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EDITORIAL

Any nou, Junta nova
Quan es va acabant l'any en curs, val la pena parar-se a
pensar en tot el que hem fet durant aquest 2016, i en particular
al CESC, que ha estat molt. Hem portat a terme, de manera
regular, un gran nombre d'activitats força interessants, que ha
estat possible gracies als caps de secció per la seva gran i
altruista dedicació al capdavant de les respectives activitats,
i als càrrecs de la junta. També gràcies als col.laboradors
puntuals i als que han participat a les nostres activitats, així
com a les institucions, particulars i empreses que ens han
donat llur suport material o econòmic.
Passa per la ment, de manera especial, el record de les
companyes i companys del CESC, per les bones estones
passades plegats tot caminant i gaudint de les nostres
excursions i activitats. El calendari gros del CESC del 2018
que també aquest any oferim als socis pretén fer-ho visible.
Fem un esment molt especial també a l'Esteve i a en Quim,
els dos primers presidents de la nostra Entitat, que tot i que
aquest any han deixat el camí d'aquesta vida, restaran per
sempre en el nostre record.
Seria molt bo que a la darrera activitat de l'any, la tradicional
i festiva pujada del pessebre a Les Agudes, ens ajuntem, com
habitualment, una molt nombrosa colla per gaudir de la
sortida en companyia de tots els amics caminaires, i plegats
menjar-nos els torrons.
Amb il.lusió encetarem el proper any amb la diversitat i
la gran quantitat d'activitats ja programades i que anirem
publicant en aquesta i properes revistes.
En el present butlletí trobareu la convocatòria de les
eleccions a la nova junta que tindran lloc a l'assemblea del 26
de gener. Us animem a participar tant a l'assemblea com a la
gestió de l'Entitat per poder portar a terme el projecte comú.
Amics, a tots, el nostre agraïment pel vostre suport i
companyia i, com no, el nostre desig d'unes bones festes
nadalenques i d'un 2018 en que junts puguem seguir gaudint
de les nostres activitats al costat dels companys actuals i de
tots els que s'hi vulguin anar afegint.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ELECCIONS

Eleccions a la Junta Directiva
Convocatòria
1|En esgotar-se el mandat de l´actual Junta, amb el present escrit, es convoquen eleccions a la nova Junta Directiva de l'entitat pel proper dia 26 de gener de l´any 2018, al local
del Centre Excursionista Sant Celoni.
2|Són electors i elegibles els socis majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de
soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.
3|El sorteig públic per a la designació dels components de la Junta Electoral serà el dimarts dia 12 de desembre a les 20:00 hores del vespre al local del Centre Excursionista Sant
Celoni.
4|Constitució de la Junta electoral i elecció de president i secretari serà el dia 14 de desembre a les 20:00 hores del vespre al local del Centre Excursionista Sant Celoni.
5|L'Exposició del Cens Electoral és farà al plafó d'anuncis del Centre del dia 14 al 23
de desembre. Les reclamacions del cens electoral es podran fer també del 14 al 23 de desembre.
6|La presentació de candidatures serà del 14 al 23 de desembre. A cada candidatura cal
que hi figuri nom, cognoms, DNI i signatura de tots els membres de la candidatura.
7|La proclamació de les candidatures serà el dia 9 de gener de 2018. En el cas de que
només es presentés una candidatura vàlida, en aquesta data la Junta Electoral hauria de
proclamar la única candidatura com a guanyadora.
8|L'assemblea general extraordinària per a realitzar les votacions de la nova Junta i proclamar la candidatura guanyadora es convoca pel dijous 26 de gener de 2018 a les 20:00
hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona, abans de l'assemblea general
anual ordinària.
Les votacions només es realitzaran en el cas de que la Junta Electoral accepti com a
vàlides a més d'una de les candidatures presentades.
9|Totes les informacions sobre el desenvolupament del període electoral i sobre les
eleccions es publicaran al plafó d'anuncis i a la web de l´entitat. La convocatòria és publicarà també a la revista de desembre 2017-gener 2018 del CESC que es distribuirà la
primera setmana de desembre de 2017.
Carles Montoriol Serracanta, president
Rosa Codony Recio, secretària
Sant Celoni, a 30 de novembre de 2017
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Assemblea Anual Ordinària
Convocatòria
Es convoca als socis del CESC per tal de celebrar l'Assemblea General de Socis el proper divendres 26 de gener del 2018 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2017 i de les previstes pel 2018
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2017
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2017: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2017
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2018
6| Informacions diverses
7| Precs i preguntes
Animem a tots els socis a participar per tal de poder donar resposta satisfactòria al conjunt d'activitats del CESC.
La Junta Directiva |
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CESC | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2018
GENER
13 Espeleo
14 Senders / 14 Esquí
20 100 cims
20 i 21 Alpinisme
21 Natura
26 Assemblea anual ordinària
28 Muntanya
FEBRER
03 Espeleo
04 Senders / 04 Esquí
11 100 cims
17 i 18 Alpinisme
18 Natura
25 Muntanya
MARÇ
02, 09 i 16 Cicle d'Audiovisuals
03 Espeleo
04 Calçotada
11 Senders / 11 Esquí
17 100 cims
17 i 18 Alpinisme
18 Natura
25 Muntanya
Del 29 al 02.04 Esquí Setmana Santa
ABRIL
07 Espeleo
08 Senders
14 i 15 Alpinisme
15 Natura
18 Votació social Concurs Sant Jordi
20 Inauguració Concurs Sant Jordi
22 Muntanya
29 Esquí / 29 100 cims
MAIG
05 Espeleo
06 Senders
13 Muntanya / 13 Esquí
19 i 20 Alpinisme
20 Natura
26 100 cims
27 Sortida Gastronòmica

