CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI

CESC

núm 201

abril-maig 2018

ABRIL

07.04 | ESPELEOLOGIA
08.04 | SENDERS
14.04 | 100 CIMS
14-15.04 | ALPINISME
15.04 | NATURA
22.04 | MUNTANYA
29.04 | ESQUÍ MUNTANYA

MAIG

05.05 | ESPELEOLOGIA
06.05 | SENDERS
13.05 | MUNTANYA
13.05 | ESQUÍ MUNTANYA
19-20.05 | ALPINISME
20.05 | NATURA
26-27.05 | 100 CIMS
27.05 | GASTRONÒMICA

JUNY

02.06 | ESPELEOLOGIA
03.06 | MUNTANYA
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EDITORIAL

Aire nou
A la darrera assemblea general de la nostra entitat, es va
confirmar la nova Junta rectora sortida del procés electoral.
Aprofitant la trobada d'uns 100 socis a la ja tradicional
calçotada, vam fer a mode d'homenatge els reconeixements a
l'Agustí Net, per la seva intensa i llarga col.laboració en general
i especialment com a Tresorer del CESC i en l'organització dels
Memorials; i també a en Paulo Jiménez, per la seva estada a la
Junta i la seva també col.laboració en molts àmbits del CESC.
El nostre reconeixement especial també per en Miquel
Pérez, que no va poder assistir a l'acte, pels seus molts anys a
la Junta al capdavant de les seccions de Senders, Muntanya i
Alpinisme. El nostre agraïment també als altres companys que
han acabat el seu mandat, pel seu ajut en el funcionament
del nostre Centre Excursionista Sant Celoni durant tot aquest
temps.
Donem la benvinguda als nous membres de la Junta i
agraïm a tot l'equip, als nous i als que continuen de la junta
anterior que gaudeixin tot dirigint amb encert, i treballant, per
la nostra estimada entitat.
La Junta Directiva |

CESC | SORTIDES
CESC | TOTES LES SECCIONS

Memorial Muntanyenc 6-7 i 8 de juliol
Garmo Negro 3051 / Pic d’Anayet 2545 / Llacs d’Anayet (Panticosa)
LLOC Hotel Turmo de Labuerda
PREU PELS SOCIS DEL CESC 128 euros
PREU PELS NO SOCIS DEL CESC 138 euros
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.
Fins el 17 de maig només seran acceptades les peticions dels socis del CESC.

La reserva se efectuarà en ferm personalment a la Secretaria del CESC, abonant l'import de la reserva. 93 867 52 13 els dimarts i dijous de 19 a 21 hores.
A partir del dia 17 de Maig i si encara queden places, es podran inscriure també els que
no siguin socis del CESC. Trucant igualment al telèfon del CESC i a continuació abonant
personalment l'import de 138 euros.
La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dia 31 de Maig.

El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits.
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns

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

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

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

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

RUTA DISSABTE

Opció A - Garmo Negro 3051m
Des de Panticosoa (1630m), on ja havíem estat fa uns anys, pujarem fins el Garmo Negro (3051m). La dificultat tècnica que presenta és per una banda el desnivell -1430m-, i
per l'altra que probablement al juliol trobarem neu, és imprescindible doncs saber caminar amb grampons i utilitzar el piolet.
Començarem l'itinerari al Refugi de la Casa de Piedra, fins al Coll de Argualas 2860m,
a la seva dret trobem el Garmo Negro.
Desnivell: 1430m
Hores: 3,45 hores de pujada (Font Luis Alejos, també David Atela)
Opció B - Pic d’Anayet 2545m
De l'Estació d'Esquí de Formigal 1745m, fins a l'Anayet 2545m, hi ha 820m de desnivell, pràcticament la meitat que l'anterior opció, a més per l'altura no hi ha previsió de
tanta neu, i les pendents, fins al Llac de l'Anayet, des d'on hi ha magnífiques vistes del
Midi d'Osseau, són molt més suaus, cosa que fa que el domini de l'autodentenció no sigui
imprescindible en aquesta proposta.
Començarem a la base dels remuntadors de Mina-Cuvilla, i d'allà començarem a pujar
fins els Ibons de l'Anayet 2230m, d'allà ens enfilarem cap el Coll de l'Anayet, que separa
el cim del Vertice. Poc abans d'arribar el cim trobem una cadena que ens ajuda a passar
per una pedra horitzontal, passat el tram ens enfilarem per una xemeneia d'escassa dificultat (I/II, com la que vàrem fer el passat any per pujar l'Aragaüells) on l'única precaució
es no tirar pedres al company que ens vagi darrera.
De tornada podem fer el Veétice, afegint 15 minuts més de pujada.
Desnivell: 820m
Hores: 3 hores de pujada (Font David Atela).

