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EDITORIAL

Benvolgut soci:
Quan llegiu aquestes ratlles ja serem a mitja primavera i com
diu la dita “la sang s'altera”, ja tindrem un bon sol, i podrem
gaudir del temps agradable i dels paisatges verds i preciosos,
que son els que toca. Durant el que portem d'any, tenim amb
una bona participació a la gran majoria d'activitats, tant a les
que per les seves característiques són més minoritàries com
l'Espeleologia, l'Alpinisme, el GAE o Barrancs, com a les
d'assistència més majoritària com la Calçotada - que vam fer
rècord absolut -, Muntanya, Senders amb la Ruta del 1714 i
Natura - on ha augmentat molt l'assistència. La colla dels 100
cims va avançant a bon ritme en el seu repte i el grup d'Esquí
gaudeix d'una bona temporada de neu. Hem gaudit també del
Cicle d'Audiovisuals i del Sant Jordi de fotografia. Felicitem a
la Louise Brown i en Xavi Manso per la seva acció solidària en
fer corrent el perímetre de la Franja de Gaza a Israel.
Ara ja mirant endavant al calendari -que tant bé va editar
l'Esther- tenim un munt d'activitats preparades a totes les
seccions, en destacarem el canvi de data dels Senders al mes
de maig, el cap de setmana del grup de 100 cims del 27 i 28
de maig al Pallars i la Noguera, la gastronòmica del 4 de juny
i les sortides de Muntanya pensades per preparar el Memorial.
També qui vulgui pot assistir a la Diada dels 100 Cims de la
FEEC on hi haurà el reconeixement pels membres del CESC
que han assolit els seu repte el passat 2016.
Amics socis, gràcies per la vostra companyia i per la vostra
presència i suport a les nostres activitats, que fa que tots plegats
en podem gaudir. Fins aviat,
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

Guanyadors Concurs Sant Jordi Fotograﬁa
GUANYADORS DEL XXIIè CONCURS SANT JORDI DE FOTOGRAFIA

Divendres 21 d'abril del 2017
MUNTANYA I NATURA

1r Premi MONTSENY A L'HIVERN de Quico Fernàndez
2n Premi ENCANTS DE SANTA FE d'Anna Masip
3r Premi TURÓ DE L'HOME I PUIGSESOLLES de Jesús Puigmartí
Accèssit FRARET de Francesc Fontanals
Finalista EFÍMERES EMPREMTES de Maria Teresa Deulofeu
MACROFOTOGRAFIA

1r Premi ARANYA de Jesús Puigmartí
2n Premi PLOMALL de Paula Puigmartí
3r Premi EMPUSSA PENNATA II d'Antonio Saez
Accèssit SUAVITAT ÉS POC de Susanna Cobos
Finalista METAMORFOSIS de Francesc Fontanals
CONCURS SOCIAL

1r Premi SABATETA OCUPADA de Jordi Novell
2nA Premi TINC GANA de Laia Novell
2nB Premi DESPRÉS DE LA TEMPESTA de Quico Fernàndez
Accèssit GAUDINT DELS 100 CIMS de Carles Montoriol
Moltes felicitats als afortunats i a tots els participants!
Agraïment especial a tots els col.laboradors!!
Exposició oberta fins el 14 de maig, a Can Ramis (plaça de l'Ajuntament, Sant Celoni)
Dimarts, dijous i dissabtes: de 18:00 a 20:00h
Diumenges: matí de 12:00h a 13:30h, i tarda de 18:00 a 20:00h
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CESC | SORTIDES
CESC | TOTES LES SECCIONS

Memorial Muntanyenc 7-8 i 9 de juliol
Ibons de Coronas i Pic Aragüells (3044m) des de Vallibierna
LLOC Hotel Turmo de Labuerda
PREU PELS SOCIS DEL CESC 140 euros / PREU PELS NO SOCIS DEL CESC 150 euros
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.
Fins el 16 de maig només seran acceptades les peticions dels socis del CESC.

Primer s'ha de confirmar disponibilitat de plaça trucant al CESC 93 867 52 13 els dimarts i dijous de 19 a 21 hores i a continuació fer l'ingrés dels 140 euros al compte del
CESC 2100 0214 96 0200220352
A partir del dia 16 de Maig i si encara queden places, es podran inscriure també els que
no siguin socis del CESC. Trucant igualment al telèfon del CESC i a continuació fer l'ingrés
dels 150 euros. La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dia 30 de Maig.
El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits i l'autobús que
ens portara des del Plan de Senarta fins a Vallibierna.
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns

amb els altres per tal d'omplir cotxes i abaratir els costos del desplaçament)

HORARI
DIVENDRES 7 - Ens trobarem al voltant de les 21:00h a l'hotel Turmo per sopar
DISSABTE 8 -

Opció A i B = Ens llevarem a les 06:00h per fer un primer esmorzar i marxarem de
l'Hotel a les 06:30h.
Opció C = Ens llevarem a les 07:00h per fer un primer esmorzar, marxarem de l'Hotel
a les 07:30h
Un cop acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo per sopar a les 21:00h
DIUMENGE 9 - Ens llevarem a les 08:00h per fer un bon esmorzar. Marxarem de l'hotel
a les 09:00h. Acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo a les 14:30h per fer el
dinar de comiat
QUÈ CAL DUR El segon esmorzar i el dinar del dissabte, beguda per passar els dos dies,

alguna cosa per picar el diumenge a mig matí, calçat i roba adient per passar un dia a la
muntanya -penseu que si pugem a 3000m i el temps no acompanya, pot fer força fred-,
crema solar, ulleres de sol, gorra o barret, càmera fotogràfica. Segurament també seran
necessaris grampons, piolet i paraneus per qui pugi a l'Aragüells.
Banyador, tovallola i sabatilles d'aigua per diumenge.
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CESC | SORTIDES