JUNY
02 Espeleo
03 Muntanya
09 100 cims
09 i 10 Alpinisme
10 Natura
17 Senders
JULIOL
07 Espeleo
07 i 08 Memorial
SETEMBRE
01 Espeleo
02 Muntanya
16 Senders
22 i 23 Alpinisme
23 Natura
29 i 30 100 cims
OCTUBRE
06 Espeleo
07 Senders
12, 13 i 14 Alpinisme
14 Muntanya
21 Marxa pel Montseny
28 Diada del Soci
NOVEMBRE
03 Espeleo
04 100 cims
11 Senders
18 Muntanya
24 i 25 Alpinisme
25 Natura
DESEMBRE
01 Espeleo
02 Senders
Del 06 al 09 Esquí
16 Pujada del Pessebre
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CESC | TARGETA FEDERATIVA

Tramitació de la Targeta Federativa
Us recordem que aquest mes de desembre el CESC tramitarà les llicències de federats
de la FEEC. Recomanem a tots els socis que practiquen esports de muntanya que disposin
d'aquest carnet per a la seva cobertura en cas d'accident (rescat amb helicòpter, ambulància, assistència sanitària,...). Cal tenir en compte que també hi ha avantatges econòmics
en forma de descomptes en refugis, llibreries especialitzades, botigues d'esport, centres de
formació, transports, etc.
Al tancament d'aquest butlletí, encara no s'havien fet públics els preus pel 2018. De
seguida que ens arribin, els penjarem a la web del CESC, www.elcesc.org, o podeu consultar-los directament a la pàgina de la FEEC, www.feec.cat
Recordem que heu de triar la modalitat atenent a l'edat, les activitats que desenvolupeu
a la muntanya i l'àmbit geogràfic de la cobertura.
1| Un cop triada la modalitat que més us convé, heu de fer l'ingrés de l'import corres-

ponent al següent compte corrent:

CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT CELONI
2100 0214 96 0200220352
2| Seguidament heu de comunicar-ho al CESC, personalment o per telèfon, per tal que

es tramiti la vostra llicència.

Dimarts i dijous de 19 a 21h, tel. 93 867 5213

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi hamés canvis, n'hi haurà prou amb el nom i la
modalitat.
3| Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2017.
Podem imprimir les targetes federatives en el mateix local del CESC, fet que agilitza
molt el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat
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CESC | INFORMACIÓ
SENDERS | TEMPORADA 2018

El Camí del Bisbe i Abat Oliba (GR 151)
El Camí Oliba és una ruta d'art romànic que uneix la comarca del Bages, d'Osona i del
Ripollès utilitzant com a fil conductor el Bisbe i Abat Oliba.
De totes les tendències arquitectòniques i artístiques que han existit fins al dia d'avui, la
més estesa és sense cap mena de dubte el romànic. Les comarques del Bages, d'Osona, i
el Ripollès en són la mostra més fidedigne d'aquest bast patrimoni. Qualsevol dels pobles
i ciutats que formen part de les nostres comarques té o ha tingut alguna església o edifici
construït amb aquest estil. L'art romànic ens uneix i dóna sentit a aquest projecte.
L'art romànic es presenta, doncs, com un element integrador de la Catalunya Central,
i constitueix l'argument idoni per fomentar l'equilibri territorial i per donar a conèixer el
paisatge, la gastronomia, la tradició i tota l'oferta turística complementària de la Catalunya
interior.
El Camí Oliba és un autèntic museu al mig de la natura. És art, cultura i història en la seva
essència que permet la visita a bells paratges naturals, pobles amb encant o ciutats amb un
patrimoni increïble.

