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EDITORIAL

M’agrada el CESC
Sí, m'agrada el CESC.
M'agrada anar a Natura i Gastro, a les matinals que porten
la Sefa i el Joan, amb l'agradable ambient que s'hi respira,
amb les bromes del Joan i el cafè de la Roser, tot descobrint i
contemplant els paisatges propers a la nostra vila.
A l'hivern m'agrada trepitjar els camins amb neu, només
amb botes o amb les raquetes, els grampons o els esquís, amb
el paisatge blanc i l'aire fred, però amb la calidesa de la bona
companyia.
M'agrada ser guiat per la Mònica i l'Izmet pels Senders
de Gran Recorregut, gaudint així, no només dels canviants
paisatges, sinó descobrint també la geografia, la història i la
gent del nostre País.
M'agrada la valentia, encert i dedicació dels que preparen
i duen a terme les activitats perquè tots en puguem gaudir .
M'agraden les sortides de Muntanya, en companyia
del Quico , per la seva excel.lent preparació, pel seu gran
coneixement del territori, per l'identificació de les muntanyes
des de qualsevol mirador i per la garantia d'èxit.
M'agrada la gent del CESC que et desitja el bon dia al
trobar-nos per fer la caminada.
M'agrada la colla dels 100 Cims, per la gent en sí, per la
gran descoberta de totes les comarques de parla catalana que
estem portant a terme i pels reptes assolits en equip.
M'agrada la satisfacció d'haver avançat contra el vent amb
pas ferm, vers el cim o el lloc on volíem arribar.
M'agrada sentir quan parlen amb gran satisfacció dels
projectes i de les activitats fetes les colles d'Alpinisme, GAE,
Barrancs i Espeleologia.
M'agrada gaudir de les estones de “relax” al refugi o prenent
un refresc després de la intensa activitat del dia.
M'agraden les calçotades i les diades del soci, com a punt
de trobada de molts companys i també els Sant Jordi de Foto
i els Audiovisuals.
M'agrada la participació i la satisfacció en acabar les
Marxes pel Montseny.
M'agrada veure el nostre butlletí i ara la nova Web, per
gaudir de totes les activitats que estem duent a terme.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | AUDIOVISUALS

Cicle d’Audiovisuals de Muntanya
“Esteve Monrabà” (març del 2018)
Just quan fa un any que ens va deixar l'Esteve, hem volgut batejar el tradicional Cicle
d'Audiovisuals de Muntanya i Excursionisme amb el seu nom, en honor i record seu.
A part d'entusiasta defensor dels Cicles, va assistir com espectador a la gran majoria de
sessions, va aportar alguna projecció elaborada per ell mateix i també va gestionar algunes
aportacions, com la d'en Carles Vallès.
Aquest any, a la sala Bernat Martorell, tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb projeccions molt interessants. El 2 de març inaugurarem el cicle amb la sessió “L'Expedició
Tunu, l'altre costat de Groenlàndia” a càrrec d'en Fulgenci Farré.
El divendres 9 en Ferran Latorre ens presentarà “Els catorze 8000 catalans. Tancant el
cercle”. En Ferran és el primer català en assolir tots els 8000 del planeta.
Finalment el 16 tancarem el cicle tot gaudint de la presència de l'Enric Soler Raspall
amb l'audiovisual “Mongòlia, les vastes planures de Gengis Khan”.
Com els darrers anys, hem d'agrair a Òmnium Cultural la seva col.laboració i participació en el Cicle.
Divendres 02, 09 i 16 de març, a les 9 del vespre
Can Ramis, sala Bernat Martorell. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Dijous, 2 de març

EXPEDICIO TUNU. L'altre costat de Groenlàndia
A càrrec de Fulgenci Farré
Divendres, 10 de març.

ELS CATORZE 8000 CATALANS. Tancant el cercle
A càrrec de Ferran Latorre
Divendres, 17 de març

MONGÒLIA, les vastes planures de Gengis Khan
A càrrec d’Enric Soler i Raspall
Al programa adjunt del cicle d'audiovisuals trobareu informació més detallada de cada
sessió així com dels autors respectius.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA

Assemblea General de Socis: Resum
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

S'incorporen a la junta en Jordi Manero i en Francesc Lligué.
Es donen de baixa en Paulo Jiménez, en Fran López, en Carles Marín, en Jordi Martín i
en Miquel Pérez.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2017 el CESC tenia 584 socis.
En data 24 de gener del 2018 el CESC té 600 socis.
Durant l'any 2017 hi va haver 69 noves altes i 81 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2017 i el pressupost pel 2018.
QUOTES

Es proposa i s'accepta que les quotes del 2018 restin igual:
- Soci ordinari i/o titular d'una unitat (i adreça) familiar: 39 euros
- Cadascun dels altres socis d'una mateixa unitat (i adreça) familiar: 16 euros
- Soci major de 65 anys: 21 euros
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

