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EDITORIAL

Temps de tardor
Estimats socis, companys i amics, esperem que hagueu
pogut gaudir al màxim d'aquest temps d'estiu i de vacances i
també, a partir d'ara, desitgem que gaudiu tot el que pugueu
de les activitats que hem començat aquest setembre.
Després d'aquest període ens hem retrobat, amb
força alegria, especialment a les activitats programades
d'Espeleologia, Muntanya, Natura i Senders.
Amb molta energia, comencem aquest nou curs que ens
permetrà, juntament amb les companyes i companys del
CESC, gaudir de la diversitat d'activitats que tenim previstes,
que anirem publicant en aquest i en els propers butlletins.
Aquest mes d'octubre hem de destacar la Marxa pel
Montseny, en la seva edició 40ª, que amb l'opció Històrica i
altres novetats, volem celebrar i esperem acostar-nos al miler
de participants.
L'acompanyen les activitats regulars, també el cap de
setmana de 100 cims al Pallars, i a principis de desembre
l'Aplec Excursionista dels Països Catalans a Reus, on ens
trobarem amb excursionistes d'arreu de les terres de parla
catalana.
La tradicional Diada del Soci serà el proper 29 d'octubre,
també a la sala Mariona de Mosqueroles.
Cal destacar que aquest any acaba el mandat de l'actual
junta rectora del CESC, i us animem a participar de la propera
que ha de sortir de les eleccions que seran convocades d'acord
amb els estatuts de l'entitat.
Des d'aquesta editorial us desitgem que sigueu participant
i gaudint, com més millor, de la nostra companyia i activitats.
La Junta Directiva |

CESC | MARXA PEL MONTSENY
CESC | MARXA PEL MONTSENY

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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Diada del Soci
29 d’octubre, Mosqueroles
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
Com ja portem fent uns anys, celebrarem la Diada del Soci, a la sala Mariona de Mosqueroles, on podrem disposar d'un gran espai.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants. També entregarem les insígnies a totes aquelles persones amb 25 anys de socis al CESC.
Com que cal comprar els ingredients de l'esmorzar i el dinar, cal saber amb suficient
antelació quants serem. Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 26 d’octubre,
trucant al CESC 93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21:00 hores.
DATA Diumenge 29 d'octubre
HORARI

09:00h Xocolatada
10:00h Caminada del Senglar: és un recorregut circular de aproximadamente dues hores. Surt del Local Mariona cap a Can Patxot, Can Costa, Cal Parrac, Can Guilló i Can
Mataburros, tornant pel Turó d'en Costa.
A part de senglars, també és un camí de bolets! Podrem dedicar una bona estona a
buscar bolets i portar-los a temps per ficar-los a la cassola de l'arròs que, els companys i
companyes que no hagin vingut a caminar, ens estaran preparant.
14:00h Dinar: paella d'arròs i cremat. Entrega de les insígnies a totes aquelles persones
amb 25 anys de socis al CESC.
Mitja tarda Comiat
PREU

Socis: 10 euros
Menors de 10 anys: 6 euros
No Socis: 15 euros
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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Aplec Excursionista Països Catalans
Reus, del 6 al 10 de desembre
Aquest any, l'Aplec Excursionista dels PPCC serà a un lloc proper, a Reus. Són cinc les
entitats de Reus que organitzen aquesta 41ª edició de l'Aplec: Associació Excursionista
Catalunya de Reus, Club Excursionista Reddis, Secció Excursionista del Centre de Lectura
de Reus, Secció Excursionista del Club Natació Reus Ploms i Secció Excursionista del Reus
Deportiu. Cal destacar que l'Aplec està també dins el programa de “Reus, Capital de la
Cultura Catalana 2017”. Per a més informació i per inscripcions podeu entrar a la web de
l'Aplec. A veure si fem una bona colla i en ho passem molt bé com els altres anys, compartint activitats amb gent d'arreu dels Països Catalans.
PROGRAMA D'ACTIVITATS