2 | CESC butlletí | abril-maig 2018 |

CESC | SORTIDES

Les opcions A i B estan reservades a persones amb molt bona experiència en rutes
d'alta muntanya i que tinguin una forma física adequada per anar per camins d'alta muntanya amb fort desnivell. O en el seu defecte que hagin participat en les sortides prèvies
organitzades per el CESC. Els organitzadors seran al final, els qui segons el seu criteri,
decidiran si una persona està capacitada per realitzar la ruta.
En l’opció A, també serà obligatori portar grampons i piolet, i SABER COM FER-LOS
SERVIR.
Opció C - Llacs d'Anayet
Pujar els llacs de l'Anayet ja és una excursió per sí sola. Les vistes del Midi D'Osseau,
són magnifiques, hi ha qui diu que en un dia clar es reflexen en els llacs de l'Anayet, que
actuen com una autèntic balcó.
Començarem el mateix punt que l'anterior, base dels remuntadors de Mina-Cuvilla
(1745), i pujarem suaument fins els llacs.
Desnivell: 485m
Hores: 1:30 hores de pujada (Font David Atela).

CESC butlletí | abril-maig 2018 | 3

CESC | FORMACIÓ
CESC | GAE

Formació del Grup d’Alpinisme i
Escalada del CESC (2018)
Us fem arribar els tres 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 primavera (abril) oferim el Curs d'Escalada de nivell 1, adreçat a aquells que
vulguin iniciar-se en l'activitat vertical per primer cop, així com a tots aquells que, tot i
haver sortit a escalar ja uns quants cops, volen assentar coneixements i aprendre amb la
màxima seguretat les tècniques i maniobres bàsiques en l'escalada de vies d'un llarg.
Per la tardor (setembre) tota una novetat: el Curs d'Auto-rescat Bàsic en Escalada i Alpinisme. Aquesta formació va adreçada a tots els escaladors que hagin dut a terme un curs
de nivell 1 d'escalada o tinguin assolit aquest nivell amb la seva pràctica i coneixements,
i pretén introduir-nos al coneixement del material i de les tècniques de circumstàncies
amb les que en sortir-nos d'un incident o un accident quan els equips de rescat no estan a
l'abast o bé no ens podem permetre el luxe d'esperar la seva arribada, com pot ser el cas
de trobar-nos en una situació de síndrome de l'arnès.
Així mateix, cap a finals de novembre, engegarem el Curs d'Alpinisme de nivell 2, per a
qui es vulgui iniciar en l'escalada i ascensions en medi hivernal, on combinar la neu, la
roca, el gel i el terreny mixt. Curs ja una mica exigent, on també ens introduirem a l'escalda en gel, va adreçat a muntanyencs que hagin fet el curs d'escalada de nivell 2 i el
d'alpinisme de nivell 1 o contin coneixements i experiència anàloga. Esperem que gràcies
a ell el nostre planter de futurs alpinistes creixi una mica més!
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. Si els busqueu, sempre trobareu als instructors del GAE al vostre costat
Text: Joan Miquel Escudé |
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CESC | BARRANCS
CESC | BARRANCS