RUTA
DISSABTE 4 - Sortirem de l'hotel Turmo amb els cotxes direcció a l'Ainsa, Campo i Be-

nasque, i seguirem per la pista que arriba a l'Hospital de Benasque, fins al lloc conegut
com el Pla de Senarta (passat Benasque), lloc on aparcarem i pujarem a l'autobús (a les
07:30h les opcions A i B; i a les 08:45h l'opció C) que ens portarà fins al Pont de Coronas
(Vallibierna).
Opció A
A l'opció A comencem a caminar des del pont de Coronas (1950m) per el GR-11 fins a
uns 500m més endavant que trobem el desviament a l'esquerra, en direcció als Ibons de
Coronas; en primer lloc passarem per l'Ibonet de Coronas (2260m), seguim pujant i arribem al Ibon Inferior (2620m), el rodegem per l'esquerra i enfilem cap a l'Ibon del Mig a
uns 2730m; aquí deixem a la dreta el sender que ens portaria cap a l'Aneto i prenem el de
l'esquerra, entre blocs de pedra i molt probablement sobre algunes congestes de neu que
encara es resisteixen a deixar la muntanya, i que ens durà fins a la Collada de Cregüeña o
d'Aragüells a 2905m; ja nomes ens quedarà seguir per la fàcil cresta, ajudant-nos en algun
punt amb les mans, fins al cim de l'Aragüells 3044m.
La baixada la farem fins a la Collada de Cregüeña i des d'aquí girarem a l'esquerra cap
a l'Ibon de Cregüeña, al que rodejarem per la seva dreta fins a trobar el seu desaigüe, on
començarà una llarga baixada, primer entre blocs de pedra i més tard ja per sender amb
força pendent fins arribar al fons de la vall, on trobarem una pista que en una mitja hora
ens portarà al Pla de Senarta, lloc a on hem deixat els cotxes, en total uns 15km i uns
+970m desnivell positiu i -1650m de desnivell negatiu.
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Opció B
L'opció B és la mateixa ruta que els de l'opció A però només fins arribar al Coll de Cregüeña a 2905m, tot passant pels Ibons de Coronas, amb un total de 10km i un desnivell
aproximat de 970m + i -. Les vistes des d'aquí dalt són espectaculars. I com només quedaran +130m per arribar al cim de l'Aragüells, qui vulgui i se senti amb forces pot acabar
d'arribar al cim.
La tornada serà per el mateix camí fins a Vallibierna per tornar a baixar al Pla de Senarta
per prendre l'autobús.
Les opcions A i B estan reservades a persones amb molt bona experiència en rutes
d'alta muntanya i que tinguin una forma física adequada per anar per camins d'alta muntanya amb fort desnivell. O en el seu defecte que hagin participat en les sortides prèvies
de preparació organitzades per el CESC a tal efecte. Els organitzadors seran al final, els
qui segons el seu criteri, decidiran si una persona està capacitada per realitzar la ruta.
També serà obligatori portar grampons i piolet, i SABER COM FER-LOS SERVIR.
Opció C
L'opció C seguirà la mateixa ruta que les anteriors, però només fins els Ibons de Corones. En total seran uns 8km i un desnivell d'uns 750m + i - . Aquesta opció no té cap pas
complicat i la pot fer qualsevol persona amb un mínim de bona forma física; des dels Ibons
tindrem molt bones vistes de l'Aneto i tindrem a tocar el cim de l'Aragüells.
La tornada serà per el mateix camí fins a Vallibierna per tornar a baixar al Pla de Senarta
per prendre l'autobús.
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DIUMENGE
Ruta per el río Sieste - Pozas San Martín i Cascada del Confesionario o del Coño del Mundo

Sortirem de l'hotel Turmo en direcció l'Ainsa i Boltaña, i just abans d'arribar a Boltaña
girarem a l'esquerra i passarem per davant del Monasterio de Boltaña; seguirem en direcció a Sieste, deixarem Sieste a la dreta i seguirem direcció Lavalle / San Martín per carretera asfaltada, encara que força estreta, fins a trobar l'aparcament que veurem just al costat
de la carretera, uns 3km més endavant.
Des d'aquest punt, començarem la ruta pel costat del Riu Sieste fins arribar a Las Pozas
de San Martín; nosaltres seguirem pujant per la dreta del riu per un sender per dins el bosc
fins que anirem a creuar el Barranco Fondo i una mica més endavant el riu Sieste; a partir
d'aquí ja és tot baixar fins arribar al riu, ens desviarem una mica a la dreta per visitar la
cascada del “Confesionario”, també conegut com el “Coño del Mundo” (quan ho veieu
sabreu per què).
Un cop vista la cascada, tornarem enrere i ja per dins el riu (sol baixar molt poca aigua)
anirem baixant fins a tornar als cotxes.
Porteu banyador, per si us voleu donar una refrescada i calçat per caminar per l'aigua
per si en algun punt dels que creuem el riu, baixés massa aigua i tinguéssim de treure'ns
les botes.
En total son uns 6 km i uns 350m de desnivell +.
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Conferència sobre Perills i Riscos
del Medi Natural, 9 de juny
El proper 9 de juny del 2017, sota el nom de “Perills i riscos del medi natural. La muntanya com a factor d'agressivitat. Prevenció de riscos”, s'oferirà una conferència més
taula rodona posterior sobre aquesta mateixa temàtica.
La xerrada, iniciativa del Club Excursionista Palautordera, està organitzada conjuntament pel nostre Centre Excursionista de Sant Celoni.
Tots els ponents són membres docents del reconegut Curs de Medicina i Socors de
Muntanya que organitzen anualment i de forma conjunta tres de les entitats més emblemàtiques del país: el Centre Excursionista de Catalunya, el Club Excursionista de Gràcia i
la Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Compten amb una dilatada experiència
en activitats de muntanya i, concretament, en la prevenció d'accidentalitat i en l'auxili
en situacions d'emergència. Ens oferiran la seva visió particular sobre aquest aspecte de
la nostra activitat i podrem efectuar tota mena de preguntes en una taula rodona feta a
continuació de l'exposició que obrirà la sessió. Ells intentaran resoldre i aclarir tots els
nostres dubtes i podrem exposar i parlar de fets
Perills i riscos del medi natural i situacions reals.
La muntanya com a factor d’agressivitat
Prevenció de riscos

Practiqueu l'activitat que practiqueu, des
de fàcils passejades i recorreguts de senders a
BTT, barranquisme, espeleologia, activitats alpinístiques, esquí de qualsevol tipus i escalades de tota mena, esperem que trobeu la conferència d'allò més útil i interessant.
L'exposició inicial més converses posteriors, tindran lloc sobre les 20:00 h a la sala
“La Quadra”, al c/ de l'Empordà, 30 de Santa
Maria de Palautordera.