Les excursions es faran a les Muntanyes de Prades, Serra del Montsant i Serra de Llaberia i també pels voltants de Reus. Pels mÉs agosarats tres sortides a les vies ferrades mÉs
conegudes de la zona. Tanmateix hi haurà sortides culturals guiades per Reus a llocs com
el Centre de Lectura, el Palau Bofarull o el Pere Mata. Ah!! i la Ruta del Vermut, que es
preveu amb molt èxit. Al final de l'article, transcrivim el programa on es poden veure les
activitats a triar per poder fer la inscripció.
ALLOTJAMENT: Com sempre als aplecs és aconsellable fer les reserves d'allotjament com
abans millor a fi de poder triar els més interessants i propers al centre d'activitats. De moment hem fet unes pre-reserves.
ASSEGURANÇA: A l'Aplec tots els socis del CESC estan coberts per l'assegurança d'accidents.
CAL PORTAR: Equipament necessari per les excursions. També equipament per cas de
pluja. El menjar i beure necessari per a les sortides es pot portar o comprar a a Reus (els
dies no festius).
INTERESSATS: Es aconsellable fer les reserves
i inscripcions com abans millor perquè hi ha
un màxim de participants i també per a poder
coordinar les excursions -Reus és gran- i aconseguir millor allotjament, procurant estar junts
o el màxim de propers. Per a més informació
al CESC, 938675312, -dimarts i dijous de 7 a
9 de la tarda-, Roser Busquets 93 7310199 o
Carles Montoriol 93 8674662
REUNIÓ: Convocarem a tots els interessats a
una reunió per informar i aclarir tots els punts
que calgui i decidir plegats el viatge i l'allotjament.
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CESC | FORMACIÓ
CESC | GAE

Curs d’Escalada, Nivell 2 (octubre) i
Curs d’Alpinisme, Nivell 1 (novembre)
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 |

CESC butlletí | octubre-novembre 2017 | 5

CESC | ESPELEOLOGIA
CESC | ESPELEOLOGIA

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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Sortida a Tignes, del 6 al 10 de desembre
Informació i inscripció.
Aquesta temporada volem que estigui plena d'activitats i per això començarem ben
d'hora. Ens hem posat amb contacte amb 4 agències per concretar una sortida als Alps
francesos pel pont de la Puríssima.
La proposta és sortir el dimecres 6 de desembre i tornar el diumenge 10. Anirem a Tignes, on la presència d'una glacera ens assegura poder esquiar amb força quantitat de neu.
L'oferta és de 4 nits i 3 dies de forfait per un preu entre 175 i 215€, depenent de quants
estem en cada apartament -els apartaments són de 4, 6 o 8 persones-.
El menjar i el desplaçament és a banda, tot i que una agencia ens ofereix anar i tornar
en autobús per uns 70€. Amb l'opció autobús es podria incloure esquiar també diumenge
matí. El cost d'anar en cotxe són 130€ en peatges d'anar i tornar, més benzina (1500km),
cadascú coneix el consum del seu cotxe i es repartiria entre els companys.
Necessitem saber qui esta interessat abans de l'1 de Novembre per anar quadrant
apartaments i cotxes. Si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu rosa.codony@decka.cat o al telèfon d'en Cèsar 696 402 789
Ens agradaria fer un bon grup per preparar una gran temporada, que esperem culminar
al mes de març, amb una esquiada als fiords de Noruega. Ja us anirem informant!
Caps de secció: Rosa Codony i Cèsar Cabrera |
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

