CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI

CESC

núm 197 / juliol-setembre 2017

B�� es���!

JULIOL

DIMECRES A LA FRESCA
01.07 | ESPELEOLOGIA
02.07 | SENDERS
08-09.07 | MEMORIAL

SETEMBRE

02.09 | ESPELEOLOGIA
02.09 | MUNTANYA
17.09 | SENDERS
23-24.09 | ALPINISME
24.09 | NATURA
30.09 | MUNTANYA

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
Butlletí Bimensual
Número 197 - Juliol/Setembre 2017
President
Sots president 1
Sots president 2
Secretària
Tresorer
Vocals

Carles Montoriol
Esther Guiu
Paulo Jiménez
Rosa Codony
Ramon Dedéu
Francesc Boix
Cèsar Cabrera
Xavier Comajuan
Quico Fernàndez
Lluís Forroll
Mònica Garcia
Mònica Lop
Fran López
Carles Marín
Jordi Martín
Miquel Pérez
Jonathan Quer
Irene Rodríguez
Izmet Serra
Joan Torras

SECCIONS
Natura/Gastronòmica Joan Torras
Senders Izmet Serra,
Mònica Lop
Muntanya Quico Fernàndez
Alpinisme Xavier Comajuan,
Miquel Pérez
GAE Christopher Sende,
Valentí Canadell
Esquí de Muntanya César Cabrera,
Rosa Codony
Trail Running Jonathan Quer,
Montse Escudé
Barranquisme Francesc Boix,
Fran López
Espeleologia Pep Albarran,
Mònica García
Marxa Montseny i Irene Rodríguez
Activitats Culturals Jordi Martín

Atenció al públic Paulo Jiménez
dimarts i dijous - de 19 a 21h - 93867 5213
c/ Sant Antoni, 16 - 08470 Sant Celoni
E-mail: butlleticesc@yahoo.es
Twitter: @CESantCeloni
Facebook: centreexcursionista.santceloni
Instagram: @centreexc.santceloni
La quota total d'inscripció és de 50€ el
primer any. La quota anual de soci numerari
és de 39€. La quota de soci major de 65 anys
és de 21€ anuals. La quota del 1er membre
d'una família és de 39€ i la de cadascun dels
altres membres és de 16€.
Edició i Disseny Esther Guiu
Distribució Ramón Jiménez i
Francesc Orench
Impressió Copisteria Sant Celoni
Email Butlletí butlleticesc@yahoo.es
Exemplars 280 exemplars
Portada Valentí Canadell
Podeu enviar les vostres col.laboracions a
l'adreça del butlletí. El CESC no comparteix
necessàriament les opinions.