El camí Oliba està dividit en 3 trams per fer en 10 etapes.
TRAM 1: MONTSERRAT – MANRESA – VIC

Coincideix amb el camí de Sant Jaume i està plantejat en quatre etapes.
S'inicia al Monestir de Montserrat i posteriorment permet deixar el camí per endinsar-se
fins a la Seu de Manresa. Al reprendre al camí es continua cap a Navarcles i es creua per
la vinya del Pla de Bages fins arribar a municipis com Artés i l'Estany. L'etapa culmina amb
l'arribada a Vic, una ciutat que té una estructura medieval i conserva diversos testimonis
d'aquesta època.
El tram 2 té dues possibilitats, nosaltres farem la variant però deixem constància del tram
clàssic:
TRAM 2 CLÀSSIC: VIC – RIPOLL – SANT JOAN DE LES ABADESSES
TRAM 2 VARIANT: GR-151-1 (Ruta alternativa)

És una alternativa més assequible al segon tram a partir de Tavertet. Des de Rupit, un
dels pobles de major bellesa del país, s'encamina a Vidrà passant pel Coll de Bracons, va
cap a Vallfogona del Ripollès i es troba amb el camí principal (GR151) a Sant Joan de les
Abadesses i continua fins a Camprodon.
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TRAM 3: CAMPRODON – LES BASSES DE PUIG SEC

Aquest tram passa per municipis de muntanya com Camprodon i Molló i arriba a les
basses de Puig Sec, un regal de la natura al mirador del Canigó, a la frontera amb França.
Aquí és on acabarem la nostra ruta de senders 2018.
Està projectat allargar el Camí Oliba uns 50km fins al monestir de Sant Miquel de Cuixà i, posteriorment, fins a Toluges (on Oliba hi va celebrar la primera assemblea de Pau i
Treva).
ETAPES DEL CAMÍ OLIBA
Etapa 1: Monestir de Montserrat – Manresa
Etapa 2: Manresa – Artés
Etapa 3: Artés – l’Estany
Etapa 4: l’Estany – Vic
Etapa 5: Vic – Monsetir de Sant Pere de Casserres
Etapa 6: Monsetir de Sant Pere de Casserres – Tavertet
Etapa 7: Tavertet – Coll de Bracons
Etapa 8: Coll de Bracons – Vallfogona de Ripollés
Etapa 9: Vallfogona de Ripollés – Camprodon
Etapa 10: Camprodon – Les Basses de Puig Sec

Nota: per cada etapa intentarem fer un opció llarga, una curta i una sortida cultural o
turística. Les opcions curtes, així com les propostes culturals, s'aniran publicant als consecutius números de la revista del Centre Excursionista de Sant Celoni.
L'equip de Senders volem que la fidelitat al nostre projecte tingui un reconeixement.
Així doncs, tots aquells que facin com a mínim cinc sortides d'una temporada seran premiats amb una samarreta gratuïta del camí Oliba.
Paral.lelament, per aquells que vulguin adquirir la samarreta abans o en qualsevol moment, poden fer-nos una comanda.
Els que hagin completat totes les etapes de la temporada (deu etapes) tindran un premi
especial. Us hi esperem a tots !!!
Izmet Serra i Mònica Lop |
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SORTIDES | FITXA ESPELEOLOGIA
ESPELEOLOGIA |

Sortides Desembre
i Gener

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 02 desembre
DISSABTE 13 gener
HORA SORTIDA

Las sortides poden canviar de data o lloc depenent dels 07:15h del matí
participants. Si esteu interessats o voleu més informació es- LLOC SORTIDA
Parking Caprabo
criviu un correu a: pendragon1961@hotmail.com
Sant Celoni
02/12 Avenc dels Esquirols (Via Montesinos)