Conferència i taula rodona a càrrec d’integrants del Curs de Medicina i Socors
de Muntanya: Dr. Rafael Battestini, Dr. Francesc Alavedra i tècnics Xavier
Sànchez i Joan Miquel ESCUDÉ.
9 de juny del 2017 a les 20:00 h.
Sala La Quadra, c/ de l’Empordà, 30 de Sta. Mª de Palautordera.
Organitzen:

Amb el suport de:
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“Dimecres a la fresca”:
programa de sortides d’estiu
Es tracta de caminades d'unes dues hores de durada a un ritme assequible per llocs
propers a Sant Celoni.
Se surt puntualment a les set de la tarda de la Plaça Comtes del Montseny, part alta, amb
cotxes particulars, procurant omplir-los per reduir el nombre de vehicles.
Convé ser al lloc de trobada com a mínim cinc minuts abans de les set per tenir temps
de distribuir els cotxes i poder sortir puntualment.
Les caminades son conduïdes per gent del CESC.
Cal destacar de manera especial la caminada del 7 de juny, per veure la Posta de Sol i la
Lluna des del cim del Matagalls. Aquest dia soparem al cim tot veient la Posta de Sol. Aneu
preparats per les fotos….. Cal portar-se el sopar, llanterna per la tornada i roba d'abric per
si fa fresca. Aquest dia els cotxes els deixarem a l'aparcament de Coll Formic.
JUNY

7 juny Pujada al Matalgalls des de Coll Formic per veure la Posta de Sol i la Lluna
14 juny Itinerari per Mosqueroles: Turó d'en Costa, Can Guilló, Can Mataburros
21 juny Circular per Vallgorguina: Can Plana de Dalt, Font Perdigot, Casa Nova de Pibernat, Font Figuerassa, Sot de Can Vila, Vallgorguina.
28 juny Campins, Can Prat, Can Pereres, Can Perepoc, GR 5, Campins
JULIOL

5 juliol Circular pel Montnegre, zona Vila-rasa
12 juliol Institut, Can Riereta, La Farga -Castell d'en Mateu, Can Illa, Virgili, Institut.
19 juliol La Vall d'Olzinelles: Can Agustí, Coll Blanc, Forn de calç, embassament, Riera
d'Olzinelles,
26 juliol Camins de Mosqueroles: Circular Mosqueroles, Castell dels Moros
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100 CIMS, matinals de dimarts
Mesos de maig i juny
Continuem el cicle de sortides matinals que fem els dimarts pel mesos de maig i juny.
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, si
pot ser dos dies abans. Per aclariments al mateix telèfon.

DATES 2, 9, 16, 23 i 30 de maig i 6, 13, 20 i 27 de juny
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES MAIG | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | MURA (BAGES)

Avenc de l’Espluga
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 06 de maig
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 6 de maig visitarem aquest mític avenc de 124m LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
de fondària i 300m de recorregut.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

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

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 04 de maig
enviant un correu a
pendragon1961@hotmail.com

(places limitades a 6 pax)
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SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA
MUNTANYA | PUIGMAL

Puigmal - Coll de Finestrelles
- Nuria, des de Fontalba
Aquesta és la segona de les sortides de preparació, pensades per a que tots aquells que pensen pujar al cim de
l'Aragüells pel memorial 2017, puguin posar-se en forma i
practicar en l'alta muntanya. I puguin posar en pràctica el
que els varem ensenyar en l'anterior sortida a Vallter, amb
grampons i piolet.
Té una mica de tot, força desnivell, llargada i segurament
trobarem neu en la major part del recorregut.
Com és natural, tothom hi pot participar, encara que no
siguin principiants en el tema dels grampons i piolet.
ITINERARI

Anirem amb cotxe fins a la collada de Fontalba (si la neu
ho permet) a 2070m aprox.
Començarem a pujar tot passant per els cims de La Dou
i el Cim del Borrut fins arribar al cim del Puigmal (2910m),
ja haurem fet la major part del desnivell del dia; a partir
d'aquí, tot carenejant, baixarem a una collada a 2770m i
tornarem a pujar fins el Pic Petit de Segre a 2805m baixarem al coll d'Er a 2740m i tornarem a pujar al Pic de Segre
a 2843m; a partir d'ara ja tot serà camí de baixada fins a
Núria, passant pel coll de Finestrelles i baixant per la Coma
de Finestrelles fins a Núria a 1972m.
Ja només ens quedarà el camí de retorn a Fontalba en el
que haurem de superar uns 200m de desnivell positiu.
CAL PORTAR grampons, piolet, bastons, lot/frontal, esmor-

zar i dinar, beure suficient per passar el dia, equipament
personal (ulleres de sol, crema solar, roba d'abric (és un lloc
on sol fer una mica de vent), màquina de fer fotos, calçat
adequat per caminar per la muntanya amb neu, etc.)
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 07 de maig
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Jaume Domènech i
Quico Fernandez
DIFICULTAT És una sortida
en la que trepitjarem força
neu, i haurem d'utilitzar
els grampons i el piolet.
A més té força desnivell i
llargada
RECORREGUT 18km.
Circular
DURADA 08-09h aprox.
DESNIVELL +/- 1250m
ARRIBADA 20:00h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 04 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com

SORTIDES MAIG | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | VALL D’ARAN

Besiberri Sud 3024m i
Comaloformo 3025m

DATA

Cap de setmana,
13 i 14 de maig
HORA SORTIDA

El divendres dormirem fent bivac a l'embassament de
Cavallers. El dissabte a les 06:00h començarem a pujar
passant pel Pas de l'Os, l'Estany Gelat del Comaloformo
i seguidament el Coll Abeller; pujarem al Besiberri Sud
(3024m) i el Comaloformo (3028m).
A la cresta entre els 2 cims hi ha passos de grau II+.
La baixada la farem pels Estanys de Gèmena; anirem a
parar uns 2 km per sota d'on haurem sortit. El dia abans
haurem deixat un cotxe a baix i així ens estalviarem de
pujar per la carretera asfaltada.
Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

