomana dur lot o
frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 27 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Les Roques Encantades i el
Santuari de La Salut
Poc em podia pensar quan sortíem de Sant Celoni que, a més a més de la bellesa pròpia
de la zona i la seva fageda als mesos d'hivern, ens trobaríem un regal tant ben posat i en
la seva mesura justa, una magnífica enfarinada blanca que feia que el paisatge fos encara
més “Encantador”.
Just començar el recorregut ja hem enfilat pendent amunt fins a trobar-nos el volcà de
Sant Marc, interessant primer punt d'aturada després d'entrar una mica en calor. El fred
avui s'ha fet notar, tot i que les moltes estones de sol han sigut un bon regal per fer més
brillant el recorregut.
El volcà de Sant Marc ens ha encarat cap a l'ermita romànica de Sant Pere Sacosta, on
hi hem arribat després de travessar un preciós prat on ja es començava a notar la presència
de la neu. Curiosa ermita de la que se'n conserva només una meitat i on darrera el mur
d'accés s'hi troben les restes de l'altar. A l'ermita, parada tècnica per reposar forces i fer
un bon esmorzar envoltat de bona companyia.
A continuació enfilem un bon tros de pujada per pistes i corriols prou coberts de neu
ben tova acabada de caure. Sens dubte, semblava fet expressament per a la nostra visita
per donar-li un aire més bucòlic encara. Molt recomanables les magnífiques vistes que es
poden observar des de diferents punts del camí.
Aquest recorregut ens serveix per trobar-nos amb les Roques Encantades. Un indret
màgic amb unes enormes roques originàries de sediments marins de fa milions d'anys, de
formes totalment diferents, apilades de qualsevol manera però a l'hora molt ben posades.
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Després de gaudir d'aquest paratge, hem continuat el recorregut, ja més planer, cap
al Santuari de La Salut. Magnífiques vistes també des d'aquí. Llàstima que el Santuari era
tancat i no l'hem pogut visitar (ja se sap que no es pot tenir tot, oi?)
Ja només ens quedava el descens cap a Sant Feliu de Pallerols per acomiadar-nos fins a
la pròxima trobada i tornar cap a casa.
Molt bona organització i coordinació per part de l'equip guia, cosa que fa que es pugui
aprofitar i gaudir molt més encara la sortida.
Personalment ha estat el meu bateig com a membre del CESC i vull donar les gràcies a
tot el grup per la bona acollida que m'heu donat i l'agradable estona que hem passat, que
de ben segur no serà pas la última.
Moltes gràcies a tots!!!!
Text: Marcel Mestre / Foto: Quico Fernàndez |
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Etapa: Prats de Rei Prades de la Molsosa (opció curta)
Ens feia molta il.lusió aquesta sortida doncs era la primera que feiem de Senders.
Sortim amb l'autocar per anar a Prats de Rei, on comença l'opció llarga, aquí es queda
la majoria del grup, la resta seguim fins a Sant Pere Sallavinera.
Fa fred i molt de vent i quan ens preparem per iniciar la manca, es posa a ploure de
valent, acompanyat també d'una mica de pedra. Una vegada equipats amb impermeables
i capelines, ja no plou tant i comencem, peró al cap d'una estona ens tornem a parar en
una pallissa ja que fa un bon ruixat, que per sort no dura gaire i podem continuar.
Tot i el vent que no para, la ruta és agradable i variada, per pistes i corriols enmig de
marges i conreus. Fem una parada per esmorzar i reprenem la manca tot xerrant els uns
i altres. Més endavant i per dues vegades, veiem uns elegants cabirols que evidenment
desapereixen de seguida. Aixó ens alegra el camí i després d'unes bones pujades arribem
al Castell de Boixadors.
Allà hi trobem un altre grup d'excursionistes i junts fem la visita al castell i l'església.
La guia ens fa una bona explicació de l'história, construcció i treballs de restauració.
Pujem a la part més alta del castell i allà el vent bufa encara més fort i fa molt de fred.
En un dia ciar i sense boires, hauríem tingut una bona panoramica, llàstima que no va
ser així, tant sols difuminadament podíem veure Montserrat i La Mola.
Acabada la visita i en un lloc arrecerat, la Mónica (molt emocionada) ens proposa un
minut de silenci en memòria de l'Esteve, doncs en aquesta sortida, ell hi havia de ser.
Després fem la fotografia del grup i seguim caminant. Portem retard i hem d'anar lleugers fins arribar a Prades de la Molsosa, allà ens espera l'autocar que ens portara a Vallmanya, a l'esperat “restaurant”.
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Tota una aventura dinar allà, una taula de 18 persones els supera, no estan preparats.
Ens fan esperar molt i tot plegat té molt de desitjar, però amb l'humor de tots passem una
bona estona. Si alguna vegada esteu per la zona NO HI ANEU!!!!!
Anem tard i tornem a Prades per trobar-nos amb els companys que han fet la caminada
llarga. Fa gairebé una hora que ens esperen i han passat molt de fred, pujen a l'autocar
(sense fer cap retret) i es refan de seguida. Comentem les aventures del dia, els expliquem
les anécdotes del restaurant i ens fem un tip de riure.
Arribem a Sant Celoni passades les vuit, després d'haver passat un molt bon dia, gràcies
a tots, peró especialment a la Mónica i també l'lzmet, que amb la seva dedicació ho fan
possible.
Mia, Antonio i Roser
Text: Roser Torrent |
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Els Estanys de la Pera amb esquís
6:00h del matí. Sona el despertador. Per uns segons voldries parar-lo, fer mitja volta i
a dormir. Però a l'instant et ve a la ment un idíl.lic paisatge blanc que no et pots deixar
perdre i saltes del llit!