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Mònica García i
Pep Albarran
CAL PORTAR Equipament
personal: guants, mono,
casc amb frontal, arnès de
pit, arnès de cintura, dressler, jumar, croll i xiruques.
- hi ha disponibles equips
de lloguer al CESC-.
Dinar (opcional)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència enviant un
correu a
pendragon1961@hotmail.com

13/01 Avenc del Tres

(places limitades)
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SENDERS | RUTA DELS SENDERS DEL 1714

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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TOTES LES SECCIONS | MONTSENY

Tradicional Pujada del Pessebre
a Les Agudes
DATA diumenge 17 de desembre 2017
OPCIONS

A. PUJAR A PEU DES DE SANT MARÇAL
SORTIDA 07:30h plaça Comtes del Montseny, o a les 08:00h des del pàrquing d'en
Mont (un km aprox. abans d'arribar a Sant Marçal).
ITINERARI Des de Sant Marçal, hi haurà dues opcions: pels Castellets (grimpada) o pel
GR5.2. Baixada pel GR5 o per Briançó.
DIFICULTAT Grimpada en el tram de Castellets. Uns 600m de desnivell.
CONTACTE CESC 938675213 o Carles Montoriol 938674662
B. PUJAR DES DEL PLA DE L’ESPINAL
SORTIDA 08:30h plaça Comtes del Montseny, en cotxes fins al Pla de l'Espinal.
ITINERARI El Pla de l'Espinal - Briançó - Les Agudes
DIFICULTAT Apte per gairebé tothom. Camí tradicional, ben marcat i molt fressat. Uns
450m de desnivell
CONTACTE No és imprescindible.
PUNT DE REUNIÓ Qui arribi primer a les Agudes esperarà la resta per menjar-nos els tor-

rons i cantar nadales plegats.
I QUÈ MÉS La pujada del Pessebre a les Agudes és un acte tradicional del CESC. Cada
any es puja un Pessebre fet per algun soci i s'hi deixa tot el cicle de Nadal.
Un cop arribats al cim, és costum cantar algunes Nadales, menjar torrons i vi bo.
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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIVA

1ª Etapa: Monestir de
Montserrat - Manresa

DATA

Diumenge 14 de gener
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 11 de gener.
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

La sortida des del Monestir de Montserrat és realment
esplèndida, no només pel que representa la seva ubicació
al cor del Parc Natural de Montserrat, sinó perquè ens proporciona una cota alta de sortida, així que el camí que se'n
deriva és purament de descens.
Sortim del dessota de les escales que porten al Monestir
de Montserrat, just davant de l'estació del funicular de la
Santa Cova.
Tot seguint la vorera deixem enrere els comerços del
complex i seguim el bonic camí dels Degotalls, fornit
d'imatges religioses.
Deixem el camí principal per la dreta tot prenent un
sender ben marcat que baixa fins a trobar la carretera.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 25,6 km (llarga) / 12,8 km (curta)
DESNIVELL

+421m/ -892m (llarga)
+168m/ -777m (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 11 de gener:
- 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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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS

Prenem el sender que va seguint el curs de la carretera avall, deixem el sender i descendim fortament per la dreta seguint el camí fins la colònia. Atenció perquè tornem a
topar amb la carretera, que prenem ara cap a l'esquerra.
A la dreta podem veure el monestir de Sant Benet, passem per la Font dels Monjos.
Deixem la carretera finalment i girem a l'esquerra per una pista asfaltada ben marcada.
Prenem el camí de la dreta, conegut com el camí de la Calzina, amb la típica vegetació de mata baixa protagonitzada especialment pel garric i el cirerer d'arboç. Som a la
Calzina, continuem recte tot seguit prenem el camí de l'esquerre.
Tot entrant a Sant Cristòfol de Castellbell, trobarem unes taules de pedra i un racó fresc
i ben tranquil amb una font. Prenem el carrer cap a la dreta i creuem el torrent de Cal Cileta. Sortim del carrer principal i just a la paella, prenem una pista sense asfaltar direcció
W passant pel davant de Cal Penedès, baixem a l'esquerra fortament fins a la pista.
Continuarem el sender que segueix el torrent del Carner i prenem la pista després el
camí de l'esquerra, a la dreta hi ha Sant Jaume de Castellbell. Atenció, agafarem la carretera en la mateixa direcció que portem, cap al N.
(Aquí acaba la opció curta)