Calendari 2018 Barrancs
Muy buenas...
Ya está a punto de arrancar la temporada 2018 de barrancos, así que a desempolvar
neopreno, botas, arnés, cuerdas, hierros, y a por vuestras agendas. Que aquí tenéis el calendario para este año..
Las 2 primeras salidas están ya fijadas; será para verse las caras en este 2018 y hacer
algo un poco diferente hasta que empiece la temporada de verdad.
Para las siguientes salidas, solo proponemos fecha y zona; ¿por qué?
La idea es que la elección de los barrancos se haga conjuntamente entre tod@s, dependiendo del número de personas apuntadas a la salida, de las ganas de cada uno en hacer
uno u otro barranco, de las condiciones meteorológicas…
Para llevarlo a cabo, estaría bien que cada uno vaya pensando en los barrancos que le
gustaría hacer (en las zonas elegidas); a cuantas más propuestas de barrancos, más probabilidad de coincidir en algunos y así poder montar grupitos para los barrancos elegidos...
Y aunque no tod@s hagamos el mismo barranco ese día, siempre estará el después con
unas birras y bravas para contarnos como ha ido, intercambiar experiencias, sensaciones.
¡¡¡Nos vemos en breve!!!
Saludos, abrazos y Barrancos ..
Text: Sección CESC Barrancs

P.D : para más información:
cesc.barrancs@gmail.com

CESC butlletí | abril-maig 2018 | 5

CESC | MATINALS
CESC | 100 CIMS dimarts

Matinals de DIMARTS, 100 cims
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 | SORTIDES A LA NATURA

Matinals del DISSABTE
Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens hi vulgui acompanyar,
les matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals al voltant de Sant Celoni per
ser a dinar a casa. Aquestes sortides ja fa mesos que es van fent amb molt bona acollida.
LLOC DE SORTIDA El punt de trobada és cada dissabte, a la plaça del comte del Montseny

a les 8 del matí. No cal inscripció prèvia. Per millor funcionament hi ha un grup específic
de Whats App.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar, beguda i ganes de passar-ho bé
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA

4ª Etapa: L’Estany - Vic

DATA

Diumenge 08 d'abril
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 5 d’abril.
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

L'etapa de l'Estany a Vic és una connexió natural entre
dues contrades ben diferents, entre dues comarques agermanades per la proximitat. El camí transcorre pels bells
paratges del moianès, farcits de pi i amb l'aparició de la
marga, el roure i l'alzina es fan presents en un territori allisat de pastures i verds conreus farcits de masies.
El camí del Bisbe i Abat Oliba, pren des d'aquí un nou
caire, del secà del cor de Catalunya a les verdes pastures
d'Osona i el Ripollès.
Sortim de l'Estany, prenem la carretera un metres i girem
a la dreta just davant del molí del Grau on agafem una pista i tots seguit girem a l'esquerra, Deixem la pista que seguíem i ens enfilem cap a la dreta al serrat gran de Postius.
Després de girar a la dreta anem seguint la pista fins a
arribar a la creu de la Vall, Aquí ja hem assolit el punt més
alt de l'etapa, així que ara només queda camí de baixada
fins a Vic.
Fem un gir a l'esquerra a mode de paella. Veiem a nostra dreta la masia de Puigcarbó, la típica casa pairal de l'interior de Catalunya, i al fons podem divisar Muntanyola.
Passada la bassa, prenem el camí de la dret i creuem el rec
de la Farigola, normalment sec, a la dreta la font Supieres.
Seguim recte per la pista principal fins a arribar a la carretera poc transitada BV-4317. A la dreta veiem el molí de La
Roca, pertanyent a la masia la Roca de la Muntanyola que
hem deixat abans a l'esquerra.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 20,44 km
(llarga) / 13,12 km (curta)
DESNIVELL

+193m/ -564m (llarga) /
+100m/ -388m (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 5 d'abril:
- 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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Deixem la carretera i girem a la dreta bruscament baixant cap al rierol, tot seguit Prenem el camí a l'esquerra. Travessem l'explotació de l'Aliberch de Baix, fins a creuar el
pont.
Passat el camp de futbol de Santa Eulàlia de Riuprimer girem a la dreta i llavors a
l'esquerra havent creuat la riera de nou Si volem entrar al poble només hem d'anar a
l'esquerra en el primer trencall després del camp d'esports.
(AQUÍ ACABA LA OPCIÓ CURTA)