Divendres, tarda-vespre
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 12:00h aprox.
DESNIVELL +1600m/
-1800m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, casc, roba d'abric, i
material personal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 de maig
- 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 MAIG | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

6ª Etapa.
La Batalla dels Prats de Rei
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 11 de maig.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Aquesta ruta circular recorre l'escenari d'un dels episodis
rellevants de la guerra de Successió en la qual es va dirimir
la sobirania del Països Catalans. Tot i que la Batalla dels
Prats de Rei representà una victòria de les tropes austriacistes aliades amb els catalans, la guerra va acabar amb la pèrdua de les llibertats nacionals i la submissió de Catalunya al
Regne d'Espanya i a Felip d'Anjou.
La batalla dels Prats de Rei va tenir lloc el 1711, tres anys
abans de la caiguda de Barcelona. Hi participà un gruix important de les tropes i comandaments principals al país: per
la part borbònica, el Duc de Vendôme, amb 35.000 soldats,
per la part austriacista, el mariscal Guido Von Starhemberg,
cap del exèrcits aliats de l'arxiduc Carles d'Àustria, amb
22.000 efectius.
Després de quatre mesos, Starhemberg va obligar l'exèrcit borbònic a fugir de Lleida. El campament de las forces
austriacistes va ser aixecat el Nadal de 1711.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 14 de maig
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 16,87km
DESNIVELL +295m / -295m
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal per si
de cas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
Aquets són el punts claus de la ruta:
93 867 5213
Torre de la Manresana:
La torre va ser l'observatori estratègic del comandament - Izmet Serra/Mònica Lop
aliat. El Compte Starhemberg s'instal.là amb el seu estat ma- 638949011 (de 20 a 22h)
jor a la propera masia de cal Roca, actualment enderrocada. o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
Masia Albareda:
El 19 de setembre de 1711 hi foren rebutjats dos batallons francesos que havien atacat la línia aliada. Les tropes
borbòniques van patir algunes baixes i el bàndol austriacista diversos ferits.
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SORTIDES MAIG | FITXA SENDERS

Ermita de Sant Ermengol:
Els turons i els plans propers constituïen part de la rereguarda borbònica. En aquest indret, fora de l'abast de l'artilleria aliada, s'hi estacionaven les unitats de cavalleria.
Cal Codina de la Quadra:
A prop de la masia hi havia estacionades diverses unitats d'infanteria, cavalleria i bateries d'artilleria de la rereguarda franco-espanyola.
Solanelles:
En els plànols, Solanelles rebia el nom de Colonelles. Ocupa el punt més alt de la serra;
des dels seus límits es domina la depressió del riu Anoia i el sector nord del camp de la
batalla.
Ca l'Estrada:
Masia situada a llevant de la vila dels Prats de Rei.
Els entorns de ca l'Estrada eren una posició estratègica borbònica. En els plànols de la
batalla el mas consta com a Calsina, on l'enemic tenia 300 granaders.
Final de la 6ª etapa de la ruta dels Senders del 1714 (Temporada II)
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SORTIDES MAIG | FITXA NATURA
NATURA | LA SELVA

Massís Cadiretes, Cala Pola,
Cola Bona i Tossa de Mar
BENVINGUTS A LA PRIMAVERA!

Sortida de natura molt maca i atractiva, adreçada a totes
les edats. Amb un desnivell de solament 140m que assolirem fàcilment per una pista ample amb un desnivell suau.
Durant la primera part del recorregut passarem per una
massa forestal d'increïble bellesa, on la densitat d'arbres és
tant gran que no es divisa el terra.
Un cop arribat al coll del Sastre, farem un gir de 90º,
per dirigir-nos al Mediterrani, una baixada planera i ample
que ens durà a la Cala Pola, on esmorzarem i prendrem el
primer bany de la temporada.
La segona part és digne d'admirar per la seva bellesa,
doncs el litoral de la Costa Brava és únic en el món. El mar,
les roques, els pins i les seves cales són de cinema. Resseguirem tota la costa, passant per la Cala Bona i un conjunt
de miradors d'extrema bellesa, fins arribar a la platja Mar
Menuda de Tossa, on ens espera un “xiringuito” per prendre un refresc i un altre bany, per atenuar la calor.
Com que la vila de Tossa és un indret esplèndid, cadascú pots decidir lliurement si passar el dia complert allà.
Us voldríem aconsellar un plat típicament de pescador
de Tossa com és el “Cim i Tomba”. Es tracta de peix amb
patates i alguna altre sorpresa.
ITINERARI Circular

Sortiríem de l'aparcament del Parc de Sa Riera de Tossa,
direcció al Voll del Sastre. En arribar girarem a la dreta per
anar a buscar el mar. Un cop arribats resseguirem tota la
costa fins arribar a Tossa de Mar.
Recorregut de 7,9km (03:30h).
COM ARRIBAR-HI (50 minuts, 50km)

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny, direcció a
Hostalric-Blanes per la C-35 i GI512 i GI600. A la rotonda
de l'entrada de Blanes, prendrem direcció Lloret de Mar
i Tossa per la GI682. A l'arribar a Tossa, just a la primera
rotonda, girarem a la nostra esquerra direcció al parc de
Sa Riera, on deixarem els vehicles per iniciar el recorregut.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 21 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 7,9km aprox.
DESNIVELL +140m
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat, barret,
tovallola i crema solar.
INSCRIPCIONS

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

SORTIDES MAIG | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | NOGUERA I PALLARS

Puig Millà 1025, Penya Sant Alís
1675 i Tuc La Cometa 2445

DATA

Cap de setmana
27 i 28 de maig
HORA SORTIDA

Dissabte 06:30h del matí

DISSABTE 21:
PUIG DE MILLÀ (1025m)

LLOC SORTIDA

RECORREGUT 9km
DURADA 04:00h aprox.
DESNIVELL +/-536m
ITINERARI
Sortirem del poble de Millà. L'itinerari es mou per senders. El vèrtex geodèsic del cim està una mica amagat, però
no gaire lluny i en lleuger descens, hi ha una punta rocosa
amb vistes impressionants.
LA PENYA DE SANT ALÍS (1667m)