Sortim de la carretera cap a l'esquerra per un camí de terra, el camí de Sant Vicenç de
Castellet. Passem les granges de Can Beu, deixem el camí principal i continuem cap a
l'esquerra. Deixem el GR-4 que segueix recte i agafem el camí de l'esquerra, i després de
creuar la riera ens desviarem pel camí de la dreta.
Observem la riera de Castellet ensotada a la dreta. Deixem un camí a la dreta i continuem per la pista principal. Agafem el camí del Gall cap a la dreta.
Entrem a Castellgalí, tot recte per entre les cases i agafem el carrer de la dreta per
l'avinguda de Montserrat. Arribats a l'entrada del polígon La Fàbrica, retallarem les rotondes per anar a creuar el Cardener pel pont de la carretera. Seguim per la pista asfaltada.
Creuem la via del ferrocarril pel pont aeri i agafem el camí del Povet dels Malvat, tot
seguit girem a l'esquerra per una pista, passem per sota la C-55, travessem Sant Pau i agafem el carrer Cardener, arribem a Manresa amb una vista espectacular de la Col.legiata
Basílica de Santa Maria de l'Aurora.
Final de la primera etapa del Camí Oliba (GR-151)
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SORTIDES GENER | FITXA ESQUÍ DE MUNTANYA
ESQUÍ DE MUNTANYA | ANDORRA

Pic de la Serrera
(Vall de Ransol)

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
13 i 14 de gener
SORTIDA

Dissabte 13.
Començarem l'ascensió al Pic de la Serrera des del final Nit a l'Alberg La Comella
de la Vall de Ransol, normalment des de la cota 1895m. As- a Andorra la Vella
cendim en direcció N fins al final de la vall fins que la car- MITJÀ TRANSPORT
retera acaba. Un cop arribat aquest punt girem a l'esquerra Cotxes Particulars
i en direcció NO pel terreny suau i esquitxat de pins anem PROPOSA LA SORTIDA
guanyant alçada i endinsant-nos en la vall fins que el camí Cèsar Cabrera i
baixa fins al riu, abans de estrènyer-se el barranc. Creuarem Rosa Codony
el riu per anar per l'altre marge i anar més còmodes fins DIFICULTAT Baixa
arribar a un gran pla al peu d'una empinada canal, el Crots DESNIVELL
+/-1000 aprox.
de la Llosa, 01:00h (2200m).
Podem ascendir per la canal que tenim al davant per una CAL PORTAR ARVA, pala,
successió de zetes, però és més fàcil fer-ho per la canal que sonda (es poden llogar al
hi ha més a l'esquerra. Està una mica més amagada i no es CESC), casc, roba d'abric,
veu en la seva totalitat però és una mica menys dreta. Puja- ulleres de sol, menjar i
rem també per una successió de zetes per arribar a un petit beure per passar el dia
INSCRIPCIONS
circ amb un llac al fons, 01:30h (2448m).
Des d'aquí seguir en direcció O per vorejar una zona Imprescindible confirmar
abrupta i girar a la dreta en direcció N per superar una pala l'assistència abans del
dijous 04 de gener
i arribar a un coll que dóna accés a l'Estany dels Meners.
Deixem el camí a aquest estany i pel qual es va al Pic - dimarts i dijous
de la Coma de Senyac, per en direcció O guanyar la cresta de 19 a 21h al local
per terreny cada vegada més costerut i que segurament ens - al telèfon del CESC
obligui a treure esquís. Un cop a la carena seguir per terreny 93 867 5213
incòmode per anar amb esquís fins al peu de la pala S del - a en Cèsar i/o la Rosa
Pic de la Serrera. Potser és més fàcil, sobretot pel descens, 696402789 / 696402797
esquivar aquesta zona de cresta més incòmoda i evitar treu- cesarcabrera@decka.cat
re esquís, seguint per sota de la carena en direcció NO uns rosa.codony@decka.cat
metres més i pujar a la cresta una mica més endavant.
Escometre la llarga i costeruda pala final per arribar al
cim del Pic de la Serrera amb els esquís als peus, sempre
que les condicions ho permetin, 03:15h (2913m).
El descens del Pic de la Serrera ho farem pel mateix camí,
a 01:15h aprox.
ITINERARI
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SORTIDES GENER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | VALLESPIR

Sant Cristau, des de Sant
Joan d’Albera (dissabte!)
DESCRIPCIÓ Pels frondosos boscos mediterranis de Sant