A les 7h del matí ens trobem a Sant Celoni per sortir en direcció a les pistes d'esquí nòrdic d'Aransa, a prop de Martinet. Abans, però, fem parada a Ribes de Freser per trobar-nos
amb els arbuciencs i per llogar esquís. Evidentment, aprofitem la parada per esmorzar bé.
Un cop arribats a l'estació d'Aransa ens equipem i abans de res provem el correcte
funcionament dels arves. Ens acompanyen també l'Esther i la Mireia que faran la ruta en
raquetes. Ah! I en estil lliure a quatre potes, també ens acompanya en Boris!
Comencem a pujar, primer seguim un tros les pistes d'esquí nòrdic entre un bosc de
pins sense grans desnivells fins arribar al refugi lliure de Pollineres. Allà fem una pausa per
menjar una mica. Seguim pujant, a partir d'aquí el desnivell augmenta. Passem per davant
d'una cascada gelada i els estanys de la Pera totalment gelats i tan coberts de neu que no
es distingeixen de la resta del paisatge.
Finalment, arribem al refugi dels Estanys de la Pera. Alguns que encara tenien energia
van continuar pujant per poder gaudir d'una baixadeta més. Aviat, però, el temps es complica i així que tots cap al refugi a entrar en calor. El refugi és petitó però la parella que el
porta són molt bona gent.
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Suposadament estàvem sols al refugi però va resultar estar complet i fins i tot, hi havia
un altre gos. No patiu pas, en Boris va tenir la seva pròpia habitació a la part lliure del
refugi.
Passem la resta de la tarda al refugi tot xerrant i jugant al Rummi Classic, un joc de taula
en el que no acabàvem de posar-nos d'acord en les normes del joc... Així arribem a l'hora
de sopar. Un sopar tan abundant que ningú es va quedar amb gana. I per a la sobretaula
teníem uns patxarans i limoncello casolans fantàstics, cortesia d'en David, en Xavi i en
Francesc.
Durant la nit va nevar, així que diumenge al matí la neu estava genial. El que no estava genial era el temps. Tot i així, sortim en direcció nord-est per una canal ampla cap al
pic Colilla. Anem pujant, fins que la meva condició d'inexperta i el mal temps fan que
prefereixi començar a baixar, sempre acompanyada d'una part del grup. La resta del grup
segueixen pujant una mica més però també es veuen forçats a fer mitja volta.
De baixada tornem a passar per davant el refugi i seguim baixant. Com més baixem,
millor temps tenim i, ara sí, ens permet gaudir del fantàstic paisatge blanc que ens envolta
i de la baixada, tant que fins i tot jo en alguns moments, m'atreveixo a obrir la meva pròpia
traça sobre la neu verge.
Aprofitaré aquest escrit per agrair a aquells que sortida darrera sortida, sigui amb esquís
o sense, tenen la bona voluntat i paciència per ensenyar-me i animar-me quan em fallen
les cames. Un exemple dels valors a la muntanya.
Text: Núria Teruel / Foto: Xavier Comajuan |
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Etapa: Prats de Rei Prades de la Molsosa (opció curta)
Matí fresc i airejat. Parada tècnica al Trèbol per carregar les bateries per a la jornada.
Salutacions a l'hora de retrobar amics i coneguts abans de pujar a l'autocar que ens havia
de portar cap a Sant Perer Sallavinera, inici de l'etapa curta.
Com que Murphy sempre està preparat per a demostrar la veracitat de la seva llei, només baixar de l'autocar ens va sorprendre una forta pluja acompanyada de calamarsa, i
per acabar-ho d'adobar, un vent al qual semblava cosí d'un cicló tropical. Com que Déu
prem però no afoga, vàrem tenir la sort de topar-nos amb un paller que ens va servir de
refugi improvisat per aixoplugar-nos de les inclemències meteorològiques. Passat el moment de pànic inicial, en el qual fins i tot es va arribar a plantejar l'anul.lació del recorregut, per fi va sortir el sol i es va poder reprendre el trajecte.
Un punt emocionant i ple de reminiscències cinematogràfiques, va ser el pas soterrani
per sortejar l'eix. Per un moment ens vam sentir protagonistes d'una pel.lícula d'acció
made i Hollywood. No em pregunteu perquè, però per la meva imaginació passaven fragments de “Pànic al túnel”.
Posteriorment, al llarg de camí, ens van acompanyar en la nostra travessa, un grup de
cabirols àgils i lleugers, que semblava feien el mateix camí que nosaltres.
Un punt àlgid va ser la visita al castell de Boixadors. Tant interesant, que va valer la
pena desafiar un vent que tallava fins i tot la respiració.
Les emocions fortes van continuar en finalitzar la caminada i a l'hora de l'àpat. Vàrem
poder gaudir de conceptes gastronòmics innovadors, com el carpaccio de xai. Es va imposar el minimalisme.
La sensació d'aventura va continuar en el camí de tornada. Veure un bar tancar a corre
cuita, en veure arribar el nostre autocar va provocar algun comentari del
tipus: “que no som tant dolents!!”
Després de tantes emocions, vam
arribar a “Sansa” amb l'esperit preparat per a enfrontar la llarga i dura
setmana laboral, que ja s'intuïa no
trigaria en arribar. Això si, amb ganes
ja d'apuntar-se a la propera sortida.
Text: David Benet |
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CALENDARI PREVISIÓ

Maig 2017
06.05 | ESPELEOLOGIA
07.05 | MUNTANYA
13 i 14.05 | ALPINISME
14.05 | SENDERS
21.05 | NATURA
28.05 | 100 CIMS
31.05 | Fem 33 anys!

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