9ª Etapa. Fórnols de Cadí –
La Seu d’Urgell
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous 05 d’octubre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Sortim de Fórnols pel carrer Olms i agafem una pista
que passa per una petita gossera, deixem la pista i agafem
un sender seguint el GR 7, creuem la carretera C-462 dos
cops per arribar al coll de Bancs on hi ha una font, taules
i bancs, és un excel.lent mirador sobre la vall de la Vansa.
Des del coll agafem una pista serpentejant en fort descens que ens porta fins al fons del barranc que forma el riu
Bona i on el creuem per un petit pont.
Seguim un sender en ascens en direcció nord que ens
portarà al coll de Creus des d'on es poden contemplar
unes impressionants vistes de les muntanyes andorranes
(Aquí comença la opció curta).
Ara només ens queda la meitat del recorregut que baixa
fins a la Seu d'Urgell.
Anem seguint per un sender tot passant tant per un paisatge vermellós i erosionat com pel mig d'un bosc de pineda, arribem a la serra de la Bastida.
Tot seguit passem pel Pla d'Urrelet on ja tenim vistes de
la Seu d'Urgell.
Travessem el Rec de Segalers i tot seguit agafem una
pista que ens porta a l'entrada del poble de la Seu d'Urgell
tot passant pel pont de la Palanca.
Travessem el poble pel camí de la Palanca i el passeig
del parc fins a la plaça Mossèn Pere Pujol on agafem el carrer de sant Ermengol, ja veiem la Fortalesa de Castellciutat,
seguim per una pista que ens porta a la Torre Solsona.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 08 d'octubre
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 20,81 km
(llarga) / 13,75 km (curta)
DESNIVELL

+628 m / -1157 m (llarga)
+170 m / -844 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
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 05 d'octubre:
- 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 OCTUBRE | FITXA SENDERS

La Torre de Solsona és una torre de defensa aïllada que constitueix l'avançada del
castell de Ciutat, construïda damunt d'un turó entre Castellciutat i la Seu d'Urgell. El turó
domina la totalitat de la Seu d'Urgell i fou un punt estratègic important per a la ciutat. Va
exercir un paper destacat en la defensa de la ciutat el 1714.
Es tracte d'una fortificació avançada del conjunt de Castellciutat. El nucli principal és
una torre prismàtica culminada amb una terrassa. La planta inferior té espitlleres i una
tronera de petites dimensions. Una sòlida volta aguanta la solada de la terrassa, que tenia
canoneres obertes als quatre vents, de les quals en resten dues d'íntegres, per emplaçar,
com a mínim, una peça d'artilleria de gran calibre. Aquesta posició alçada per l'artilleria
permetia abastar un ampli entorn. Probablement el canó s'havia de girar i re ubicar en
funció de la zona que es volgués batre.
L'entorn immediat de la torre presenta defenses complementàries i serveis per a la
guarnició de l'emplaçament. El moment de construcció és incert però hem de considerar que es va bastir quan es construïa el conjunt fortificat de Castellciutat, a l'entorn del
1692.
Final de la 9ª etapa de la Ruta dels Senders del 1714 (temporada II)
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA ALPINISME
ALPINISME | VALL DE CARDÓS (PALLARS)

Mont Roig 2865m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
21 i 22 d'octubre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres tarda /vespre i dormirem a la zona
de Tavascan fent bivac. El dissabte a les 6 del mati pujarem
amb cotxe per una pista forestal fins a trobar el camí que
ens portarà a Pleta Palomera. Aquí deixarem els cotxes i
començarem a pujar.

Divendres, tarda-vespre

Seguirem aquest camí fins arribar a l'Estany de Llavera
i una mica més tard, a l'Estany Inferior de la Gallina. Aquí
ens desviarem a la dreta i pujarem pel Serrat de la Gallina
per un camí poc definit, fins arribar al Mont Roig (2865m).

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 10h aprox.
DESNIVELL +1250m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, roba d'abric, arnès,
corda, casc i material per
fer ràpels

Per baixar seguirem la cresta fins arribar el pic de Tartera (2846m) i vèrtex geodèsic, des d'on baixarem fins l'Estany Mitjà de la Gallina i tot seguit l'Estany Inferior per on
recupararem el camí que haurem pujat.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