EDITORIAL

Temps d’Estiu
Companys, ja som de ple a l'estiu i sens dubte la nostra
activitat mes emblemàtica d'aquest temps és el “Memorial”.
Aquesta activitat es va instaurar pel desig dels amics, en
homenatge a Santiago Garcés, company del CESC que va
guiar moltes caminades per aquestes terres on va néixer,
després de l'accident de trànsit que li va treure la vida.
Més endavant, es va fer en record de tots els nostres
companys que han deixat aquesta vida.
Aquest any, i en aquesta trobada de germanor ja tradicional
de companys i amics del Centre per gaudir de l'alta muntanya
en bona companyia, retrem homenatge de manera especial
als dos homes que han presidit la nostra Entitat durant els seus
gairebé 30 primers anys: en Quim Álvarez, fundador i primer
president del Centre Excursionista Sant Celoni, i l'Esteve
Monrabà que va presidir els anys de la màxima expansió del
CESC. Malauradament tots dos, i en pocs mesos de diferència,
ens han deixat en aquesta primera part de l'any.
Els tindrem presents i, de manera especial, l'Esteve, que ens
va acompanyar a pràcticament totes aquestes trobades.
Us desitgem a tots un bon estiu i que gaudiu especialment
de les activitats del CESC d'aquests tres mesos.
La Junta Directiva |
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L’Avi Quim ens ha deixat
El passat quinze de maig, en Quim Álvarez ens va deixar als 90 anys d'edat.
En Quim, després d'haver estat uns anys al grup de muntanya Baix Montseny del CEASC
amb una colla de monitors, va fundar i presidir el Centre Excursionista Sant Celoni el maig
de l'any 1984, per iniciar i formar nois i noies a l'excursionisme i els seus valors propis
com el respecte i estimació a la natura i al país.
Preocupat per una bona formació del jovent va dirigir l'Escola Catalana de Jovent
Excursionista de la FEEC per a formar monitors. També va impulsar projectes com Azimut
i la primera expedició de Sant Celoni al Kilimanjaro.
Per manca de monitors, en Quim i el seu grup de col.laboradors van reorientar el Centre
a un àmbit familiar i a partir d'aquí va començar el fort creixement.
Sempre va mantenir el contacte amb el món excursionista, assistint i participant habitualment a les mensuals reunions de la vegueria de la Federació. Al final del 1999 en Quim,
ja amb setanta tres anys d'edat i amb un CESC molt actiu, amb un nombre de socis que ja
havia arribat als setanta, va passar el relleu de la presidència a l'Esteve Monrabà.
Vinculat sempre al Centre Excursionista Sant Celoni mentre les seves forces li van permetre, va seguir assistint a les tradicionals pujades del pessebre a Les Agudes.
En el seu moment el CESC li va entregar l'Ensenya d'Argent pels seus 25 anys a l'Entitat,
a la qual hi ha estat des de la seva fundació fins els seus últims dies de vida.
Els darrers anys, tot i tenir seriosos problemes de mobilitat, sempre ha tingut present el
seu Centre Excursionista Sant Celoni i especialment el contacte amb la gent que va coincidir en la seva llarga etapa de president.
Adjuntem ara l'escrit que vam llegir el dia del seu comiat.
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QUIM,
Fruit del teu actiu compromís amb la natura, el país i la seva gent has treballat en el món
de l'excursionisme.
Amb el teu caràcter directe i franc vas dirigir l'Escola Catalana de Jovent Excursionista
per a formar monitors, i també vas impulsar Azimut i projectes com el Kilimanjaro.
També un bon dia, amb la Teresa Barba, l'Anna Mª Català i altres col.laboradors vas
fundar el CESC, el Centre Excursionista Sant Celoni, pensat perquè el jovent pogués gaudir de les activitats de muntanya, formant-los en els valors de l'excursionisme, com són el
respecte a la Natura i el País i la seva gent.
Després d'una etapa de dificultats vas tirar endavant la transformació del CESC en un
centre excursionista familiar, on no hi va faltar el grup jove.
A la Vegueria de la Federació també hi vas deixar petjada, assistint a la majoria de reunions i col.laborant en diferents àmbits, com va ser l'organització per part de la gent del
CESC del Camp Català de Muntanya a Fontmartina. No fa gaires dies, a la reunió mensual,
i després de tants anys, encara em van preguntar per tu.
Quim, fins els darrers moments la teva relació amb el CESC ha estat viva, et recordem
a les pujades del pessebre a Les Agudes, fins que les forces t'ho van permetre, la teva
col.laboració als 25 anys, la teva Ensenya d'Argent i l'aportació del teu fons bibliogràfic a
la biblioteca del CESC.
QUIM, per tot això i més, MOLTES GRÀCIES.
Reposa en pau.
Sant Celoni, 16 de maig de 2017
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40ª Marxa pel Montseny -Marxa solidàriaAquest any la Marxa pel Montseny en compleix 40 i ho pensem celebrar a base de bé.
DATA 15 d'octubre 2017
Hora de sortida Marxa Històrica de 33 km: a les 07:30h del matí
Hora de sortida Marxa de 22 km i Marxeta de 14 km: a les 08:00h del matí
Lloc de sortida: Pavelló poliesportiu /Camp de Futbol (Sant Celoni)
Us recordem que és una marxa popular no competitiva que organitza el CESC.
Com a Marxa solidària es tracta de fomentar la participació a fi que l'aportació sigui
com més alta millor. 1€ per participant anirà destinat a l'acció solidària. A més participants, més aportació.
I com el CESC som tots els socis us demanem també la vostra col.laboració per a aquesta activitat especial, que té tant de ressò a la nostra vila, com arreu del món excursionista
i marxaire. Penseu que entre participants i voluntaris podem ser més de 1200 persones!
Tots els que vulgueu donar un cop de mà podeu contactar amb el Paulo Jiménez o la
Irene Rodríguez aprofitant alguna sortida o al telèfon 619638455.
També al local del CESC o trucant-nos al 93867 5213.
Com cada any trobareu encartat el programa de la Marxa al butlletí d'octubre. Tota la
informació, itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la web del
CESC on hi ha una connexió a l'adreça de la Marxa.
També podeu anar directament al web www.marxapelmontseny.com
Aquest any la Marxa pel Montseny té les tres opcions: d'una banda “La Històrica”; es
tracta d'una opció que afegim a la Marxa i Marxeta i que s'allargarà a partir de Can Perepoc i passarà pels llocs emblemàtics on van passar les primeres Marxes com Can Riera de
Ciuret, La Costa del Montseny i Santa Magdalena. D'altra banda les ja clàssiques Marxa de
22 km i Marxeta de 14 km aprox. seguiran els itineraris de l'any passat.
INSCRIPCIONS