Joan d'Albera arribarem a la carena de Sant Cristau. Quin
dilema, cap a on mirem?. A una banda la Costa Vermella i
el mar sembla trobar-se només a un pas, per l'altra banda
la blanca neu del fantàstic Canigó sembla poder-se tocar
amb la punta dels dits. És el dilema de la gent de la comarca que manté el cor dividit entre Mar i Muntanya.
ITINERARI Circular sortint de Sant Joan d'Albera, al Vallespir, cap al Dolmen de Na Cristina i pels frondosos boscos fins el Coll de Llinàs. Continuarem per la carena cap al
Puig de Sant Cristau.
Al cim trobarem la capella de Sant Cristau de Montesquiu i les restes de la Torre o Castell de Sant Cristau o dits
també de Mont Esquiu.
La tornada la farem pel Coll de la Font i la baixada per
un sender fins a Sant Joan d'Albera.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 20 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 8km
DESNIVELL +/- 500m
DURADA 04:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar i dinar, beguda, roba d'abric,
paravent, impermeable i
calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 18 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES GENER | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | AIGÜESTORTES

Gran Tuc de Colomers 2934m

DATA

Cap de setmana,
20 i 21 de gener
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte el matí i anirem a Boí, on llogarem
un taxi (uns 10€/pax, anada i tornada) que ens pujarà per
la vall de Sant Nicolau fins on la neu ens permeti arribar.
Començarem a caminar a primera hora de la tarda per
Aigüestortes, en direcció a l'estany Llong.
Pujarem per una vall molt planera fins arribar al refugi
lliure de la Centraleta (1913m), on passarem la nit.
Diumenge, sobre les 7 del matí, ens posarem a caminar
direcció al coll de Contraix i una mica abans d'arribar a
l'estany de Contraix, ens desviarem a la dreta direcció al
Gran Tuc de Colomers (2934m).
Per arribar al collet sud ens ficarem per una canal amb
una pendent màxima del 40%, i del collet fins al cim seguirem la cresta.
Depenent de l'estat de la neu, la baixada serà, o bé pel
mateix camí, o bé direcció estany del Bergús i seguidament
el de Redó i Llong per arribar al refugi de la Centraleta i
arribar a Aigüestortes, on el taxi ens tornarà a Boí.

Dissabte matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

Dissabte 03h aprox. /
Diumenge 09h aprox.
DESNIVELL +1200m aprox.
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda (es poden llogar al
CESC), grampons, piolet,
raquetes, sac de dormir,
esterilla, roba d'abric i
menjar i beure
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 18 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com

CESC butlletí | desembre 2017 - gener 2018 | 15

SORTIDES GENER | FITXA NATURA
NATURA | GARROTXA

Falgars d’en Bas Aiats - Cabrera
INTRODUCCIÓ Matinal magnífica en un recorregut per als
punts principals de la serralada que separa la Garrotxa de
l'Osona.
Se surt de Falgars per la carretera en direcció Sud tot
seguit per pista fins que arribem al peu dels puigs on un
corriol que segueix de prop la carena ens mena a dalt. A
partir d'aquest punt no perdrem mai de vista la carena fins
al collet una vegada passat Cabrera. Alguns passos estan
equipats amb algun element de seguretat, però fàcils.
Ruta moderada amb desnivell que comença i acaba als
Hostalets d'en Bas després de visitar Falgars d'en Bas, la
Mare de Déu de Cabrera, els Aiats i el Camí Ral de Vic a
Olot.
ITINERARI I RECORREGUT Falgars d'en Bas, Molí de la

Faja, Port de la Faja, Pla de Cabrera, Santuari de Cabrera,
Collet de Cabrera, Coll del Bram, Pla d'Aiats, Coll de Saiols, Cal Santcrist, Pujolriu, Falgars d'en Bas.
És una ruta fascinant amb unes vistes extensíssimes de
mitja Catalunya: des de Montserrat fins al golf de Roses
passant pel Cadí, el Pedraforca, el Canigó i les valls i planes més nord-orientals del nostre país.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 21 de gener
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Atenció hora sortida, no
és la habitual. La distància
amb cotxe és llarga
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Moderada
RECORREGUT

12,25km aprox.
DESNIVELL +/-600m aprox.
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 15:30h 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 GENER | FITXA NATURA