INSCRIPCIONS

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

10 | CESC butlletí | octubre-novembre 2017 |

SORTIDES OCTUBRE | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | PALLARS

Campirme 2633m, Pic de Filià
(Tossal de Paiasso) 2772m
CAL PORTAR Equipament personal per dos dies d'excur-

sió: esmorzar, dinar i beguda pel dissabte, roba d'abric,
paravent impermeable, calçat adient. L'esmorzar i el dinar del diumenge el farem a l'hostal Montseny d'Espui, a
la Vall Fosca. Pel diumenge cal portar una mica de menjar per mig matí. L'estructura de la sortida serà del tipus
de la darrera sortida dels 100 Cims al Pallars.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS Imprescindible confirmar
assistència com abans millor per poder assegurar la reserva de l'allotjament. Hem fet una pre-reserva a l'Hostal
Montseny d'Espui per sopar dormir i esmorzar i dinar del
diumenge, en habitació doble al preu de 55€ i 17€ pel
dinar de diumenge per persona.
DISSABTE 21: Campirme (2633m) al Pallars Sobirà

El Campirme, al capdamunt de la Serra de Cadius, és
Vertex Geodèsic, cosa que ens assegura bones vistes des
del seu cim. Està situat a la part alta de la vall de Tavascan, i per tant, dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

DATA

Cap de setmana
21 i 22 d'octubre
HORA SORTIDA

Dissabte 21 a les 06:00h
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol, amb el
suport del guiatge d'en
Joan Locutora i la Jana.
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA 100 CIMS

RECORREGUT 09km
DESNIVELL acumulat: +560m
TEMPS EFECTIU CAMINANT: 04:00h aprox.
ITINERARI: Sortirem de la Collada de Montalto, apropament per pista bona. L'itinerari es mou per terreny fàcil, per Penyes Negres i el Turó de Vilada. Molt a prop de
la Collada de Montalto podrem veure restes de bunkers i trinxeres de la guerra civil i
passarem per la línia de front a l'any 1938.
DIUMENGE 22: Pic de Filià (Tossal de Paiasso) (2772m) al Pallars Jussà

A la Vall Fosca, és un cim molt agraït amb grans vistes. El vam veure des del Tuc de
la Cometa. És el punt més alt de la serra de Cabeçades, que separa aquest pic del Tossal
del Rus. Situat a l'extrem Nord-Est de la Vall Fosca, el Pic de Filià te una vista excepcional sobre les valls del riu Filià, Riquerna i Manyanet.
RECORREGUT: circular de 08km
DESNIVELL acumulat: +900m aprox.
TEMPS EFECTIU CAMINANT: 05-06:00h aprox.
ITINERARI: L'itinerari circular surt de la Cabana de Filià -a prop d'on aparquem els
cotxes i on s'arriba per pista forestal-, i s'enfila pel barranc de la Coma de les Fuses i
Coma de l'Empriu. Tornem per la Coma de les Fuses. A la tornada passarem per la Mare
de Déu de Fà. Dinarem a l'Hostal Montseny d'Espui on haurem fet nit.
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

10ª Etapa.
Fórnols de Cadí – Gósol

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 5 de novembre
HORA SORTIDA

07:00h del matí

INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació
abans de les 21:00h del dijous 02 de novembre. Passat
aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el
lloc a l'autocar.
ITINERARI En aquesta etapa seguirem el GR 150 i el GR
7. Sortim de Fórnols i seguim un sender que baixa per la
Serra cap el Molí de Fórnols, passem al costat del càmping
del mateix nom i tot seguit agafem una pista que va planejant que ens porta fins el poble de Tuixén.
(Aquí comença l’opció curta).
Travessem aquest poble per la plaça major i seguim una
pista (la ruta de les plantes medicinals) que ens porta a
l'àrea recreativa del Sastró i Font.
Deixem la pista i enfilem un camí que ens durà a les
runes de cortal de Foguetó, tot seguit passem per una font,
el camí va pujant fins al coll de la Mola, a partir d'aquí
comença la baixada cap al poble de Gósol, passem per
l'Ermita i la font de santa Margarida i tot seguit l'oratori de
Santa Margarita; ja tenim Gósol a la vista, passem sota el
Castell de Gósol i entrem al poble.