Creuem la riera de Muntanyola per la palanca i creuem també el torrent dels Casals.
Prenem la nova pista a l'esquerra, a la nostra dreta hi ha l'antic molí de Torroella. Continuem recte amb la mateixa direcció. Arribats a l'Om, voltarem la casa deixant-la sempre
a la nostre dreta. Creuem la carretera i seguim la mateixa direcció. Girem a la dreta per
un sender que voreja els camps tot seguint el curs del riu Mèder per un camí de ribera
preciós.
A l'alçada de can Faldilla passem per entre les masies típiques de la plana, la Talaia i
la Casanova d'en Roig. Creuem la carretera per sota del pont. Creuem el Mèder per sobre
d'uns pilons de formigó i prenem el camí a la dreta uns metres per deixar-lo novament
cap a la dreta.
Girem a la dreta pel sender que voreja el camp tot seguint el curs del riu, amb el qual
entrarem a la ciutat de Vic. Entrem a la ciutat per l'extrem W, per la carretera de la Guixa.
Des del museu més important de romànic català, temple romà, catedral gòtica i un
centre històric d'una bellesa extraordinària, Vic omple els sentits dels visitants amb la
seva gastronomia acurada i fort vincle a les tradicions de mercat de la plana de Vic. En
destaquen esdeveniments com el Mercat de Música Viva, el Mercat del Ram, el Mercat
Medieval i fires de tota mena.
Final de la quarta etapa del Camí Oliba (GR-151)
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SORTIDES ABRIL | FITXA 100 CIMS dissabte!
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | CONFLENT

Puig de l’Estella 1778m des
de Batera al Conﬂent

DATA

Dissabte 14 d'abril
ATENCIÓ CANVI DE DIA
HORA SORTIDA

07:00h del matí

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 1731m, Puig
de St Pere 1791m, Pla de la Plata, Collet del Pey 1718m i
Puig de l'Estella 1778m.
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, poble
on agafarem una carretera estreta que passant pel davant
les mines tancades ens portarà fins el Coll de la Descarga,
a prop del refugi de Batera, on deixarem els cotxes.
Aquesta sortida prevista inicialment per l'onze de febrer, per les adverses condicions meteorològiques la vam
haver de canviar.

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 05:00h 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 12 d'abril
- 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 ABRIL | FITXA ALPINISME
ALPINISME | A

Gran Tuc de Colomers

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
14 i 15 d'abril
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte pel matí i anirem a Boí, on llogarem
un taxi (uns 10€/pax, pujar i baixar) que ens durà per la vall
de Sant Nicolau, fins on la neu ens deixi pujar.
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. 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 en direcció estany del Bergús i
seguidament el de Redó i Llong per arribar al refugi de la
Centraleta i tornar 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 03:00h aprox.
Diumenge 09:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1200m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet
(disponibles al CESC),
casc, sac de dormir, esterilla, roba d'abric i menjar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 d'abril
- 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 ABRIL | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | OSONA/GARROTXA

Puigsacalm 1515m
pel Coll de Bracons 1132m

DATA

Diumenge 15 d'abril
HORA SORTIDA

07:00h del matí
ATENCIÓ CANVI HORA

INTRODUCCIÓ

El Puigsacalm és un dels cims més coneguts de Catalunya, i la seva estratègica ubicació, a cavall de les comarques d'Osona i la Garrotxa, fa que la seva ascensió sigui
quasi bé imprescindible per a qualsevol excursionista. Des
dels seus 1515 m d'altitud, permet gaudir d'unes magnífiques vistes en totes direccions. En un dia clar, tindrem al
nostra abast, en una panoràmica de 360 º, bona part de la
geografia nord-oriental catalana, des de la badia de Roses,
la Garrotxa i la seva extensa quantitat de cims volcànics i
la Vall d'en Bas a l'est, al Pedraforca i la serra del Cadí a
l'Oest, i des del Canigó, Bastiments i el Puigmal al Nord, al
Montseny, la plana de Vic, el monestir de Cabrera i Montserrat al Sud.
La seva dificultat és limitada, i l'ascensió és molt agradable, és pot fer amb nens i els paisatges són reconfortants.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 655281222 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 566m
DURADA 04:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