La ruta comença al Falgars d'en Bas. Són destacables en aquest ascens tan dur les vistes dels Cingles de Falgars des del mirador dels Cingles de Rocafeliu i els saltants d'aigua,
el Puigsacalm i la Vall d'en Bas des del mirador de l'Escalars.
Les vistes des d'aquí són impressionants amb el Puigsacalm fent de teloner d'uns Pirineus encara nevats, una imatge per a tota la vida.
Recorregut de 12,25 km (04:00h)
COM ARRIBAR-HI (01:30h, 101km)

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny, direcció a Hostalric per la C-35 i GIV555
DIRECCIÓ Mallorquines i des d'aquest punt prendrem la C-63 direcció Santa Coloma
Farners, Anglés, Amer, Sant Feliu de Pallerols i Hostalets d'en Bas.
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SORTIDES GENER | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | FORMIGUÈRES

Serra de Mauri i Estanys de
Camporells (dissabte!)
Anirem amb cotxe fins a Puigcerdà, Montlluís i al poble
de Formiguères. La ruta surt de l'estació d‘esquí de Formiguères, a 4km del poble. Total uns 200km i 02:45h.
Si arribem abans de les 09h, pagant 8€, podem pujar amb
el telecadira de La Calmasella i ens estalviem uns +350m
de pujada i una hora de ruta. Sinó podem pujar amb el telecadira, començarem des de l'estació d'esquí vorejant una
part de les pistes fins arribar a La Serra de Mauri, des d'on si
el dia és clar, gaudirem de unes immenses panoràmiques.
Comencem a davallar suaument vers ponent. Després
amb pendent entre moderat i fort enmig de la pineda, en
sortir del bosc, podem observar la superfície blanca i gelada dels estanys, destaca sobre els altres el Gros. Fem un gir
a l'esquerra per encarar-nos cap al refugi que ja albirem i
així arribem al Refugi de Camporells (03:30h). La tornada
serà per el mateix camí de pujada fins a la Serra de Mauri i
davallar fins a l'estació d'esquí de Formiguères.
Si per les condicions meteorològiques o per l'estat de la
neu i perill d'allaus no fos possible anar a Formiguères i
Camporells, hi hauria un pla B sense neu pel Massís del
Garraf (Penyes del Cucut - Puig Vicenç). En aquest cas sortiríem de Sant Celoni a les 07:30h.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 27 de gener
HORA SORTIDA

06:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap complicació, però és llarga i
amb força desnivell
RECORREGUT 13km aprox.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 850m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR Raquetes,
grampons i piolet (disponibles al CESC de lloguer),
pals, lot/frontal, esmorzar
i dinar, beure suficient,
equipament personal
per un dia a la neu (roba
d'abric, calçat adequat,
ulleres de sol, guants, crema solar, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 25 de gener
- 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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COM US VA ANAR? | DIADA DEL SOCI
COM US VA ANAR? | DIADA DEL SOCI

Diada del Soci a Mosqueroles
Molta activitat des de primera hora del matí a la Sala Mariona de Mosqueroles. Cal que
tot estigui a punt per celebrar la Diada del Soci. Dia privilegiat, amb sol i bona visibilitat.
Cal estar en forma i per tant comencem el dia amb una bona xocolata desfeta amb els
seus corresponents suca-molles.
Puntualment, comencem la caminada per la “Ruta del Senglar” que ens ha preparat
l'Agustí Net i una cinquantena d'agosarats expedicionaris iniciem la caminada sota l'atenta supervisió de l'Agustí, sempre pendent que els més tocatardans i recol.lectors de fruits
del bosc (entre ells, uns aspirants a boletaires, val a dir sense gaire èxit) no ens desviéssim
del bon camí.
Cal dir que ens va fer passar per uns viaranys que varen donar, en certs moments, un
aire d'aventura, sobretot als més menuts. Vam gaudir d'unes fantàstiques vistes del Montseny i de Sant Celoni. Malgrat el nom de l'itinerari no varem veure cap senglar.
Mentre uns quants gaudim de l'espectacle de la Natura, d'altres s'afanyen a preparar
el dinar: una fantàstica paella capitanejada per l'Antoni Pérez, acompanyada d'amanida,
pa, vi, cava, postres, cafè... Tot això amenitzat per el nostre “speaker” particular, en Joan
Torras, que sap posar una nota d'humor a la Diada.
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COM US VA ANAR? | DIADA DEL SOCI