XXIII Concurs Sant Jordi de Fotograﬁa,
recollida de fotos ﬁns el 5 d’abril
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa 23, el CESC. La manera de participar està àmpliament explicada en el tríptic que
rebràs juntament amb aquest butlletí:
Tria entre 1 i 10 fotografies en total que t'agradin. No cal que siguin d'aquest any, però
sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests dos temes: MUNTANYA i NATURA, o
MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne ﬁns a 5 per categoria. La mida és important que
estigui entre 18x18 i 36x36.
Fotoprix Sant Celoni farà un descompte del 20% a tothom que hi vagi per fer còpies pel
concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins al 5 d'abril les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui, de les
que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotografia el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotografies que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el tríptic, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Totes les fotografies que presentem els socis del CESC, participen a la vegada en dos
concursos: el “social” i l'obert. Al “social” som tots els socis els que votem aquelles fotografies fetes pels socis del CESC. Al concurs “obert” és un jurat d'experts qui tria d'entre
totes les fotografies presentades, siguin o no socis del Centre.
Aquests seran els horaris:

Dimecres 18 d’abril, de 18 a 21h - Votació social, només socis i sòcies.
Dijous 19 d’abril, de 19 a 21h - Votació del Jurat (tancat al públic).
Divendres 20 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis.
Exposició oberta ﬁns el 6 de maig, dissabtes, diumenges i festius, de 18 a 20h

Tots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.

Els premis materials són força atractius. Però malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres. No t'ho pensis més: Segur
que tens imatges que als altres ens agradarà veure!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos de febrer i març del 2018
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos de febrer i març.
LLOC DE SORTIDA Benzinera Repsol de Sant Celoni.

Tornada al voltant de les 14:00 del migdia. Les caminades són, com a orientació, al
voltant de les tres hores.
Cal demanar l'hora de sortida i conﬁrmar l'assistència al 93867 4662 o 638 547 597,
dos dies abans com a molt tard. Per aclariments al mateix telèfon.
Per millor funcionament tenim un grup específic de Whats App.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars

CESC | ESQUÍ DE MUNTANYA

Proposta d’Esquí de Muntanya
per Setmana Santa
SORTIDA tarda del dijous 29 de març. TORNADA dilluns 2 d'abril.
Zona occidental Pirineu Osca.
Tenint en compte las dates de la Setmana Santa d'enguany, proposem dues zones en
funció de la neu i de quants us apunteu a passar aquest dies amb nosaltres.
A) Amb força neu: Vall de Echo. Tenint com a base la Borda Bisaltico farem sortides a
la Paquiza Linzola, el Bisaurín o el Castillo de Acher.
B) Amb menys neu: buscarem una zona de més alçada a la vall del riu Aragó. La base
serà l'Alberg La Rinconada 3000, a l'estació d'esquí de Candanchú. El pic del Monjes,
l'Aspe, la Raca o el GR fins al Ibon d'Estanés són bones opcions.
El allotjaments tenen un cost d'uns 25 euros per nit aprox., pendent de confirmació.
Contacte: Cèsar Cabrera i/o Rosa Codony
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SORTIDES FEBRER | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA

2ª Etapa: Manresa - Artés

DATA

Diumenge 04 de febrer
HORA SORTIDA

07:30h 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 1 de febrer.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI La ruta que es presenta entre Manresa i Artés
és dolça i planera, predominantment vora el curs dels rius
i canals que hidraten el territori, com el Llobregat.
Sortim de Manresa pel carrer d'Agustí Coll i agafem una
pista que passa sota la C-55. Passem per l'església de la
Mare de Déu de la Salut i l'importantíssim poblat medieval de Santa Maria de Viladordís, tot seguit creuem Viladordís i continuem pel carrer principal direcció N, creuem
la carretera de Viladordís pel pont. Prenem el camí de la
dreta. Girem cap a l'esquerra, direcció a la riba del riu
Llobregat, amb el qual caminarem junts una bona estona per un paisatge frescal i riberenc. Meravellosos els tres
salts d'aigua que ens ofereix el Llobregat a la dreta, i al fons
podem observar les Tines de Talamanca imponent amb les
seves vinyes. En aquest punt anomenat els Ulls del Llobregat, ens unim amb el traçat del GR-4.