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 17,78 km
(llarga) / 11,00 km (curta)
DESNIVELL

+725m / -878 m (llarga) /
+600m / -400m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 02 de novembre
- 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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MUNTANYA |

La Tossa Plana de Lles i
Pic de Setut (dissabte!)

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 18 novembre
HORA SORTIDA

06:00h del matí

ITINERARI Ruta circular que començarem des del refu- LLOC SORTIDA

gi de Cap de Rec, anirem pujant fins arribar a l'estany de
l'Orri, des d'aquí ens enfilarem cap el Pla de les Someres i
anirem pujant fins que arribem al cim de La Tossa Plana de
Lles. També hi ha la possibilitat d'accedir al veí cim de la
Tosseta de Vallcibera.
La Tossa Plana de Lles és un mirador de 360 graus amb
unes grans vistes situat a 2905m d'alçada.
Per l'est, tenim el Canigó; pel nord, destaca el Rulhe, per
l'oest la gran glacera del Massís de la Maladeta (Aneto).
Seguirem per la carena (direcció a l'Oest) i arribarem al Pic
Setut (2867m). El baixarem amb precaució, és força dret,
tot seguint la carena per arribar a sota del Port de Setut, on
baixarem seguint la zona herbada per arribar al Estany Gran
de Setut. Baixarem tot creuant el gran Pla de les Someres,
per la cara oest fins arribar a la punta sud-oest del Pla, on
un gran pi ens ensenya el camí per on baixar. Aquí el camí
baixa recta avall (és ben fressat i senyalitzat) fins trobar la
pista forestal i el Refugi Pradell que està per sota.
A partir del Refugi Pradell, seguirem un sender que ens
portarà al Refugi de Cap de Rec. És un camí ben fresat i
senyalitzat.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap
complicació, però penseu
que caminem per camins
d'alta muntanya
RECORREGUT Circular
13km aprox. La major part
els farem per senders de
muntanya i potser algun
tram sense sender
DURADA 07-08h aprox.
DESNIVELL +/- 1000m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR bastons, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient (no trobarem aigua), equipament
personal, roba d'abric, calçat adequat per caminar
per la muntanya, etc.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ANDORRA

Pic de Pessons

DATA

Cap de setmana,
25 i 26 de novembre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres tarda/vespre i dormirem al pàrquing de l'estació d'esquí de Grau Roig fent bivac.
El dissabte a les 6 del matí pujarem en direcció a l'estany Primer, on hi trovarem les marques del GR7 que anirem seguint fins arribar al coll de Pessons.
A partir d'aquí anirem seguint la cresta per pujar al Pic
dels Pessons o Gargantillar (2864m) i el pic de Ribuls o de
l'Aliga (2827m).
Desde d'aquí, per arribar al pas de Ribuls tindrem una
pala de neu amb una forta pendent que segurament serà el
pas més complicat que tindrem.
Des del pas de Ribuls seguirem la cresta fins al Montmalús (2781m), i al coll de Motmalús on baixarem cap al
pàrquing de Grau Roig.

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 +1300m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, roba d'abric, arnès,
corda, casc i material per
fer ràpels
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 23 de novembre
- 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 NOVEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | LA SELVA

Ruta de Les Pedreres i
el Dolmen de Colldegria
INTRODUCCIÓ

Una mica d'història:
A mitjans del S.XIX, coincidint amb la febre de l'or a
Catalunya, a la Cellera de Ter i rodalies, seguint aquest
impuls col.lectiu de trobar i aprofitar minerals que la nova
industrialització requeria, es va dur a terme l'explotació
del granit i, en menor quantitat, del marbre.
Les explotacions es van localitzar sobretot al vessant est
de la muntanya de Puigdefrou i de Colldegria. Tanmateix,
es van dur a terme d'una manera força precària, tant pel
que fa al treball a les pedreres com a l'hora de transportar-lo. La producció d'aquests materials va funcionar regularment a la vora d'uns cent anys, va generar una font
de riquesa, quan no hi havia més treball que el del bosc o
del camp, i va ser força determinant a l'hora de construir
una nova estació de tren al Pasteral, a fi de transportar el
material més fàcilment.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 26 novembre
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 8km aprox.
DESNIVELL 340m aprox.
DURADA 03:00h aprox.
ARRIBADA 13:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat. Barret, banyador, tovallola i
crema solar
INSCRIPCIONS