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol amb el
suport del guiatge d'en
Joan Locutura, gran coneixedor de la zona
CAL PORTAR Equipament
personal per dos dies d'excursió: Esmorzar, dinar i
beguda del dissabte, roba
d'abric, paravent impermeable, calçat adient

RECORREGUT 6km
DURADA 02:00h aprox.
DESNIVELL +/-200m
ITINERARI
A la tarda pujarem un tros per la pista que fa servir la gent INSCRIPCIONS
que fa ala delta i parapent, i d'allà anirem carenant fins al Imprescindible confirmar
cim. Un cop al cim podem carenejar un tros més si volem. l'assistència quan abans
millor per poder reservar
l'allotjament de la nit del
ALLOTJAMENT Hostal Segle XX de Tremp
dissabte
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662

Hem fet una pre-reserva a
l’Hostal Segle XX de Tremp
per dormir i esmorzar en
habitació doble al preu de
30,5€ per persona.
Hi ha l’opció de sopar el
dissabte a l’Hostal per 14€,
però ja ho acabarem de
decidir entre els inscrits.
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SORTIDES MAIG | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE 22:
TUC DE LA COMETA (2445m)

RECORREGUT circular de 10km
DURADA 04:00h aprox.
DESNIVELL +/-600m
ITINERARI
L'itinerari surt de l'antiga estació d'esquí de Llessuí, per un indret lliure de vegetació
i amb bones vistes, s'enfila cap al coll i carenejant arribem fins al Tuc de la Cometa. La
tornada la podem fer pel mateix lloc o fent una circular.
L'esmorzar del diumenge el farem a l'hostal Segle XX de Tremp. Pel diumenge cal portar una mica de menjar per mig matí, el dinar el farem al restaurant que ens buscarà en
Joan Locutura. L'estructura de la sortida serà del tipus de la darrera sortida dels 100 Cims
al Pallars.
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SORTIDES JUNY | FITXA ESPELEOLOGIA dissabte!
ESPELEOLOGIA | OLESA BONESVALLS

Avenc de Sant Marçal
DISSABTE!

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 03 de juny
HORA SORTIDA

07:15h del matí

El proper 3 de juny anirem a fer aquest famós avenc que LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
és de caràcter moderat dins del món de l'espeleologia.
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
ARRIBADA 18:00h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA

Pep Albarran i
Mònica Garcia
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 enviant un
correu a:
pendragon1961@hotmail.com
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SORTIDES JUNY | FITXA GASTRONÒMICA
GASTRONÒMICA | COSTA BRAVA

De Calella de Palafrugell
a Palamós
INTRODUCCIÓ

Sortida gastronòmica fàcil, molt maca, atractiva i sobretot per deleitar-se amb un bon dinar de germanor. Adreçada a totes les edats que tinguin dents.
Resseguirem la preciosa costa des de Calella de Palafrugell fins a Palamós, tot passant per un seguit de cales i
platges (atenció!, algunes nudistes).
La caminada ens permetrà contemplar la immensitat del
“Mare Nostrum”, amb les illes Formigues de fons i els majestuosos Caps de Sant Sebastià, Roig, de Planes i Gros;
podrem observar el capricis de la força de l'aigua i com,
les seves anades i tornades, han dibuixat les nostres costes,
tot formant petites platges i cales: la del Castell, la Fosca, el
Golfet, cala Estreta en són un exemple, entre moltes d'altres; així con l'erosió d'algunes roques com per exemple
“La Foradada”, i també la petjada humana, com el poblat
ibèric de la Platja del Castell (segle VI aC.), el poblat de
pescadors de la cala S'Alguer i el Castell medieval de Sant
Esteve, a la Fosca.
ITINERARI (Lineal)

Sortirem de Calella de Palafrugell, platja per iniciar el
recorregut i tot seguint el Camí de Ronda fins a Palamós.
Un cop arribem al final del trajecte, prendrem el vehicles
que ens duran al restaurant per dinar.
Recorregut de 8,8 km (03:30h)
COM ARRIBAR-HI (55 minuts / 72km)

Sortirem de la plaça comptes del Montseny a les 08:00h,
direcció Hostalric per la C- 35 , per prendre l'autopista AP7, direcció Girona fins la sortida Maçanet/Vidreres.
Al sortir agafarem la C-35/C65/C31 fins arribar a la sortida nord Sant Joan de Palamós.
Aparcarem els cotxes a prop de la platja La Fosca i pujarem al bus fins Calella de Palafrugell.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 04 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars i
Autobus (2€)
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 8,8km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 03:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat. Barret, banyador, tovallola i
crema solar.
INSCRIPCIONS

Cal fer reserva anticipada
abans del dia 31 de Maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782

SORTIDES JUNY | FITXA GASTRONÒMICA

DINAR AL RESTAURANT LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG

MENÚ
Entrants: (Pica-pica, per cada 4 persones)
Amanida Verda, Embotits Ibèrics, Pa amb tomàquet, Gambeta saltada, Cargols descarats,
Safata Clova (Navalles, petxines, musclos)
Segons: A triar entre plats de carn i peix
ARROSSOS I CARNS
Arròs a la Cassola mixta o amb verdures o Negre
Fideuà
Espatlla de xai rostida		
Magret a la brasa o al Pedro Ximenez o reducció de Gerds
Filet de porc a la brasa o amb salsa Pebre verd o Rocafort
Entrecot a la brasa o salsa Pebre verd o Rocafort
Peus de porc gratinat amb all i oli
PEIXOS
Bacallà fregit, a la llauna, amb samfaina, a la Idiazabal, amb ceps, o amb panses i pinyons
Tronc de Lluç al forn
Suquet de rap
Sarsuela de lluç
Rapet a la planxa, o amb gírgoles
Calamar a la planxa
Sípia a la planxa
Postres a triar. Cafè /infusió. Els extres es recullen i paguen a la barra.
PREU DEL DINAR: 22,50 €
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
NATURA | SANT LLORENÇ SAVALL

Castell de Pera, Roca Sareny i
Els Emprius a La Vall d’Horta
INTRODUCCIÓ

Excursió matinal sense cap complicació tècnica i que, a
l'hora que practiquem l'excursionisme, ens permet visitar
un parell de punts d'interès arqueològic de la capçalera de
la Vall d'Horta, situada al Nord-Oest de Sant Llorenç de
Savall. Com és tradició a Catalunya unim excursionisme i
cultura.
ITINERARI I RECORREGUT Circular