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 20,24km
(llarga) / 10,61km (curta)
DESNIVELL

+293m / -271m (llarga) /
+92m / -96m (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 1 de febrer:
- 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 FEBRER | FITXA SENDERS

Creuarem el canal però continuarem vora el riu. El camí s'endinsa en un fornit canyissar. S'ha acabat el passeig agermanat amb el Llobregat, som a la fàbrica de Sant Benet
de Bages, construïda el 1856, que aprofitava la força de l'aigua per moure les màquines,
aquí ens desviem cap a l'esquerra.
Arribem al Monestir de Sant Benet de Bages, una antiga abadia benedictina del terme
municipal de Sant Fruitós de Bages. És un dels conjunts monàstics més interessants del
país, amb elements que van des del Romànic de l'època fundacional fins al Modernisme,
passant pel Barroc. Situada a la conca de la Vall dels Horts, en una raconada entre el
Montpeità o puig de Sant Valentí i els balços erosionats del riu Llobregat.
Molt a prop de la confluència de l'antic camí ral que anava de la ciutat de Manresa a
Vic, actualment té els accessos principals des del municipi de Navarcles. Consagrada el
972 i destruïda l'any 1114 per la ràtzia dels Almoràvits fou reconstruïda a començaments
del segle XIII. A ponent té adossat un impressionant campanar, de base preromànica i
cos d'època romànica, sobrealçat posteriorment amb el pis de les campanes en època
barroca. (AQUÍ ACABA L’OPCIÓ CURTA)
Continuem prenent la carretera a la dreta, en aquest punt se separa el GR-4. Prenem
el camí de la dreta i uns metres més endavant a la dreta novament. Girem a l'esquerra
davant d'un gran dipòsit, i cap al N anirem a creuar el Llobregat per finalment entrar a
Navarcles.
De Navarcles, acaronat pel Llobregat i la riera de Calders a Artés, una població vinícola amb un fort lligam a les tradicions de la terra i la seva cultura, en destaquen les festes
de Sant Joan i la festa de la Verema. Prenem el carrer de Sant Bartomeu fins al parc del
la Font de la Cura. Ens desviem a l'esquerra fins a creuar la riera de Calders per sobre del
gran llac de Navarcles. Anirem cap a la dreta fins al parc del Llac.
Ja a les afores del poble, deixem la pista principal i tombem a la dreta per la pista secundària. Voltats de conreus de secà creuarem la carretera amb molt de compte. Prenem
el camí a la dreta, tot seguit girem a l'esquerra per creuar el torrent de les Tàpies, normalment sec. Voltem can Vila, i prenem la bifurcació pel dret, tot recte. Entrem al poble
d'Artés pel polígon industrial.
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SORTIDES FEBRER | FITXA ESQUÍ DE MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

ESQUÍ DE MUNTANYA | CERDANYA

Pic Colilla o Estanyols 2835m

DATA

Cap de setmana,
3 i 4 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí

ITINERARI

1 dia - Sortirem de l'estació d'esquí nòrdic d'Arànser i
pujarem pel mig del bosc de pins per un camí amb la neu
molt trepitjada per les raquetes, fins arribar a les Pollineres,
a partir d'aquí el bosc de pins ja no és tant dens i el camí ja
no estarà tant trepitjat; potser haurem d'obrir traça en funció
dels dies que faci que no nevi. Primer arribarem als Estanys
de la Pera i tot seguit al refugi. Si arribem amb temps, podem pujar al Perafita (2752m) en funció de l'estat de la neu
i el risc d'allaus.
er

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Cèsar Cabrera i
Rosa Codony
DIFICULTAT Baixa, per
començar a aprendre a fer
esquí de muntanya
on
2 dia - Sortirem del refugi direcció nord-est per una ca- DURADA Depèn de l'estat
er
nal ampla que ens portarà directa al pic de la Colilla, segu- de la neu, 3-4h el 1 dia, i
on
rament els últims metres els haurem de fer a peu ja que el 6-7h el 2 dia
vent s'haurà endut la neu del cim. A partir d'aquí, a gaudir DESNIVELL
er
de 1000m de baixada, primer per una pala molt ample de 1 dia +500 aprox.
2on dia +500/-1000 aprox.
neu i la part final pel mig dels pins.
CAL PORTAR Grampons,
piolet, ARVA, pala, sonda (disponibles al CESC),
casc, roba d'abric, ulleres
de sol, menjar i beure.
Lloguer d'esquís: buscarem un lloc on ens facin
bon preu i vingui de pas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 1 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Cèsar i/o la Rosa
696402789 / 696402797
cesarcabrera@decka.cat
rosa.codony@decka.cat
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SORTIDES FEBRER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | CONFLENT

Puig de l’Estella 1778m
des de Batera
DESCRIPCIÓ Circular des del Coll de la Descarga (1370m)

on començarem a caminar cap el refugi de Batera, antic
edifici dels miners.
Seguirem el Gr-10 fins Coll de Civera (1731), Puig de St
Pere (1791), Pla de la Plata, Collet del Pey (1718) i Puig de
l'Estella (1778).
La tornada la farem per la Torre de Batera cap al Coll de
la Descarga, on tindrem els cotxes.
ITINERARI L'aproximació la farem per l'autopista, d'on

sortirem per anar a cap a Arles sur Tech i Corsavy, on agafarem una carretera estreta que, passant pel davant les mines tancades, en portarà fins el Coll de la Descarga, a prop
del refugi de Batera, on deixarem els cotxes.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 11 de febrer
HORA SORTIDA

07:30h 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 10km aprox.
DESNIVELL +/- 590m
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.
En cas de neu caldrà portar raquetes o grampons.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 8 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims
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SORTIDES FEBRER | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | PIRINEUS

Ballibierna 3062 i
Culebras 3053

DATA

Cap de setmana,
17 i 18 de febrer
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte el matí direcció cap al poble d'Aneto,
on seguirem la pista forestal fins on ens deixi arribar la neu.