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

La ruta de les Pedreres conforma un recorregut que transcorre pel vessant oriental de
la muntanya de Puigdefrou i pel pla de la Cellera de Ter. Ressegueix petites explotacions
on encara es poden observar parets verticals bàsicament de marbre o granit, en algunes
de les quals, però, la vegetació és tan atapeïda que fa difícil l'apreciació de la pedrera.
Altrament, l'itinerari permet descobrir un contrast de paisatges extraordinaris tot coincidint la plana del Ter amb el massís de les Guillaries.
És una ruta circular d'uns 8 km amb un desnivell de 340 m que té el seu inici/final al
parc de la Ruira. Un petit tram transcorre per dins el municipi de la Cellera, la qual cosa
fa que descobrim diversos elements del patrimoni arquitectònic.
Recorregut de 8 km (03:00h aprox.)
COM ARRIBAR-HI (50 minuts / 60km)

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny, direcció a Hostalric per la C-35 i GIV555
DIRECCIÓ Mallorquines i des d'aquets punt prendrem la C-63 direcció Sta Coloma de
Farners, Angles i La Cellera, on deixarem els vehicles per iniciar el recorregut.
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11ª Etapa. Mirador de
Barcelona (PR-C 171)
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous 30 de novembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

Es tracta d'un itinerari pel vessant de Barcelona de la
serra de Collserola que permet gaudir de vistes espectaculars sobre la ciutat, els turons que l'envolten i el mar. Des
del parc de Cervantes es puja a Sant Pere Màrtir (100 cims
de la FEEC) i, per la carena es va a Vallvidrera on s'enllaça
amb un nou espai per a vianants al costat de la carretera
BV-1418, es passa per sota de les instal.lacions del Tibidabo, es creua el coll de l'Erola, i el portell de Valldaura,
el Forat del Vent, es continua cap al coll de Canyelles i la
Torre del Baró des de la qual es baixa a la Trinitat Nova.
Llocs per on passa el recorregut:
Barcelona - Parc de Cervantes, Hospital de Sant Joan de
Déu, entrada al Parc Natural de Collserola, Plaça Mireia,
Mirador dels Xiprers, Sant Pere Màrtir (100 cims), Collet
de l'Espinagosa, Estació Superior de Vallvidrera, Coll de
l'Erola, Portell de Valldaura, Coll de la Ventosa, Coll de les
Roquetes, Torre del Baró, Trinitat Nova.
Setge de Barcelona (1713-1714)
El setge de Barcelona va ser una operació militar central
dins de la Guerra dels catalans, darrer episodi hispànic de
la Guerra de Successió Espanyola, entre el 25 de juliol de
1713 i l'11 de setembre de 1714. Tot i que Barcelona ja
fou assetjada en aquesta mateixa guerra uns anys abans
-Setge de Barcelona (1706)- implicant a tropes de les grans
potències; durant la Guerra dels Catalans els exèrcits estrangers foren evacuats i va enfrontar els defensors de Barcelona, compostos per la Coronela, l'exèrcit regular català,
de tropa procedent de la resta de territoris de la Corona
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 03 desembre
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 19,42 km
(llarga) / 10,00 km (curta)
DESNIVELL