Iniciem l'excursió al Pont de la Muntada de la Vall
d'Horta per anar a buscar la casa i remuntar la carena,
ambdós del mateix nom, fins el Castell de la Pera.
Aquest castell està documentat des del s. XI i manté
encara algunes parts en bon estat, com el mur de ponent
amb les seves espitlleres. No ens en podem anar sense enfilar-nos abans al penyal que corona el castell amb una
fàcil grimpada.
Seguim el camí molt ben marcat fins la base Nord-Est
de la carena allargassada de la Roca Sareny, aquí deixem
a la dreta el camí que s'enfila directament al seu cim i
n'agafem un que planejant en direcció Sud-Oest i indicat
amb cartells del Parc, ens portarà fins el Sepulcre Megalític de Roca Sareny, descobert arran del darrer incendi
ocorregut en aquell indret fa pocs anys, que va permetre
el descobriment de les restes, fins aleshores amagades
dins de la vegetació (no hi ha mal que per bé no vingui...).
Des d'aquí pel dret i sense camí però per terreny de
fàcil progrés, pugem al cim de Roca Sareny. Ens dirigim
cap a l'esquerra i baixem, amb compte, per la seva aresta Sud-Oest en direcció al Coll de l'Era Ventosa i Coll
Pregona per des d'aquí enfilar-nos a la carena dels Emprius, la qual cap a l'esquerra resseguirem passant a tocar del Queixal Corcat, al qual si ascendeix per un forat
des de l'interior de la roca, i també el Cau dels Emboscats, on s'hi van amagar durant mesos alguns homes
desertors de la zona, que no volien anar a la guerra.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 11 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 9,5km aprox.
DESNIVELL +566m aprox.
DURADA 04:00h 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

SORTIDES JUNY | FITXA NATURA

Ara ja baixarem al Coll de Llor i per la Canal del mateix nom tot seguint el GR, anirem
a buscar la pista a prop del Marquet de la Roca, casa pairal modernista on hi va viure el
poeta català Joan Oliver “Pere Quart”, des d'on seguirem la pista de la dreta en direcció
al Pont de la Muntada.
Recorregut de 9,5 km (04:00h aprox.)
COM ARRIBAR-HI (62 km, 01:10h)

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny, cap a l'autopista AP-7 direcció Granollers
i Sabadell/Terrassa, sortirem a la sortida nº18 Polinyà.
A l'alçada de l'entrada a Polinyà, per una ronda que circumval.la, trobarem ven indicat Sentmenat, i des de aquesta població anirem direcció Castellar del Vallès i tot seguit
a Sant Llorenç Savall.
Abans d'arribar a Sant Llorenç, prendrem una pista a mà esquerra que ens dura a l'inici
del circuit.
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SORTIDES JUNY | FITXA ALPINISME
ALPINISME | ANETO

Tempestades 3278m i
Margalida 3239m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
17 i 18 de juny
HORA SORTIDA

El divendres dormirem a la Cabana de Pescadores o refugi de Coronas (lliure).
El dissabte, a les 06:00h, començarem a pujar pel GR11
direcció Vallibierna, i ens desviarem del GR per anar a
l'Ibon de Lloses.
Per arribar al primer cim haurem de passar el glaciar
Russell, que postser ja no tindrà neu per aquelles dates.
El tram final és una grimapada amb passos de grau I-II
fins al Tempestades 3278m.
Per accedir al segon cim no seguirem la cresta, ja que la
dificultat és molt alta, i baixarem per ananr a buscar la via
normal de pujada al Margalida 3239m, amb un parell de
passos de grau III seguits.
La baixada la farem pel mateix camí.
Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

Divendres, tarda-vespre
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 11h aprox.
DESNIVELL +1350m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, roba d'abric, arnès,
corda, casc i material per
fer ràpels
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de juny
- 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 JUNY | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PIRINEU

Les Borregues i Gra de Fajol
per la Coma de l’Orri

DATA

Diumenge 18 de juny
HORA SORTIDA

07:00h del matí

Aquesta és la tercera de les sortides de preparació, pensades perquè tots aquells que vulguin pujar al cim del Aragüells pel memorial 2017, puguin posar-se en forma i practicar en l'alta muntanya.
Té una mica de tot, força desnivell, llargada i segurament
trobarem neu en la major part del recorregut.
Com és natural, tothom hi pot participar, encara que no
siguin principiants en el tema dels grampons i piolet.
ITINERARI

Ruta circular que, per la Coma d'Orri puja a les Borregues (100 cims FEEC) i també al Gra de Fajol. La baixada
és pel coll de la Marrana passant pel refugi Ulldeter i vora
el Ter.
Sortim de l'aparcament del Pla de la Molina, entre Setcases i Vallter. Davant nostre hi ha una pista tancada amb
una cadena que seguim, al cap de poc un pal indicador ens
desvia a l'esquerra i passem un pontet de fusta sobre el Ter,
el camí gira pel bosc i ja encarem la Coma d'Orri.
La Coma d'Orri és una vall tranquil.la, on podem trobar
vaques, cavalls i fins i tot algun ramat d'isards pasturant.
Pujada sostinguda fins arribar al Coll de Coma d'Orri. Des
aquí tenim molt bona vista de Bastiments, Fresser i pic de
l'Infern.
Anirem primer cap a l'esquerra (direcció Sud) per la carena a pujar a les Borregues (2675m), a la llista dels 100 cims
de la FECC. Cap al Sud té una bona vista del Fontlletera,
Balandrau i vall del Fresser.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Jaume Domenèch i
Quico Fernàndez
DIFICULTAT És una sortida
en la que trepitjarem força
neu, i haurem d'utilitzar
els grampons i el piolet.
A més té força desnivell i
llargada
RECORREGUT 16,5km.
Circular
DURADA 08-09h aprox.
DESNIVELL +/- 1350m
ARRIBADA 20:00h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de juny
- 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)
Tornarem pels nostres passos fins el Coll de Coma d'Orri, maria_10lofeu@hotmail.com
ara toca pujar dret fins al cim del Gra de Fajol (2708m).
Baixem cap el coll de la Marrana per un camí fressat i al
poc ja serem al refugi Ulldeter.
Seguim baixant fins la carretera i farem un parell de dreceres per evitar les corbes. Des l'aparcament inferior de
Vallter 2000, recuperem el GR que per una bonica pista
vora el Ter ens torna al punt d'inici.
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SORTIDES JUNY | FITXA MUNTANYA