Dissabte matí

Ens posarem a caminar al voltant de la 13:00h, seguint
la pista fins arribar a la Presa de Llauset, la travessarem per
seguir el GR11. direcció a l'estany de Botornàs i arribarem
al refugi de Cap de Llauset (2425m), on hi passarem la nit
(mitja pensió 33€).

MITJÀ TRANSPORT

El diumenge sortirem del refugi direcció l'estany Gelat
i estany Negre, després pujarem una pala de neu d'uns
300m de desnivell i arribarem a l'avant-cim, on seguirem
la cresta fins arribar al Pic de Ballibierna (3062m).
Per arribar el Pic de Culebras (3053m) passarem pel
mític Pas de Cavall.

DESNIVELL

Per baixar anirem fins al Coll de Llauset, seguirem la vall
del mateix nom fins arribar a la Presa de Llauset i seguirem
el camí del dia abans fins al cotxe.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 12:00h aprox.
Dissabte +950m
Diumenge +750m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet
(disponibles al CESC),
casc, raquetes, roba
d'abric i menjar i beure
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de febrer
- 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 FEBRER | FITXA NATURA
NATURA | COSTA BRAVA

Camí de Ronda: de
Platja d’Aro a Palamós
INTRODUCCIÓ

Estant en ple hivern, on les temperatures de les nostres
conrades són més baixes que les dels nostres veïns del litoral (5/6º), què millor que fer dues sortides de natura (Febrer i Març) més a prop possible del solet i l'escalfor que
ens proporciona.
Sortida fàcil, agradable, molt maca i atractiva pel litoral
de la Costa Brava, tot a tocar de mar. Resseguirem la preciosa costa des de Platja d'Aro fins a la platja de Palamós,
tot passant per un seguit de cales i platges com són les de
Cala del Pi, Sant Jordi, Ses Torretes, etc.
Arribarem a Torre Valentina, un indret ple de encant,
entrarem a la platja de Sant Antoni de Calonge i finalment
a la platja de Palamós.
La caminada ens permetrà contemplar d'immensitat del
nostre Mediterrani i els paisatges característics de la Costa
Brava, des de diferents miradors que trobarem durant tot el
recorregut.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 18 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars +
Bus Platja d'Aro
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 655281222 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT 9km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 04:00h 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 FEBRER | FITXA NATURA

ITINERARI I RECORREGUT: (Lineal)

Sortiríem de Platja d'Aro, per iniciar la ruta direcció a Torre Valentina i Sant Antoni de
Calonge, i posteriorment a Palamós, on acabarem el recorregut. Prendrem un bus que
ens portarà a recollir el cotxes.
Recorregut de 9 km (04:00h).
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny a les 08:00h, agafarem l'autopista AP-7, direcció Girona, fins la sortida Maçanet/Vidreres. Agafarem la C-65 fins arribar a la sortida
de Platja d'Aro.
Aparcarem els cotxes a la terminal de Bus de Platja d'Aro, per iniciar el recorregut.
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SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | FORMIGUÈRES

Llacs de la Pera (opció Pic de
Peraﬁta), des d’Aransa
Anirem amb cotxe fins a l'estació d'esquí de fons d'Aransa
(Cerdanya). Des d'allà sortirem pel costat de les pistes d'esquí de fons, fins a l'àrea de Les Pollineres i seguirem pujant
fins arribar als llacs de La Pera i el seu refugi (2350m).

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 24 de febrer
HORA SORTIDA 06:00h
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa).
Haurem de pagar 4€/pax
Si encara ens queden forces i ganes de continuar, els que per accedir a les pistes de
vulguin poden pujar fins el Collet de Sant Vicenç i seguir raquetes de l'estació
PROPOSA LA SORTIDA
fins el Port de Perafita i el pic de Perafita (2753m).
Quico Fernandez
Els que no pugin al Perafita es poden esperar al refugi fins DIFICULTAT No té cap complicació, però és llarga i
que baixin els companys per fer el camí de tornada.
amb força desnivell
La tornada serà pel mateix camí que la pujada.
RECORREGUT 12km fins als
En total uns 12km o 17km aprox. i 450m o 750m de des- llacs. Afegir 5km si pugem
al Pic de Perafita
nivell + i -, depenent de quina opció fem.
DURADA 08:00h aprox.
La durada serà de unes 8 hores en total.
DESNIVELL +/-450m fins
Si per les condicions meteorològiques o per l'estat de la als llacs. Afegir +/-400 si
neu i perill d'allaus, no fos possible anar a Aransa, hi hauria pugem al Pic de Perafita
CAL PORTAR Raquetes,
un plan B, sense neu.
grampons i piolet (disponibles al CESC), 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, etc)
INSCRIPCIONS Imprescindible confirmar l'assistència
abans del dijous 22/02
- dimarts i dijous, de 19 a
21h, al 93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES MARÇ | FITXA CALÇOTADA
DADES TÈCNIQUES