Anticipades: 10 €
A la web : www.marxapelmontseny.com
A Esports 117: de l' 1 al 14 d'octubre
A la plaça de la vila el dissabte 14 octubre de 6 a 9 de la tarda
El mateix dia 15: Marxa i Marxeta 12 €, Al punt de sortida a partir a le 06:30h del matí
Avituallaments:
Cinc avituallaments per la Històrica, tres per a la Marxa i dos per a la Marxeta
Esmorzar, obsequi i festa: Al punt final de la Marxa.
Tancament control d'arribada:
a les 13:30h per la Marxa i Marxeta, a les 15:00h per la Històrica.
Límit de participants:
Es fixa un límit de participants de 1200 entre Marxa, Marxeta i Històrica.
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“Dimecres a la fresca”:
programa de sortides de juliol
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.
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

CESC | ELECCIONS

Nota Informativa
Aquest octubre farà quatre anys que l'actual Junta del CESC s'encarrega de gestionar
el Centre. Això vol dir que s'ha de renovar el seu mandat, o en cas que hi hagi algú que
s'animi a presentar-se, s'hauran de convocar eleccions.
Per poder fer els tràmits adequats, esperem que en aquest darrer cas ens ho comuniqueu, com abans millor, al local del Centre Excursionista, els dimarts i dijous de 19:00 a
21:00h del vespre.
I bones vacances a tots els socis!.
La Junta Directiva |
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Trobada dels 100 cims a Sabadell
Diumenge 21 de maig es celebrava la festa anual dels 100 cims, bé, i dels 200, i dels
300... Molts muntanyencs segueixen engrescats un cop assoleixen el centenar.
Enguany la trobada tenia lloc a Sabadell, i els companys de la UES van organitzar diversos esdeveniments per la seva ciutat, però el colofó final era l'entrega de premis a la qual
vam assistir una petita representació del CESC.
En l'acte de poc més d'una hora de durada, es va fer un reconeixement pels guanyadors dels concursos de fotografia, literatura, i fins i tot d'identificació de cims a través de
la xarxa social Facebook. Finalment el plat fort, van pujar a l'escenari les persones que
l'any 2016 van arribar als 300 cims, eren pocs, no arribaven a la desena, seguidament els
que havien assolit els 200 cims, els quals ja doblaven la quantitat anterior, i per últim les
persones amb 100 cims coronats, que de poc enfonsen l'escenari.
I el públic de poc que ens deixem les mans de tant aplaudir, sobretot els del CESC quan
van fer acte d'aparició els nostres companys Izmet Serra i Teresa Filbà, amb els seus 100 i
200 respectivament. Moltíssimes felicitats!
Em fa especial il.lusió la seva gesta ja que he compartit algunes de les seves sortides, no
en va la Teresa va ser la primera persona que em va parlar del repte dels 100 cims, i l'Izmet
qui em va convertir en addicta. A la propera convocatòria el CESC tindrà un bon nombre
d'excursionistes dalt de l'escenari. Us esperem l'any vinent al Penedès.
Text: Elisabet Cassà. Fotos: Carles Montoriol |
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Conferència sobre els Perills i Riscos
del Medi Natural
El passat divendres 9 de juny, dos companys del reconegut Curs de Medicina i Socors
de Muntanya (CMSM), el Doctor Francesc Alavedra i el tècnic Xavier Sànchez (pertanyent
també al nostre Grup d'Alpinisme i Escalada del CESC), van venir a oferir una interessant
xerrada sobre prevenció de riscos i la muntanya com a factor d'agressivitat.
La conferencia i posterior taula rodona, organitzada pel mateix CMSM i conjuntament
pel Club Excursionista Palautordera i el nostre CESC, va tenir lloc a la població veïna de
Palautordera, a l'acollidora sala La Quadra. Allí vàrem poder donar un seguit d'explicacions sobre aquesta temàtica i resoldre tots els dubtes que es van plantejar des del públic,
els quals van centrar-se, sobretot, en aspectes legals de l'accidentalitat a muntanya, que
cada cop semblen tenir una major importància i causar una major preocupació en els
practicants de les nostres activitats.
Des d'aquí agraïm a tothom que hi va participar i a tots els que ho van fer possible: als
ponents, al CMSM, al CEP, al CESC, als ajuntaments de Sata Maria de Palautordera i Sant
Celoni, i com no, a tots els assistents.
Text i Fotos: Joan Miquel Escudé |
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Formació del Grup d’Alpinisme i
Escalada del CESC (2017)
Us fem arribar els dos cursos formatius que encara estem preparant aquest any.
Com ja sol ser habitual, des del Grup d'Alpinisme i Escalada (GAE) del nostre CESC, i
conjuntament també des del CEP de Palautordera, obrint el termini d'inscripcions.
Per aquesta tardor (octubre) oferirem el CURS D'ESCALADA NIVELL 2, adreçat a escaladors confirmats en vies curtes (un llarg) que vulguin iniciar-se o perfeccionar les maniobres de paret per a escalar vies de varis llargs.
Així mateix, cap a finals de novembre, engegarem el CURS D'ALPINISME NIVELL 1,
per a qui es vulgui iniciar en ascensions en medi hivernal, o per a qui vulgui consolidar i
reciclar el que són les tècniques bàsiques en aquest medi. Esperem que amb aquest curs
el nostre planter de futurs alpinistes creixi una mica més!
Els socis del CESC gaudiran d'una subvenció de 15 € en finalitzar el curs amb aprofitament i assistència presencial mínima del 80% de les sessions. De forma anàloga, les
dones, pel programa Dona i Esport, també rebran un ajut del 20% de la inscripció en
finalitzar i aprovar el curs.
Podeu consultar els programes en els següents enllaços (o els trobareu a la pàgina-web
del CESC).
CURS D'ESCALADA DE NIVELL 2