ITINERARI I RECORREGUT

Sortirem del Coll de Bracons, allà pujarem una pedrada,
i amunt, ja tot el camí és mitjanament planer, sense massa
dificultat. El trajecte es fa a traves de boscos, i és molt complaent. De fet, es va fent via pel costat oest de la collada.
Arribats a la Font de la Tornidissa, farem una aturada per
descansar, esmorzar i admirar el paisatge envoltats de Faixedes. Durant tot aquesta part del camí gaudirem d'ombra
i de fresca.
Continuarem el camí per un empinat Prat, que ens porta
a una tanca que haurem de resseguir. Arribats a una porta de fusta, la travessem, i d'allà cap amunt resseguint el
camí, fins arribar al cim. El temps previst de pujada es de 2
h efectives i 30 minuts de descans.
Un cop assolit el cim del Puigsacalm i després de admirar les vistes i de gaudir de un breu descans, emprendrem
la marxa direcció al Puig de Llops de 1486 mts. Des de on
podrem gaudir d'una altre vista espectacular del Puigsacalm i de l'ermita de Sta. Magdalena del Mont.

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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Des d'aquest punt emprendrem la tornada tot desfent el camí de pujada fins arribar al
pàrquing. El temps previst del descens es de 1 h. 30 m.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció Hostalric C-35, Mallorquines
GI-555, Santa Coloma de Farners, Anglès, Amer i Vall d'en Bas, per la C-63. Un cop arribats a la Vall d'en Bas, seguint la carretera C-152 direcció Olot, trobarem un trencall a
l'esquerra, on prendrem la carretera GIV-5273, direcció Joanetes i la collada de Bracons,
on deixarem els cotxes per emprendre la pujada al Puigsacalm.
(Temps total Sant Celoni/Collada de Bracons l h. 15 m)ç
NOTA Donat la bellesa de l'entorn i l'oferta gastronòmica és de lliure elecció quedar-se

a dinar a la Vall d'en Bas, Olot.
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DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ELS PORTS

El Castell de l’Airosa i
Roca Xapada.

DATA

Diumenge 22 d'abril
HORA SORTIDA 06:30h
LLOC SORTIDA

Per arribar-hi anem per l'AP-7 fins a Reus i per la A-7
i N-340 fins a Amposta i per la T-344 i T-1025 a Mas de
Barberans i en direcció a la Sénia fins a trobar la pista que
ens portarà a l'àrea de la Vall. En total uns 260 Km. i unes
3 hores de camí.
Ruta circular per la zona sud-oriental del Massís del Port
que recorre espectaculars paratges com el Racó d'en Marc,
el forat de la Vella i ens acosta a la base de la cresta del Castell de l'Airosa i a la Roca Xapada, elevacions que ofereixen
excel.lents panoràmiques tant de l'entorn proper del massís
com del curs baix de l'Ebre i el seu delta.
L'itinerari recorre part dels barrancs de la Vall i d'en Marc,
amb espectaculars agulles erosionades i cavitats (balmes,
coves, finestres naturals) en un entorn feréstec, representatiu de l'accidentada i abrupta orografia d'aquest massís calcari. Un recorregut sense dificultats tècniques remarcables
-excepte si es vol ascendir al cim del Castell de l'Airosa-,
tot i que trobarem algun tram de terreny accidentat passada
la Roca Xapada en què haurem de desgrimpar una curta
canal, la de l'Escaleta.
La ruta s'inicia a l'àrea de la Vall, on s'arriba per una
pista ben senyalitzada que arrenca a l'alçada del km 12
de la carretera TV-3421 que porta del Mas de Barberans
a la Sénia. Prenent des de l'aparcament una còmoda pista
en sentit sud fins arribar al començament del barranc d'en
Marc, on després de travessar una passarel.la de fusta i seguint un corriol, aviat arribarem a l'espectacular paratge del
Racó d'en Marc, situat a la base d'una gran paret amb una
ampla balma al seus peus. Seguim i arribem a una bifurcació des de on val la pena acostar-se a la finestra natural del
Forat de la Vella.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa).
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap complicació, però és un terreny pedregós i escarpat,
també trobarem una petita
desgrimpada baixant cap
el coll de Lloret.
RECORREGUT 11km
DURADA 06:00h aprox.
DESNIVELL +/- 750m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR 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 19 d'abril
- 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