ACTES SOCIALS | MOSQUEROLES

Calçotada

DATA

Diumenge 4 de març
HORA SORTIDA

08h del matí (caminaires)
Com marca la tradició, el primer diumenge de març ens 11h del matí (calçotada)
trobarem al local social La Mariona de Mosqueroles. per LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
poder menjar-nos els calçots.
Us animem a tots a col.laborar en l'organització de les MITJÀ TRANSPORT
Cotxes Particulars
taules i fer les brases pels calçots.
LLOC

El menú inclou:
- els calçots i la salsa
- el segon plat: llom, butifarra, mangeta del ganxet/fesol, manut adobat amb oli o adob ibèric, A TRIAR
- vaset de gelat
Cal que porteu tots els estris per menjar.
No cal que porteu taula ni cadires.

Local Social La Mariona,
Mosqueroles
PREU

Socis 10 euros
No Socis 15 euros
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
Com s'han de comprar els calçots, cal saber amb alguns dijous 01 de març
dies d'antelació, quants serem. Per això és imprescindible - dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
fer la reserva abans del 01 de març.
- al telèfon del CESC
93 867 5213
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS
SENDERS | EL CAMÍ OLIBA

3ª Etapa: Artés – l’Estany

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 11 de març
HORA SORTIDA

07:30h 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 08 de març.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI

La ruta d'Artés a l'Estany transcorre per les pinedes i pastures del Bages, Aquest és l'autèntic cor de Catalunya, una
terra oblidada, molt culte en les seves tradicions locals i
d'arrel.
Sortim d'Artés pel camí de la Vall direcció SE. A la nostra dreta el serrat de la Sala, i una colla de bancs de pedra
que acompanyen el caminant.
Girant a la dreta pel camí de cal Reguant, podríem arribar a Calders amb uns 3 quilòmetres tot seguint el GR177-1.
Continuem recte, compartint el traçat amb aquest GR177-1. Prenem el camí de la dreta. Passat Vilarnau, ens uns
metres, prenem el camí de l'esquerra.

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 24,47 km
(llarga) / 12,11 km (curta)
DESNIVELL

+787 m / -230 m (llarga) /
+287 m / -68 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 08 de març:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS

Girem a la dreta per la pista principal i entrem a la urbanització Urbissol. Passem davant la casa de colònies de La Ruca. Creuem el torrent de la Font Nova. Agafem el camí
de l'esquerre. Passat el dipòsit d'aigua del Berenguer, girem a la dreta.
A partir d'ara la pista s'enfila un xic i comença a canviar la vegetació. No deixem la
pista principal. Girem a l'esquerra. Passem davant la masia de la Careta, continuem direcció N. Prenem de dret cap al N el camí de Torrespaia i a la vostra dreta durant una
bona estona el torrent del Duc.
Prenem la pista nova a l'esquerra. Voregem l'explotació de Rojans pel camí de la dreta. A l'esquerra, el GR-171-2 ens portaria fins a Sant Joan d'Oló.
Topem de sobte amb el camí dels Clapers, asfaltat, que prendrem cap a la dreta.
(AQUÍ COMENÇA O ACABA LA OPCIÓ CURTA (A CONFIRMAR))

Ens desviem cap a la dreta pel serrat de Torigues i deixem l'asfalt. Anem cap a l'esquerra. Prenem a la dreta l'antic camí de Santa Maria d'Oló a l'Estany.
Seguim la pista principal i ens desviem cap a l'esquerra en direcció al mas de Sant Miquel, amb una petita capella amb el mateix nom, desprès cap a la dreta, pel mateix camí
que veníem. Seguim per la pista principal.
Continuem tot recte compartint traçat amb el GR-177, a la vostra esquerra, el serrat de
l'Estany i continuem tot recte. Entrem a l'Estany i arribem a la Plaça del Monestir. Som
al centre de l'Estany, un poble ben autèntic amb un monestir dels canonges agustinians
fundat l'any 1.080 i un bellíssim claustre de columnes dobles de visita obligada. També
destaca el seu museu i el bonic pessebre vivent per Nadal. El 1554 l'Abat Carles de Cardona féu eixugar l'estany natural que havia donat nom al poble.
Final de la segona etapa del Camí Oliba (GR-151)
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SORTIDES MARÇ | FITXA ESQUÍ DE MUNTANYA
ESQUÍ DE MUNTANYA | ANDORRA