http://elcesc.org/calendar/ESCALADA EN ROCA NIVELL 2.pdf
Del 4 al 25 d'octubre del 2017
165 € per alumne amb carnet federatiu anual FEEC.
180 € per alumne sense carnet federatiu anual FEEC.
CURS D'ALPINISME DE NIVELL 1

http://elcesc.org/calendar/ALPINISME NIVELL 1.pdf
Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2017
120 € per alumne amb carnet federatiu anual FEEC.
135 € per alumne sense carnet federatiu anual FEEC.
Com sempre, els docents d'aquesta secció seguim oberts a resoldre qualsevol dubte o
qüestió en la que us puguem ajudar, ja sigui des d'assessorament en material, maniobres
tècniques o informació d'itineraris, així com de qualsevol demanda o petició que ens feu
arribar. Els instructors del GAE al vostre costat!
Text: Joan Miquel Escudé |
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Secció Espeleològica del CESC:
Programació de Sortides
Els caps de secció espeleològica del CESC hem acordat que les properes sortides seran
publicades depenent dels participants que estiguin interessats a venir.
Si estàs interessat a descobrir tot un nou món que està sota els teus peus o tens curiositat
per saber quina és la sensació del gaudi de la foscor, el silenci i les meravelloses formacions que ens mostra la terra, no dubtis a posar-te en contacte en nosaltres a través del
correu: pendragon1961@hotmail.com
Les nostres sortides sempre les fem el primer dissabte de mes. I són mes tècniques o més
fàcils, depenent de la gent que vingui. Som un grup petit, però molt ben avingut, i segur
que si t'animes gaudiràs tant com nosaltres.
T'esperem.
Caps de secció: Mònica Garcia i Pep Albarran |
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SORTIDES JULIOL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

7ª Etapa. Solsona – Sant Llorenç de Morunys

DATA

Diumenge 02 de juliol
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 29 de juny.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

ITINERARI

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.

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
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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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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PUIGMAL

Olla de Núria DISSABTE!

DATA

DISSABTE 2 de setembre
HORA SORTIDA

06:00h del matí
Avancem la sortida inicialment programada pel dia 10
de setembre, ja que el divendres dia 8 és Festa Major a
Sant Celoni i el dilluns dia 11 és la Diada de Catalunya, un
llarg pont de 4 dies que de ben segur, molts de vosaltres,
aproﬁtareu per marxar.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI Pujarem amb el cremallera que surt de Que- Quico Fernandez
ralbs a les 08:10h i arribarem a Núria sobre les 08:30h; tot DIFICULTAT Tècnicament

seguit començarem a pujar cap el Puigmal per la Coma de
l'Embut. Un cop assolit el Puigmal anirem carenejant tot
passant pels Pics de Puigmal de Segre, Finestrelles, Puig de
Núria, Pic d'Eina, Noufonts, Noucreus, Fossa del Gegant,
Cims de Les Arques, Cim de Rocs Blancs, Pic de Fontnegra,
Pic de l'Àliga i, tot passant per l'Alberg Pic de l'Àliga, arribarem a Núria i donarem per acabada l'Olla.
Recordeu que l'Olla de Núria té molts punts en els que
si un vol pot baixar directament cap al Santuari i fer més
curt el recorregut; aquest punts són el Coll de Finestrelles,
el coll d'Eina, el coll de Noufonts i el de Noucreus. Acabada la caminada tornarem a baixar amb el cremallera fins a
Queralbs.

no té cap complicació,
però la llargada la fa
força dura
RECORREGUT 21km.
DURADA 08-09h aprox.
DESNIVELL +/- 1950m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR bastons, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient per passar
el dia, equipament personal, roba d'abric (és un
lloc on sol fer vent), calçat
adequat per caminar per la
muntanya, etc.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 31 d'agost o
divendres 1 de setembre
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
(el CESC està de vacances)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