+729m/ -730m (llarga) /
+128 m/ -351m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 30 de novembre:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES DESEMBRE | FITXA SENDERS

d'Aragó, i soldats d'altres territoris que sostenien Carles III. Fou plantejat pel duc de Pòpoli inicialment més com un bloqueig a ultrança enlloc d'un setge convencional. L'entrada
en joc d'un exèrcit provinent del Regne de França, el juliol del 13, per donar suport a
l'exèrcit espanyol amb el canvi de direcció militar cap al Duc de Berwick, més interessat
a prendre la ciutat que a destruir-la, decantà severament el curs del setge, convertint-lo
en un assalt de trinxeres i mines a les muralles. Molt sobrepassats en nombre, i completament envoltats de soldats borbònics, els caps de la guarnició i els líders catalans van triar
la resistència fins a la mort.
La resistència oferta a Barcelona i els altres territoris de la Corona d'Aragó va aprofitar-la Felip V d'Espanya per destruir les muralles de les ciutats que s'havien resistit a
l'avanç borbònic, i per establir una duríssima repressió que va culminar amb la crema de
ciutats, com Xàtiva, la derogació de lleis i furs, i l'empresonament i mort de molts ciutadans, establint definitivament un estat sota les lleis de la Corona de Castella. El 1716, amb
els Decrets de Nova Planta es crea doncs, l'estat espanyol amb capital a Madrid, a l'estil
del model d'estat absolutista i centralista francès.
L'execució de la defensa a la Batalla de Barcelona s'utilitzarà en època de la Renaixença com a símbol de la resistència del poble de Catalunya en defensa del país, i el referent
ha merescut la consideració de recordar-ne la data com a Diada Nacional de Catalunya.
Final de la 11ª etapa de la Ruta dels Senders del 1714 (temporada II)
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COM US VA ANAR? | DIMECRES A LA FRESCA
COM US VA ANAR? |