Pic de la Cabaneta 2818m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
10 i 11 de març
HORA SORTIDA

És una de les ascensions clàssiques amb esquís de muntanya d'Andorra, principalment perquè és un cim molt assequible i agraït. Normalment es pot començar amb els esquís
als peus i arribar al cim també amb els esquís posats, enfilant
sempre per pendents moderats. La baixada també és molt
agradable, amb diverses possibilitats, ja que ens movem en
un entorn obert i força fàcil. Seran 1000 metres de desnivell
amb recorregut, més o menys llarg en funció del què la neu
ens deixi entrar a la Vall d'Incles
Sortim del Pont de la Vall d'Incles a la carretera d'Andorra a França. Seguim la pista (asfaltada) de la Vall d'Incles
fins als edificis del càmping d'Incles i el Pont de Juclar. En
funció de la quantitat de neu podrem començar a esquiar
abans o després, però és molt possible que un tros de pista
l'haguem de fer a peu. Creuem el pont i seguim la pista pel
costat del torrent fins que sortim a unes clarianes a on la
vall es divideix en dos. Hem de continuar per la vall de la
dreta, remuntant el torrent que ara queda una mica enclotat
i deixant-lo sempre a la nostra esquerra fins a arribar a les
Pletes de Sisqueró. Passem a l'altra banda del torrent per
arribar al refugi forestal (sense confort), i ens enfilem per
les pales que hi ha al seu darrera, en direcció est. Després
d'una forta però no gaire llarga pujada arribem als plans
de les Basses de Siscar, aquí girem en direcció sud-est per
endinsar-nos en el petit circ format per la Serra del Mig. Ara
ja només queda fer el darrer tram de pujada per una pala
de pendent sostingut que ens obligarà a realitzar nombroses
ziga-zagues, fins arribar a un petit coll i d'aquí, per l'ampla
carena, fins al poc definit Pic de la Cabaneta.
La baixada la fem seguint el mateix itinerari de pujada.
Des del mateix pic comencem a davallar cap a la dreta, per
anar a buscar la pala per on hem pujat, sense necessitat de
tornar a passar pel collet. Anem baixant i una vegada arribats al refugi i creuat al torrent, abandonem les traces de
pujada i flanquegem pel mig del bosc que queda a la nostra
esquerra, fins a trobar el millor descens que ens deixarà de
nou a la pista, la qual anirem seguint fins a tornar al punt
de partida.
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07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Cèsar Cabrera i
Rosa Codony
DIFICULTAT Baixa, per
començar a aprendre a fer
esquí de muntanya
DURADA Depèn de l'estat
de la neu, 5-7h de ruta
CAL PORTAR Grampons,
piolet, ARVA, pala, sonda (disponibles al CESC),
casc, roba d'abric, ulleres
de sol, menjar i beguda
Lloguer d'esquís: buscarem un lloc on ens facin
bon preu i vingui de pas
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 08 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Cèsar i/o la Rosa
696402789 / 696402797
cesarcabrera@decka.cat
rosa.codony@decka.cat

SORTIDES MARÇ | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | SERRA DE L’ALBERA

Pic de Sallafort i Torre de Madeloc, des del Coll de Banyuls
DESCRIPCIÓ Circular des del Coll de Banyuls (356m), a

la Serra de l'Albera (pertany als municipis de Rabòs d'Empordà i Banyuls de la Marenda). És punt fronterer amb
França i des d'on podrem contemplar la Costa Vermella
de la Catalunya Nord. Quan comencem a caminar trobem
el refugi de Banyuls, antic bunker transformat i cuidat pel
Centre Excursionista Empordanès. Pujarem pel corriol carener cap el Puig de les Eres (698m) i fins el Pic de Sallafort
(994m), cim molt ample amb curioses estructures de roca
i el refugi Tomy, molt petit i batejat amb el nom del gos de
companyia. Seguirem, ja a la Catalunya Nord, el GR-10
(francès) per corriol fins Coll de Vallòria (Vallauria) (397m)
i aquí agafem el corriol de poc mes d'un km que s'enfila
fins el cim de la Torre de Madeloc. La Torre de Madeloc, a
sobre Colliure, és un mirador excepcional de la costa de la
Catalunya Nord. Tornem al Coll de la Vallòria pel mateix
camí, on agafarem la pista de 6,5 km que planejant en portarà cap al coll de Banyuls, on trobarem els cotxes.
COM ARRIBAR-HI L'aproximació la farem per l'autopista,

d'on sortirem per anar a cap a l'Espolla i al Coll de Banyuls.