8ª Etapa. Sant Llorenç de
Morunys – Fórnols de Cadí
INSCRIPCIONS

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 17 de setembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la conﬁrmació abans de les
21:00h del dijous 14 de setembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT Autocar

ITINERARI Després de la pausa de l'estiu reprenem la

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 21,95 km
(llarga) / 10,90 km (curta)
DESNIVELL +939m/-1121m
(llarga) / + 346m/-727m
(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

nostra ruta dels Senders del 1714 en aquesta 8ª etapa on
deixarem la comarca del Solsonès per entrar a la de l'Alt
Urgell. En aquesta etapa seguirem el GR7 tot el recorregut.
Iniciem la ruta a la plaça de la Canal de Sant Llorenç de
Morunys, seguint pel Raval de Santa Creu, en direcció nord.
El carrer es converteix en un camí i després en un corriol
que acaba a la carretera de Sant Llorenç a la Coma.
Seguim la carretera a la dreta fins al càmping Morunys,
agafem la pista que baixa fort al costat del càmping, fins a
trobar la pista que marxa a l'esquerra amb les indicacions
del GR7 cap a la Pedra i la Coma.
Arribem a Cal Mosqueta, antiga serradora al costat del
riu; el camí es converteix en un corriol que s'enfila per uns
terrers i després s'endinsa en un bosc de pi roig, sempre per
sobre del riu.
Passem per la Font Puda, creuem el riu per una palanca.
Passada la font seguim un camí asfaltat direcció nord.
Passem una cruïlla i deixem la pista cap a la Pedra a la
dreta. Seguim a l'esquerra. Carretera.
Seguim 200 metres a l'esquerra passant el pont del riu
Cardener. Al costat del pont deixem un camí planer i agafem un corriol pedregós que desemboca en una tartera. Seguim un corriol que s'endinsa al bosc i que desemboca en
una pista forestal. Creuem el riu Cardener sota el nucli de la
Coma. Passem pel costat de la depuradora i seguim un camí
que puja direcció nord pel costat del riu.
Pugem unes escales a la part més baixa del poble. Seguim a l'esquerra de pla per un bonic i planer camí. Deixarem dos ponts que creuen el riu i continuarem rectes.
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PREU

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

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA SENDERS

Passem la tanca per vehicles i arribem al pàrquing. Les fonts del Cardener estan 500m a
l'esquerra. Seguim rectes pel costat de la Font de l'Esquerrana. Seguim el camí, que cada
cop es fa més estret, sempre pel costat de la torrentera, fins a desembocar a una pista.
Creuem la pista i anem a buscar la marca de GR que hi ha en un pal de la llum. Seguim
el corriol que va pel costat de la torrentera i els camps de Cal Cameta, que queda a la
dreta. Trobarem tanques de bestiar que cal tornar a tancar un cop hem passat. Creuem el
rierol i seguim amunt en pujada fins arribar a la carretera. A partir d'aquí s'inicia una forta
pujada que farem seguint les marques entre carretera i petits corriols pedregosos i amb
forta pujada.
Arribem a Cal Mall, a l'era que hi ha a la dreta de la casa el camí gira a la dreta i puja
per un estret sender que tromba a l'esquerra per un pedregós caminet que puja fort fins al
camí ral que segueix a l'esquerra direcció nord. Seguim una pista forestal uns 100 metres
fins a una cruïlla de pistes. Seguirem a l'esquerra direcció nord. Uns 170 m més endavant
la pista gira 90º. En aquest punt agafem un corriol amagat que s'inicia a la dreta i s'endinsa
en el bosc.
Seguirem pujant creuant de tant en tant la carretera fins arribar a la cruïlla amb Port del
Comte. El GR continua pujant pel mig de la vall. El camí carreter s'acaba i pugem pel mig
de la pedregosa rasa fins que troba un corriol que ens porta amunt fins la carretera.
Deixem la carretera. Uns 10 metres amunt trobem un antic camí que ens porta a una
pista. Seguim a l'esquerra en pujada. Arribem a Coll de Port (1670m).
(AQUÍ COMENÇA L'OPCIÓ CURTA)

Al costat del refugi s'inicia una pista direcció nord-est. Seguirem un corriol que travessa
la pista diverses vegades.
Travessem i seguim la pista de baixada. Creuem el pont i seguim la pista fins a un edifici
vell, on agafem un camí a la dreta que puja direcció nord-est.
Anem a l'esquerra direcció al poble de Tuixent, passem pel mig del poble i anem seguint una pista direcció Fórnols de Cadí, passem pel càmping de Fórnols i després de
creuar la carretera agafem un sender ascendent per la Serra que ens portarà al poble de
Fórnols de Cadí on ens espera l'autocar.
Final de la 8ª etapa de la Ruta dels Senders del 1714 (temporada II)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA ALPINISME
ALPINISME | POSETS-LLARDANA