CAL PORTAR Grampons, bastons, esmorzar i dinar, beure suficient per passar el dia,

equipament personal (ulleres de sol, crema solar, roba d'abric, càmera de fotos, calçat
adequat per caminar per la muntanya amb neu, etc.)
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | ANDORRA

Tossa del Braibal 2658m

DATA

Diumenge 25 de juny
HORA SORTIDA

06:00h del matí
La Tossa del Braibal o Garibau, -dins dels 100 cims -amb
2658m és a l'Espai de la Vall del Riu Madriu, l'únic protegit
per la Unesco de les Valls d'Andorra, està situat a la carena
nord de la vall i és un dels cims amb millors vistes del País.
El recorregut de la sortida, a més, permet gaudir d'uns
boscos, on ja fa molt temps que no han estat objecte de
tales i on tampoc no hi entra la ramaderia. Això, unit al fet
que es troba dins l'Espai Protegit de la Vall del Madriu, fa
que l'ascensió es desenvolupi en un terreny força feréstec.
Es tracta d'una excursió molt agradable, fàcil i força interessant.
ITINERARI

Hi accedim per la carretera del Llac d'Engolasters i deixem els cotxes a uns 100 metres abans d'arribar al restaurant del Llac a una esplanada amb caseta d'informació i
indicacions que hi ha al costat d'un revolt de la carretera, on podem aparcar. L'excursió primer segueix el GR per
una pista en direcció sud que després esdevé corriol i sense
molta pujada ens duu a Coll Jovell. D'aquí, deixant el GR,
seguim ara en direcció nord-est, per una carena que anirà
per entremig del bosc i ens portarà fins al cim.
Des de dalt veurem tots els cims de la vessant sud, des
del Port de la Vall Civera (Tossa Plana, Tossal Bovinar, etc)
fins la Vall d'Envalira. A ponent en queden Les Escaldes, la
Vall de la Massana i tots els cims fronterers amb el Pallars
(Orri, Salòria, Comapedrosa, Pica d'Estats, Montcalm). Cap
al Nord tenim les Valls d'Aldosa, Ransol o Ingles i tots els
cims de la carena fronterera amb Occitània (Tristaina, Casamanya, Estanyo, Serrera i fins el Juclar). Ja cap a llevant
veurem cims com l'Alt del Griu o Pessons i més enrere, des
del d'Escobes fins als Pics Negres d'Envalira i Puigpedrós.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 14km
DURADA 05:00h
DESNIVELL +1050m
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia d'excursió: Esmorzar, dinar
i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dimarts 20 de juny:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662

OBSERVACIÓ Vist que el dia anterior és festiu, considerem

l'opció de sortir el dia abans i complementar la sortida. En
tot cas això ho acordaríem tots els interessats a la sortida
amb prou temps. També en tot cas, al fer la inscripció serà
bo de comentar la preferència en aquest aspecte.
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SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

7ª Etapa. Solsona – Sant Llorenç de Morunys
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 29 de juny.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Sortim de Solsona i anem ascendint en direcció nord
cap el Serrat de Sant Bartomeu. Passem per Ca l'Espolsa, el
Mas Vent Serè, Cal Sastre Quel i Can Ribalta.
Anem seguint el Camí de Mascaró fins que sortim al
Camí de Rotgers. Creuem el Clot de la Parra i la Rasa de
Meix, passem per La Caseta de Baix.
Travessem els Camps de la Caseta i anem ascendint cap
a la imponent Masoveria de Borrells, amb diverses cases
rurals com la Pallera, la Pirenaica i la Bruna.
Passem sota les restes del Castell de Lladurs (s. XI) i la
primitiva església de Sant Martí, situat dalt del Serrat del
Castell. Seguim ascendint fins assolir el Pla de Riard i tot
seguit seguim pel camí de Vilanova.
Passem per la font de Canadilla i anem seguint el rierol
de Canadilla fins el Camí de la Salada Vella on travessarem
el camp de l'Hostal i arribem a la carretera LV-4241 on
trobem el famós Hostal del Cap del Pla, avui convertit en
restaurant.
(Aquí comença l'opció curta)

Passem pel coll de l'Hostal i continuem ascendint per la
Serreta de la Caseta i tot seguit cap el Serrat de Prat d'Estaques i el Prat d'Estaques.
Sortim de nou a la carretera on trobarem el deshabitat
Hostal del Vent. Ara seguim el traçat de l'antic camí ral de
Solsona a Sant Llorenç de Morunys.
Passem pel Pla de la Batalla i travessem el Serrat de
l'Hostal (a l'altra banda hi ha les restes de l'Hostalnou de
Canalda), ascendim uns 600 metres per la carretera.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 02 de juliol
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 25,98 km
(llarga) / 12,20 km (curta)
DESNIVELL

+1244 m / -987 m (llarga)
+310 m / -518 m (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 per si
de cas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 29 de juny:
- 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 JULIOL | FITXA SENDERS