DATA

Dissabte 17 de març
HORA SORTIDA

07:00h 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 17km
DESNIVELL +/- 1185m
DURADA 08:00h 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 15 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims

CESC butlletí | febrer-març 2018 | 17

SORTIDES MARÇ | FITXA ALPINISME
ALPINISME | ANDORRA

Thoumasset 2741m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
17 i 18 de març
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte cap a Andorra fins al poble El Serrat.
Passat el poble, arribarem al pàrquing de Sorteny, on deixarem el cotxe. Sortirem del pàrquing seguint el riu Rialb i,
amb 1 hora aproximadament, arribarem al refugi lliure de
Rialb. És un refugi de 6 places, en el cas que siguem més
gent hauríem d'anar a dormir al refugi de Sorteny -llavors
el recorregut seria una mica més llarg-.
El diumenge sortirem del refugi, seguint de nou el riu
Rialb fins a una cabana, punt on ens desviarem cap a la
dreta per pujar el port de Siguer (2425m). Des d'aquí ja
veurem el nostre objectiu.
Haurem de baixar fins a l'estany Blau (2345m) i creuar-lo, pujarem fins el Pas de la Soulane i per l'aresta fins
al cim de Thoumasset (2741m).
La tornada serà pel mateix camí.

Dissabte matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 10:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +200m/
Diumenge +900m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet,
raquetes (disponibles al
CESC), casc, roba d'abric i
menjar i beure
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de març
- 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 MARÇ | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | COSTA BRAVA

Camí de Ronda: de Calella de
Palafrugell a Fornells

DATA

Diumenge 18 de març
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Sortida fàcil, agradable, molt maca i atractiva pel litoral de la Costa Brava, tot a tocar de mar. Resseguirem la
preciosa costa des de Calella de Palafrugell fins a la platja
d'Aiguablava de Fornells, tot passant per un seguit de cales i platges com són la de Llafranc i Tamariu. Cal destacar
la visita al Far de Sant Sebastià, on gaudirem de unes vistes impressionants. La caminada ens permetrà contemplar
l'immensitat del nostre Mediterrani i els paisatges característics de la Costa Brava. des de diferents miradors que
trobarem durant tot el recorregut.
ITINERARI I RECORREGUT Lineal

Sortiríem de Calella de Palafrugell, per iniciar la ruta direcció a Llafranc, on podrem admirar la seva platja, continuarem direcció al Far de San Sebastià, lloc fantàstic per
les seves vistes. Tot seguint el Camí de Ronda arribarem a
Tamariu, coneixarem la seva platja, i continuarem cap a
la platja d'Aiguablava de Fornells, on acabarem el recorregut. Prendrem el bus que ens portarà a recollir el cotxes.
Recorregut de 12,5 km (04:30h)

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars +
Bus Calella Palafrugell
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 655281222 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

12,5km aprox.
DESNIVELL Inapreciable
DURADA 04:30h 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
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA

COM ARRIBAR-HI (01:00h, 80km)

Sortirem de la plaça Comtes del Montseny a les 08:00h, prendrem l'autopista AP-7,
direcció Girona, fins la sortida Maçanet/Vidreres. Al sortir, agafarem la C-65 fins arribar a
la sortida de Palafrugell, seguirem GIV-6546, direcció Calella de Palafrugell, on deixarem
el vehicles, per iniciar el recorregut.
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SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | MONTSANT

La Roca Corbatera 1154m

DATA

Diumenge 25 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Començarem a caminar des de Cornudella de Montsant,
direcció al Grau del Montsant, passarem no gaire lluny de
l'ermita de Sant Joan del Codolar (la visitarem de baixada).
Seguirem fins arribar al Grau i un cop a dalt, visitarem la
Cova Santa i tot seguit, la Cova del Moloner. Continuarem
per la carena en direcció a la Roca Corbatera fins que trobarem un cartell indicador a la Font del Manyano pel pas del
Gat (aquí és on qui vulgui pot esperar-se mitja hora).
Un cop tots re-agrupats altra vegada, ja només ens faltaran uns metres per assolir el cim de la Roca Corbatera
(1154m), que forma part de la llista dels 100 Cims de la
Feec i des del qual gaudirem d'esplèndides panoràmiques
sobre el Priorat, la Serra de Prades i la Mussara.
Després d'uns moments de descans, començarem la baixada cap a l'ermita de la Mare de Déu del Montsant (serà
un bon lloc per dinar). Tot seguit tornarem enrere uns 600m
a buscar el camí que ens portarà, tot baixant, fins molt a
prop de la població de l'Albarca. En aquet punt enllaçarem
amb el camí ral de Lleida a Reus, que en suau baixada, ens
portarà fins a l'ermita de Sant Joan del Codolar. Ja només
ens quedaran un parell de km per arribar a Cornudella de
Montsant, lloc on hem començat fa unes 7 o 8 hores.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT 18km aprox.
Tenim la possibilitat d'estalviar-nos la visita a la
font del Manyano i el Pas
del Gat, que aprofitarem
per descansar una estona
i ens estalviem mitja hora
de caminada.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 700m
ARRIBADA 19:30h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
personal per un dia (roba
d'abric, calçat adequat,
ulleres de sol, guants, crema solar, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 22 de març
- 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? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - RUTA DEL 1714