Tuca Forau de la Neu,
Pic Pavots i Diente Royo

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
23 i 24 de setembre
HORA SORTIDA

El divendres dormirem al pàrquing per accedir al refugi
Àngel Orús, fent bivac.
El dissabte a les 06:00h començarem a pujar pel camí
que ens portarà al refugi Àngel Orús; d'aquí seguirem el
GR11.2 direcció a l'Ibón de Llardaneta.
Just abans d'arribar a l'Ibón deixarem el GR i seguirem
unes fites que hi ha a l'esquerra; a la cota 2800 aprox. hi
ha un ibón petit, on buscarem el millor camí que ens porti
a la Tuca Forau de la Neu (3080m); des d'aquí tindrem
unes bones vistes de la Cresta d'Espadas.
Per arribar el següent 3000 haurem de baixar uns 200m
pel mateix camí per poder accedir al Pic de Pavots (3121m)
i seguint la cresta arribarem al Diente Royo (3010m).
D'aquest cim farem una diagonal fins arribar al camí
que hem pujat.
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 12h aprox.
DESNIVELL +1900m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, roba d'abric, arnès,
corda, casc i material per
fer ràpels
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | COSTA BRAVA

Camí de Ronda: de Sant Feliu
de Guíxols a Platja d’Aro

DATA

Diumenge 24 de setembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Sortida fàcil, agradable, molt maca i atractiva per el litoral de la costa brava, tot a tocar de mar. Resseguirem la
preciosa costa des de Sant Feliu de Guíxols fins a Platja
d'Aro, tot pesant per un seguit de cales i platges com son
la de Sant Feliu, Sant Pol de s'Agaró i Sa Conca . La caminada ens permetrà contemplar d'immensitat del nostre
Mediterrani i els seus paisatges característics de la costa
brava. des de diferent mirador que trobarem durant tot el
recorregut.
ITINERARI I RECORREGUT Lineal

Sortiríem de Sant Feliu de Guíxols, per iniciar la ruta
dels miradors de Sant Elm de Sant Feliu (5) , continuarem
per la platja fins iniciar el recorregut tot seguin el camí de
ronda fins al Port de Platja d'Aro. Un cop arribem al destí
retornarem a Sant Feliu per recollir els vehicles..
Recorregut de 10 km (03:30h aprox.)

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars +
Bus Platja d'Aro
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km 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

COM ARRIBAR-HI (50 minuts / 60km)

Sortirem de la plaça comptes del Montseny a les 8 h.
direcció l'autopista AP-7, direcció Girona fins la sortida
Maçanet/Vidreres. Al sortir agafarem la C-65 fins arribar
a la sortida 310 Sant Feliu de Guíxols Sud. Aparcarem els
cotxes a la terminal de Bus de Sant Feliu. Per iniciar el recorregut.

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | TARRAGONA

Miranda de Llaberia, Mont-Redon i Cavall Bernat de Llaberia des de Pratdip

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 30 SETEMBRE
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Aquesta sortida ja es va programar per l’octubre del
2016 i va ser anulada pel mal temps, esperem que aquesta
vegada la puguem realitzar.
També destacar que la fem en dissabte ja que el President Puigdemont ha convocat el referèndum pel diumenge
dia 1 d’octubre.
ITINERARI Ruta circular per la Serra de Llaberia. Permet

gaudir d'una diversitat de paisatges extraordinària, de passos equipats, grimpades divertides i sempre amb el Camp
de Tarragona i la mar Mediterrània de fons. Anirem seguint
les marques de la Ruta dels Dips en bona part del recorregut
d'anada, i en la tornada, prop del Portell de Llaberia prendrem el GR-7 fins a Llaberia, i d'allà seguirem les marques
del PR-C90, fins abandonar-lo, ja a la part final, per anar al
Portell de l'Estudiant.
La grimpada per les Crestes de la Seda i per pujar al Cavall Bernat són la única dificultat del recorregut. Malgrat
axó, la gran majoria de la ruta és clarament de senderisme!
Sortim del poble de Pratdip (mereix una visita tranquil.
la en acabar l'excursió) en direcció a les crestes de la Seda.
Aquestes s'han de superar a base d'una grimpada no
massa complicada (hi ha algun tram equipat amb alguna
corda, fins i tot). En tot cas, si hom està un xic avesat a posar
mans i peus no ha de significar cap gran dificultat. Un cop
superat aquest tram i passat el pas equipat del Siscus anem a
buscar el cim del Mont-Redon. Des del cim albirarem precioses vistes del mar, el Cavall Bernat i els cingles occidentals
de Llaberia.
D'allà ja prenem el camí cap al Cavall Bernat. Aquest
és el tram més complicat de la ruta, si es vol coronar (Opcional). Té un tram final de forta pujada i és necessari fer
una grimpada per un pas curt, però que requereix de certa
habilitat (cal tenir en compte que després s'ha de baixar
pel mateix punt). Del Cavall Bernat ja anem a buscar el
cim de la Punta dels Frares o de la Creu. D'allà cap al cim
de la Miranda amb la inconfusible estació meteorològica
al capdamunt. Repetirem vistes precioses i gaudirem d'una
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LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Les Crestes de
la Seda, el pas equipat del
Sisqus i la pujada al Cavall
Bernat seran les úniques
dificultats que trobarem en
aquesta ruta.
RECORREGUT Recorregut
circular, la gran part la
farem per senders de muntanya i alguns trams per
pistes de terra, a part de
les zones de grimpada ja
esmentades.
DURADA 07-08h aprox.
DESNIVELL +/- 1250m
ARRIBADA 20:30h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!