Passem per la font de Fenarals i assolim el Revolt de Fenarals, punt més alt de l'excursió. Aquí abandonem la carretera agafem el Camí de Sòbol tot seguint el traçat del GR
7. Travessem la Serra Llarga a través d'un peculiar paisatge de conglomerats. Arribem al
Coll de la Creu de Canalda i anem seguint una pista fins que sortim a l'ermita romànica
de Sant Serni del Grau (s. XI)
Travessem el torrent de les Salines, i anem baixant entrant ja a la població de Sant
Llorenç de Morunys.
Final de la setena etapa de la ruta dels Senders del 1714 (temporada II)
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La Ruta dels senders del 1714
Etapa 3ª. Prades de la Molsosa - Cardona
Primera experiència amb el Centre Excursionista de Sant Celoni, incorporant-nos en la
Ruta dels Senders de 1714. Experiència del tot positiva en molts aspectes.
El més important? Que ens vam trobar amb un grup de gent discreta, amable i molt acollidora. Somriures i benvingudes que ens van fer iniciar la ruta amb molta energia.
De tant en tant sentíem una veu que deia... “las nuevas!”, quelcom que ens feia riure i
sentir-nos encara més a prop.
I la ruta? Fantàstica! Accessible, amable i amb unes vistes molt maques... amb un final
fantàstic... Cardona!
Molt agraïdes per tot! Si ens deixeu, us acompanyarem un altre dia!
Text: Marta i Berta (les de Barcelona) / Foto: Izmet Serra |
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IIª Concentració d’Alpinisme del GAE
Aquests passats 25 i 26 de març del 2017 vàrem celebrar la 2ª Concentració d'alpinisme. L'any anterior l'havíem dut endavant com una iniciativa sorgida del Grup d'Alpinisme
i Escalada (GAE) del CESC. Però donat que hi varen assistir alguns dels nostres veïns del
Club Excursionista Palautordera (CEP) i s'hi van mostrar d'allò més entusiasmats, vàrem
pensar de proposar-los d'organitzar la trobada d'alpinistes de forma conjunta, per allò de
“quants més siguem, més escalarem”… O alguna cosa així que diu la dita. I dit i fet.
L'ambient que es va viure en la primera trobada, la del 2016, semblava que no es podia
millorar. És per això que no ens proposàvem pas superar-la. Si l'igualàvem, ja ens donàvem més que per satisfets. I efectivament, en sentit qualitatiu, vàrem poder estar altre cop
a altíssim nivell. L'aspecte quantitatiu, sempre penso que és secundari, però en aquest cas
també ens vàrem superar, amb l'assistència de fins a 19 participants (contra 15 participants
del 2016).
El que també es va repetir va ser la mala meteorologia (i ja portem dos de dos!). Si les
condicions del mantell nival un dia abans, fregava l'immillorable, el divendres 24 començava a caure una bona nevada que deixava decímetres a la zona d'Ulldeter i complicava
l'accés per carretera. Això és cert que va posar en perill la trobada. Però com els alpinistes
som gent acostumada a bregar amb les males condicions, altre cop ens vàrem sortir amb
la nostra.
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Aquest 2017 es va comptar, a més, amb dues projeccions d'activitats punteres, cadascuna en el seu estil: l'audiovisual de la pedalada del nostre company del GAE Oriol Boleda, des de Breda fins al cap Nord, a Noruega, amb tot luxe de detalls i curiositats, i la conferència del veterà alpinista i escalador Koki Gasiot, que ens va delectar també amb totes
les particularitats de l'obertura de dues vies en tècnica de gran pared al massís dels Ports.
Malauradament, pel que fa a activitats destacades d'alpinisme, poca cosa es va poder
fer donades les pèssimes condicions a la zona. Però con sempre diem, el realment important és tornar cap a casa tots, el més sencers possible, i si és després d'haver aconseguit
escalar la via escollida, millor que millor.
Per l'any 2018 sembla que ja s'han començat a reservar places per la trobada d'alpinisme dels nostres clubs!. Sigui quin sigui el vostre nivell… Us hi esperem!.
Text: Joan Miquel Escudé |
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La Ruta dels senders del 1714
Etapa 4ª – L’Anell Verd de Sant Boi
El passat dia 2, vam sortir de Sant Celoni a dos quarts de 8 del matí, amb un autocar
d'en Barba, en direcció a Sant Boi de Llobregat. Es presentava un dia esplèndid.
Però què hi ha a Sant Boi? Doncs, prou patrimoni per visitar i gaudir.
En primer lloc, el autocar, ens va deixar a la Colònia Güell (que pertany a Santa Coloma
de Cervelló). Vàrem començar a caminar cap a la Cripta que hi ha a la Colònia, una obra
modernista d'Antoni Gaudí per encàrrec d'Eusebi Güell com a edifici religiós, però de fet
no es va arribar a finalitzar mai. Durant el pas per la Colònia, vàrem veure varis edificis
modernistes que feien molt goig.
No ens va costar massa arribar a la Cripta i ja era hora d'esmorzar per agafar forces per
a les pujades que ens venien tot seguit.
Ja ben esmorzats vàrem fer camí cap a l'Ermita de Sant Ramon, a uns 9km de la Colònia,
semblava molt fàcil (aquí mateix), però déu n'hi dó les pujadetes que vàrem anar trobant.
Un cop a l'Ermita, a dalt d'un petit cim, hi havia unes vistes fantàstiques de la vall del Llobregat, de Barcelona (sense contaminació!) i el seu entorn.
L'Ermita estava bastant concorreguda, allà vam fer una mica de descans i, qui va voler,
va poder visitar el recinte i una petita exposició, així com fer una cerveseta al bar de la
“rectoria”.
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Era hora d'anar cap a Sant Boi, primer a visitar el museu i després a fer el dinar de “carxofada”. Vam sortir de l'Ermita avall va que fa baixada.
Arribem a Sant Boi i ens dirigim al museu, situat a Can Barraquer, casa on va viure en
Rafael Casanova els seus darrers anys. La visita molt interessant i recomanada, on es pot
veure restes de clavegueres i pous, així com el desenvolupament de Sant Boi des de l'època romana.
Tot seguit, toca dinar, anem cap a la plaça a fer la carxofada popular que organitza el
poble de Sant Boi. El dinar va ser tot a base de carxofes (com el seu nom indica), això sí,
vàrem haver de fer unes cues que no ens esperàvem, però, ens ho vam saber muntar i vam
dinar molt bé i molt de gust.
Un cop acabat el dinar, alguns es varen quedar a la plaça de Sant Boi, qui va voler va
poder afegir-se a la ballada de “country” que feien i una colla va tornar cap a la Colònia
Güell, on ens va recollir l'autocar i cap a casa.
En resum, un dia fantàstic i una bona companyia.
Text: Joana Camús i Montse Ballús / Foto: Izmet Serra |

32 | CESC butlletí | maig-juny 2017 |

CALENDARI PREVISIÓ

Juliol 2017
01.07 | ESPELEOLOGIA
02.07 | SENDERS
08 i 09.07 | MEMORIAL

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