Per acabar i abans de fer l'entrega de les Ensenyes d'Argent com a record als socis que
ja porten 25 anys d'antiguitat al centre, la Mònica i l'Izmet fan un bon resum de la Ruta
1714, recordant els moments més significatius i ens presenten una molt interessant proposta per la propera temporada, molt llaminera pel seu interès històric i artístic: Els Camins
de l'Abat Oliba.
Tots posem els nostre granet de sorra l'hora d'endreçar i marxem cap a casa satisfets
d'haver passat un bon dia de pau i germanor.
I a punt per a tornar-hi l'any vinent!!!!!!!!!!
Text i Fotos: Rosa Delgado |
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COM US VA ANAR? | ESPELEOLOGIA
COM US VA ANAR? | ESPELEOLOGIA

Avenc d’en Pere

Només érem la Mònica i jo, per fer aquest avenc de 93mts de desnivell i 130mts de
recorregut.
És molt peculiar ja que l'entrada és molt petita però factible; la part dolenta és que només entrar fa un gir a l'esquerra i aquesta vegada sí que és estret de debó.
La Mònica obria via i després d'uns intents i certs nervis va passar aquest primer tram.
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COM US VA ANAR? | ESPELEOLOGIA

Després de baixar una sèrie de pous petitons, arribem al pou de 25mts que presenta
moltes formacions i és d'una amplada còmoda i enllacem amb el segon pou de 26mts,
totalment aeri, que ens porta a una finestra a 3mts al final de la qual s'accedeix a l'últim
pou de 13mts, arribant a la màxima fondària de l'avenc.
Un cop feta la “foto-finish” i menjar i beure una mica, cap amunt!, pensant en com serà
la sortida.
La veritat és que ens costa menys sortir del que ens esperàvem. Un dia molt bo, gaudint
d'una companyia extraordinària!!!!!!!!!!!!.
Text i Fotos: Pep Albarran |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - RUTA DEL 1714

Etapa 10: Fòrnols del Cadí - Gòsol
El meu primer cop a Senders. Diuen que les primeres vegades costen, és massa dur i
acabes rebentat, però deu ser que realment passa, només quan t'ho creus.
Segurament per això no m'he sentit així. O potser és que no volien que m'espantés el
meu primer cop; qui sap? Aquesta gent és capaç de tot. Capaç de portar-te per camins
molt planers sense dir-te que més endavant hi haurà la pitjor pujada de la teva vida, capaç
de fer-te creure que en cinc minuts dinaràs quan casualment encara falta una hora, capaç
de fer-te esperar la resta del grup que pugi i marxar quan tu necessites beure aigua. Però
malgrat tot, són molt bona gent.
Deixant enrere les bromes suposo que em cal dir que el trajecte escollit ha estat encertat; que he pogut contemplar diversos paisatges i, sobretot, diferents; que la gent que
m'acompanyava transmetia bones sensacions i, també cal dir-ho, una mica de cansament;
que el guia s'ha adequat al nivell de cadascú sense haver-hi grans diferències, fet que és
molt important a l'hora d'anar amb grups de persones que potser no tenen el mateix nivell,
que s'ha preocupat per tots i cada un de nosaltres i que ha transmès una tranquil.litat i una
parsimònia que s'agraeix quan es fa algun esforç.
Així doncs, només em falta dir que espero baixar de mica en mica la mitjana d'edat del
grup i poder participar en més sortides com aquestes.
Text: Berta Alcalde / Foto: Izmet Serra |
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | INFORMACIÓ

Gestió de la Baixa com a Soci de l’Entitat
Des d'aquest butlletí volem dirigir-nos a tots aquells socis que es plantegin donar-se de
baixa de la nostra entitat, per tal que ho comuniquin a la secretaria del CESC, abans que
finalitzi aquest any, per tal d'evitar despeses innecessàries en el cas de rebuts retornats.
Cada any hi ha socis que retornen el rebut de la quota anual, sense avís previ, exceptuant uns pocs casos deguts a dades bancàries incorrectes. El comportament d'aquestes
persones perjudica a tots els socis de l'entitat ja que la despesa bancària per cada rebut
retornat l'assumeix el Centre.
Pel proper any 2017, agraïrem que, si algú es vol donar de baixa, faci una trucada telefònica o enviï un e-mail i així ja no li trametrem el rebut de la quota anual. Gràcies!
La Junta Directiva |
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2018
03.02 | ESPELEOLOGIA
04.02 | SENDERS
04.02 | ESQUÍ MUNTANYA
11.02 | 100 CIMS
17-18.02 | ALPINISME
18.02 | NATURA
25.02 | MUNTANYA

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