Etapa 11: Mirador de Barcelona PR-C 171
El sender d'avui es presenta bé. Per una banda, després de fer autèntiques quilometrades amb en Barba, avui en una horeta serem a lloc.
Per altre banda, tot i que Barcelona és a tocar, els camins que l'envolten són uns grans
desconeguts per nosaltres i ens fa gràcia caminar-hi.
I no menys important, acaba la jornada amb una gran festa de celebració del final dels
Senders de 1714, després de dos anys recorrent molts llocs significatius de la nostra història.
Comencem a caminar just al costat de la Caserna del Bruc. Aquesta vegada la ruta la
fem plegats, els de la curta i els de la llarga.
En poca estona ens plantem a la Plaça Mireia, on alguns s'aturen a esmorzar alguna
cosa calenta al Bar. Nosaltres preferim tirar amunt i aturar-nos a Sant Pere Màrtir. Aquí les
vistes ja compensen l'esforç de cames.
Seguim cap a Vallvidrera, la torre de Collserola, passem per sota el Parc d'atraccions del
Tibidabo i aquí l'autocar ens espera per veure si hi ha algú prou cansat com per perdre's
la resta del recorregut. Avui tots som valents.
Tots continuem el recorregut que ens porta cap al turó de Santa Maria, el turó de Valldaura, turó d'en Segarra i la torre del Baró per acabar a Roquetes, on tots junts fem festa
grossa.
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Aquest “Com Us Va Anar” del darrer Senders de 1714 és una bona ocasió per agrair
l'esforç de la Mònica i l'Izmet en l'organització de cadascuna de les caminades, al Paulo i la Cesca, que ens escuren la butxaca per garantir que tot això continuï rutllant, a la
Roser, principal proveïdora de cafès, a la Irene que ens ensenya botànica, el Carles que
ens anomena els cims que es retallen a l'horitzó, a la Mercè i la Teresa, que no se n'han
perdut cap aquest 2017... i a tot el grup, curts i llargs, amb qui tenim el plaer de compartir
un diumenge cada mes.
Ja estem impacients per començar el projecte pel 2018: El Camí Oliba, que segur que
ens portarà per racons espectaculars de la nostra terra.
Text: Xavi i Sandra. Fotos: Izmet Serra |
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Etapa 1 – Monestir de Montserrat - Manresa
Diuen que sempre hi ha una primera vegada, doncs aquesta ha estat la nostra experiència en aquest primer tram de ruta.
Sembla ser que en aquestes sortides de Senders, pots triar entre 2 opcions, ruta curta o
bé ruta llarga. I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres decidim fer la llarga, què
molt serà! -pensem- però no hi ha cotxe escombra, eh! Que quedi clar.
Així doncs, comencem a Montserrat tot enfilant el camí dels Degotalls, trencant la boira
que s'enfila muntanya amunt i au va, que fa baixada cap a Manresa.
La baixada té pendent però amb vistes a un paisatge que encara t'ofereix l'alçada de la
muntanya, per anar passant per uns raconets que nosaltres en vam dir la Petita Toscana,
per acabar arribant a l'ermita de Santa Cecília, una ermita recentment restaurada, segons
van dir-nos, que ens va oferir la primera parada per un bon esmorzar.
A un bon ritme, això si!, aquesta bona gent no coneix el “despasito”. Tanmateix, no et
deixen, t'esperen, és reagrupen i no se salten cap àpat. Sobretot!
Així que ens afegim al ritme de bon grat i tot travessant camps d'oliveres, carreteres,
pinedes, boscos i corriols, trobem l'ermita de Sant Cristòfol, segona parada que ens va
servir per treure'ns una mica de roba, ja que abrigats hi anàvem eh, però per sort no ens
va ploure malgrat tots els pronòstics.
I tot arribant al final del tram, vam poder veure majestuosa i imponent, la Seu de Manresa, donant-nos la benvinguda . I un cop arribades, cansades però contentes i tot mirant
enrere pensant amb el camí fet, vam poder veure com la muntanya de Montserrat ens deia
adéu, amb un perfil que semblava la cresta d'un gall de Nadal.
Text: Roser Puig i Rosa Maria Roma / Foto: Izmet Serra |
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CALENDARI PREVISIÓ

Abril 2018
07.04 | ESPELEOLOGIA
08.04 | SENDERS
14-15.04 | ALPINISME
15.04 | NATURA
20.04 | SANT JORDI Foto
22.04 | MUNTANYA
29.04 | ESQUÍ MUNTANYA
29.04 | 100 CIMS

Joan Prim, 165
08.02 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
info@elcesc.org