“Dimecres a la fresca”,
mesos de juny i juliol
Aquest estiu, entre el 7 de juny i el 29 de juliol hem pogut gaudir de les “Caminades a
la Fresca”, dins el programa municipal i organitzades pel Centre Excursionista Sant Celoni.
Aquestes passejades d'unes dues hores per zones rurals properes a Sant Celoni han
estat seguides per un important grup de caminaires
El dia 7 de juny es va inaugurar el cicle amb la pujada al Matagalls des de Coll Formic
per veure la bonica posta de Sol i tot sopant la sortida de la Lluna des del cim. A la baixada
vam caminar sobre el mar de boira que cobria les valls del Montseny.
Van seguir amb la caminada circular pels voltants de Vallgorguina i la pujada de Campins a Can Pereres i Can Perepoc, refrescats per un bon ruixat. Van ser els següents, l'itinerari per sobre Mosqueroles, la passejada per Can Gensana i Can Rubi amb vistes extraordinàries sobre la plana. Mes a prop de Sant Celoni va ser la volta per Can Riereta, la Farga
i Castell d'en Mateu, i Can Illa. No hi podia faltar Olzinelles des de Can Agustí, Collblanc,
l'embassament, el Forn de calç i la Riera d'Olzinelles. Finalment i per tancar el cicle vam
gaudir dels camins de Mosqueroles i el Castell dels Moros.
Cal destacar l'elevat grau de satisfacció dels assistents que com a tònica general va anar
creixent a mida que avançava els cicle. La xifra de caminaires ha estat als voltant dels 250.
També hem de fer notar l'interès d'una part dels participants a venir a properes activitats
del CESC.
Text i Foto: Carles Montoriol |
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Una setmana de vacances pujant
100 Cims al Pirineu
Resseguint valls molt boniques com la de Boí, des de Taüll vàrem assolir el Tuc de la
Comamarja. Per l'ancestral camí del Port de Viella, que els antics pobladors d'aquestes
contrades havien de fer per arribar a la Ribagorça des de la Vall d'Aran i al revés, abans de
que es construís el conegut túnel, vam arribar al Tuc del Port de Viella.
També des de prop del Portillon i gaudint de les vistes de la serralada de la Maladeta
i el Pic Aneto vam assolir el Tuc d'Era Entecada. Tot resseguin la Vall d'Isil i trepitjant el
Camí de la Llibertat, camí per on molts jueus es van escapar de la persecució dels nazis a
la segona guerra mundial, vàrem pujar el Port i el Pic de Clavera.
Sobre la mateixa vall també vàrem assolir els Pics de Moredo i de Pilàs. A la Vall Ferrera
pujant pel Port Vell -per on molts republicans van fugir dels franquistes a la guerra civil
cap a França, per salvar la vida- ens vam enfilar a la Pica Roja, baixant pel Port de Boet.
El darrer dia, com a torna, el Montcaubo sobre Esterri.
El bon temps ens ha acompanyat i l'ambient del grup ben cohesionat ens ha fet xalar
de la natura.
Hem viscut una setmana ben trescada, plena d'aventures, buscant camins, consultant
mapes i amb un bon final. Una molt bona experiència per conèixer una mica millor la
nostra geografia. Objectius acomplerts i superats!!!
Molt recomanable.
Text i Foto: Teresa Riera |
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Avenc de l’Espluga
En aquesta sortida érem la Monica, Maragda, Xema, Rafael i jo mateix. A les 7:15h
ja érem a Matadepera, al pàrquing de l'alzina del Salari, ja que l'aproximació és llarga i
feixuga. Carregats en 220mts de corda i material, ens plantem en una hora a la boca de
l'avenc, on després de la caminada esmorzem una mica i ens canviem per entrar a la cavitat.
A la capçalera instal.lem un 50 i baixem els dos primers pou de 18 i 5mts. Entrem en un
meandre i seguint-lo fa un gir de 180º i ens porta a la instal.lacio d'un passamà per accedir
a la boca d'un pou de 17mts. Al seu fons un ressalt de 4mts i a la boca d'un pou de 28mts.
Al seu fons una galeria de 18mts ens porta a la boca d'un pou de 24mts. Un cop al fons,
per uns ressalts s'accedeix a l'últim pou de 13mts que és la màxima fondària de la cavitat.
Un total de 125mts de desnivell i 320mts de recorregut. Cap a munt que ens queden
uns quants metres per pujar.
Un cop fora, sorpresa! Plou, hem de dinar, i tenim la roba mullada!!!!. Dinem sota la
pluja i enfilem camí cap al cotxe (plovent). L'experiència val la pena i com sempre la companyia immillorable. Fins aviat.
Text i Fotos: Pep Albarran |
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Material de prèstec, disponible pels socis
Tot seguit us oferim un llistat amb tot el material que pertany al CESC i que pot ser llogat
pels socis i sòcies.
Tot i que hi ha preferència per les sortides del CESC, aquest material es pot llogar per
fer sortides personals, sempre que el responsable del mateix, sigui un soci de l’entitat.
El preu és per setmana (de dimarts a dimarts, o de dijous a dijous).
Es recull al local del CESC, dimarts o dijous de 19 a 21h.
Per utilitzar aquest material cal omplir un full de reserva. El pagament del lloguer es farà
en el moment de retirar el material.
RAQUETES DE NEU 5 euros/setmana
GRAMPONS 5 euros/setmana
PIOLET DE TRAVESSA 5 euros/setmana
PIOLET TÈCNIC 5 euros/setmana
ARNÉS DE CINTURA 5 euros/setmana (hi ha arnesos de pit per infants)
TENDA (10 PLACES) 20 euros/setmana
PACK ARVAS (AMB PALA I SONDA) 15 euros/setmana (sense piles)
EQUIP ESPELEO (arnès de pit i de cintura, dresler, jumar, croll, mosquetons de seguretat).

15 euros/setmana

EQUIP BARRANCS (arnès, vuit + mosquetó de seguretat, bagues d'ancoratge + maillon

‘tipus D' + 2 mosquetons de seguretat, i casc)
15 euros/setmana
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CALENDARI PREVISIÓ

Desembre 2017
ESPELEOLOGIA
03.12 | SENDERS
Del 06 al 10.12 |
APLEC EXCURSIONISTA
Del 06 al 10.12 |
ESQUÍ ALS ALPS
17.12 | PUJADA DEL PESSEBRE

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