perspectiva encara més neta sobre la Mola de Colldejou. Des de la Miranda baixem per
la carena fins a trobar la Foradada i d'aquí i sense quasi be camí, fins el Portell de Llaberia, a on trobarem el GR-7 que seguirem fins al poblet de Llaberia en preciós sender de
baixada. El poblet de Llaberia és un d'aquells racons encantadors. Poble de pedra, carrers
estrets i serpentejants... una delícia. En sortir de Llaberia abandonem el GR-7 i el PR-C98,
per prendre el PR-C90, o millor dit, l'antic camí ral de Llaberia a Pratdip. El començament
és en pujada, que a aquestes alçades ens pot fer esbufegar una mica, però només s'ha de
persistir en caminar. El camí ressegueix un bosc preciós fins a sorprendre'ns, en la seva
sortida, a la seva arribada al Coll de la Bassa de les Fonts. Des d'allà se'ns obren unes
panoràmiques espectaculars sobre el Mont-Redon, la Miranda i la totalitat de la cinglera
oriental de Llaberia, amb les crestes de la Seda incloses.
D'allà resseguirem el camí carener fins al Portell del Carreter. Aquest és un pas de forta
baixada, que brincant entre rocs i cingleres, ens durà a la part de llevant de la cinglera. No
és un pas difícil, però s'ha d'anar amb compte. D'allà prenem el sender anomenat Camí
de la Forestal. A l'alçada de la Drecera de Cal Zenon, seguirem el sender local del Portell i grauets de l'Estudiant. Aquest tram és ben bonic, amb vistes sobre els Cingles de la
Grallera i unes vistes finals sobre Pratdip fantàstiques. Aquestes meravelloses vistes sobre
Pratdip potser ens faran oblidar un xic que la baixada final és ben directa i contundent!
COM ARRIBAR-HI Sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins a la sortida 32 TorredembarraAltafulla per enllaçar amb la A-7 fins a la sortida 1129 a l'Hospitalet del Infant, per enllaçar amb la C-44 direcció Vandellós-Mora; més endavant, entre els km 3 i 4, trobarem
la desviació a Pratdip-Montroig per la T-318 fins l'encreuament amb la T-310 que ens
portarà a Pratdip. En total uns 180km i unes 2 hores de camí.
CAL PORTAR bastons, esmorzar i dinar, beure suficient per passar el dia (no trobem
aigua en tot el recorregut), equipament personal, roba d'abric, calçat adequat per caminar per la muntanya, etc.
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS

La Ruta dels senders del 1714
Etapa 6 – La Batalla de Prats de Rei
No es pot passar millor dia passejant per Prats de Rei, que en companyia de la tribu
dels nòmades. Ja es nota, en entrar a l'autocar, la bona sintonia que hi ha entre la gent del
CESC. És el que hi ha, anem a passar el dia junts, passejant pels paratges i aprenent una
mica d'història de Catalunya.
Tots es saluden, parlen i s'expliquen les seves coses de camí a la Torre de la Manresana,
on ens deixa l'autocar. En arribar s'explica una mica el recorregut i comencem el que més
ens agrada, anem a caminar tot el dia.
És igual que no coneguis a la gent, les converses no cessen i de seguida que t'acobles a
un grup de gent et somriuen i et parlen com si fossis un més de la rajada. Tot esta preciós i
miris on miris s'aprecien els paisatges de primavera, el verd tendre de mitjans de maig i les
flors que hem enyorat tot l'hivern. Així que sense adonar-nos ja portem més de la meitat
del recorregut i ens apropem a Prats, on ens esperen en el museu.
La directora és d'aquest tipus de persona que quan parla no vols que deixi d'explicar tot
el que sap. Et xopes d'història i de batalles i es nota tota una vida de dedicació en trobar
els secrets enterrats i descoberts, que d'una altra manera, allí seguirien sota terra sense que
ningú sàpigues de la seva existència. Un gran agraïment a tots ells pels seus descobriments
i les ganes de compartir-ho amb la resta.
Després del museu, ens separem en dos grups: els que prefereixen una mica de tranquillitat i una birra en el bar del poble, i els que no ens podem quedar quiets i hem de seguir
endavant i acabar allò que hem vingut a fer.
Al parar a menjar em recorda molt, i segur que a la resta també, quan sortíem d'excursió
amb el col.legi i ens paràvem a fer l'entrepà i descansar. Es pot estar cansat, però no vols
estar en una altra lloc. Les voltes sempre són
més curtes i quan et vols adonar, ja estem de
tornada a Prats de Rei, i ens ajuntem amb el
grup que es s'ha quedat al poble. Què bé que
senta una clara de cervesa després de caminar!
En l'autocar de tornada la gent va més callada que a l'anada Per què serà?
I en arribar a Sant Celoni t'acomiades de la
gent fins a la propera, amb ganes de tornar-te
a veure i el record d'un dia estupendo. Sort
que queden nòmades amb ganes de caminar
el món, encara que sigui al costat de casa.
Text: David de Osso / Foto: Izmet Serra |
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Un cap de setmana a la Noguera i el Pallars.
Puig de Millà, Penya Sant Alís i Tuc de Cometa
Després d'agrupar-nos a Mollet vam fer via cap a Àger on ens vam trobar amb en Florenci de Terrassa i en Joan Locutura i la Joana que ens portarien per aquestes muntanyes
de la Noguera i el Pallars.
Sortim cap el poblet de Millà on deixem els cotxes i comença la caminada del primer
cim del dia. Pel camí ens parem a veure una cova subterrània i esmorzem. Continuem,
fem cim i anem a un mirador privilegiat amb excel.lents vistes del Montsec i de l'embassament de Canelles amb les seves formes retallades i les blaves aigües. La ruta és circular
i tornem pel Pla de les Bruixes.
A la tarda anem cap a la Penya de Sant Alís, cim del Montsec d'Ares. El dia és clar, l'airet fresc i les vistes són espectaculars, des del Pirineu fins a la plana lleidatana. Arribem a
Tremp i gaudim d'un bon bany a la piscina per refrescar-nos i relaxar-nos de la caminada.
El diumenge l'objectiu és més alt, el Tuc de la Cometa sobre Llessuí. La pujada és forta
però, l'aire fresc i fins i tot una mica de neu, ens fan el matí molt agradable. Fem cim i celebrem el nº 100 d'en Vincent “amb pastes i cava”, tot fent gresca i contemplant el paisatge
de l'Alt Pirineu. En Joan Locutura ens assenyala el Pic de Filià (Tossal del Paiasso); també
és un dels 100 cims i serà l'objectiu d'una propera pujada al Pallars.
Acabem la caminada a l'Hostal Roch d'Altron on fem un molt merescut menú per
acabar l'excursió. Han estat dues jornades fantàstiques amb una colla molt maca i molt
ben guiats per la Joana i el Joan a qui agraïm molt l'organització de la sortida, el guiatge i
companyia d'aquests dos dies.
Text i Foto: Carles Montoriol |
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Curs d’Escalada, Nivell 1
CESC-CEP abril/maig
Durant aquests passats mesos d'abril i maig vàrem dur endavant, des del Grup d‘Alpinisme i Escalada del CESC, un nou curs d'escalada de nivell 1 (iniciació a l'escalada, en
vies d'un sol llarg), conjuntament amb els nostres companys del Club Excursionista Palautordera. Per motius de salut no em va ser possible dirigir aquest cop el curs, així que, el
primer de tot és agrair a l'instructor i company de l'ECAM, Gabriel Portí, que acceptés el
meu encàrrec de dur-lo personalment endavant.
És així que els pocs alumnes que aquesta vegada van inscriure's, van mostrar-se encantats amb el saber fer d'aquest mestre de les verticals. Podríem seguir donant explicacions
i enumerant les anècdotes d'aquest curs, però pot ser no cal, perquè les fotografies que
vàrem realitzar entre tots, parlen per elles mateixes.
Enhorabona als alumnes Imma, Jordi, Maite i Bàrbara, i un agraïment molt fort també,
al Gabriel, el docent que aquest cop ho va fer possible.
Text: Joan Miquel Escudé. Fotos: Gabriel Portí |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2017
07.10 | ESPELEOLOGIA
08.10 | SENDERS
15.10 | MARXA PEL MONTSENY
21 i 22.10 | ALPINISME
22.10 | 100 CIMS
29.10 | DIADA DEL SOCI

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