Tornant a la cruïlla remuntarem pel vessant oriental del
Barranc d'en Marc, seguint un fressat camí, envoltats d'un
sorprenent, magnífic i abrupte paisatge d'agulles erosionades i de cavitats, fins arribar al coll de l'Ascens, on trobarem
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un corriol que ens portarà a la base de la cresta del Castell de l'Airosa, un bonic indret
amb una finestra natural i grandioses vistes cap a les Serres de Cardó, del Boix, Montsià,
Tortosa, Amposta, Punta del Fangar i part central del Delta...).
Tornem al coll de l'Ascens i ens dirigirem per un corriol poc clar (convé estar atents a
les marques) cap a la Roca Xapada, una curta cresta calcària amb boniques vistes (barranc
de Lloret, Caro...). Davallant a continuació per un corriol amb fort pendent i terreny força
accidentat, arribarem a la Canal de l'Escaleta, una curta canal que caldrà desgrimpar, tot
i no oferir gaires problemes, demana atenció.
Continuant la marxa, davallarem per terreny més amable cap al Coll de Lloret, on per
una còmoda i suau pista retornarem al punt de sortida.
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DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA

5ª Etapa:
Vic - Sant Pere de Casserres

DATA

Diumenge 06 de maig
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 03 de maig.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Aquesta, és una etapa per a assaborir la his-

tòria i la cultura de la Plana i gaudir al mateix temps dels
paisatges i tradicions de pagès.
Descobrim el territori Verdaguerià en combinació amb
una increïble riquesa arquitectònica de masies i ermites
romàniques, fins a culminar en el propi monestir de Sant
Pere de Casserres, joia del romànic català.
Pel camí, no val a menysprear la visita a Savassona on hi
trobarem, a part d'escaladors joves i valents, tombes antropomorfes, petròglif ibèrics i unes vistes dels Pirineus, de la
plana de Vic i del Collsacabra, gairebé de postal.
Deixem el nucli de Vic enrere i comencem l'excursió
per la plana agrícola i ramadera de Vic.
Passem pel Pont d'en Bruguer, un pont de pedra medieval sobre el Gurri que fou iniciat l'any 1348 però la Pesta
Negra n'entorpí la construcció i no fou acabat fins l'any
1434. Passat ben a prop del cementiri, després de creuar
els grans plans de l'Aragall, entrem al nucli de Calldetenes
just fins a la plaça de la Roca, on girem a l'esquerra.
Seguim la ruta dels molins, un camí fresc i molt concorregut que uneix els diferents molins de la zona. Just abans
del molí del Pujol, amb la seva colla d'ànecs, girem a la
dreta tot seguint el torrent de Sant Martí, en aquest punt
creuem la carretera de Calldetenes.
Molí de la Frontera. Tot i que es desconeix la data de
la seva construcció, hi ha documents des del 1.232 que
parlen d'un acord d'us de l'aigua.
Amb la construcció de l'Eix Transversal, es va fer malbé
l'antiga bassa del molí de Rosanes, però la casa en sí es
conserva prou bé. N'hi ha constància des del 1.650.
Creuarem l'Eix Transversal per sota el pont de les Viles.

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 22,65 km
(llarga) / 11,70 km (curta)
DESNIVELL

+540m/ -554m (llarga) /
+410m/ -486m (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 03 de maig
- 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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El molí de la Calvaria es remunta al segle XI i la primera notícia documental és del
1236. El molí va funcionar fins l'any 1980 i actualment és dedicat a museu i es pot visitar, tots els diumenges de 10 a 12 h. S'hi pot entendre tot el cicle del blat, des de que es
planta fins a la seva panificació un cop ha estat transformat en farina.
Sant Martí de Riudeperes és una parròquia romànica documentada per primera vegada
el 1050. L'antiga rectoria, avui convertida en masia rural, es troba voltada de camps de
conreu i masies.
Molí del Nadal. L'habitatge està totalment modificat i és difícil trobar-hi restes de l'antic molí. Agafem el passeig del Torrent fins a la font d'en Pep on podeu recollir aigua.
Entrem al parc de les Set Fonts, tenim ara a l'esquerra l'Oficina d'Informació de l'Espai
Natural de Guilleries-Savassona.
Al segle XVII hi havia fins a 27 obradors amb forn que es dedicaven a la ceràmica per
anar al foc, per aquest motiu es coneixia el poble amb el nom de Sant Julià de les Olles.
Sant Julià de Vilatorta sols compta amb un artesà terrissaire. En destaquen les cases senyorials, els esgrafiats i els detalls modernistes a les antigues torres d'estiueig.
Sortint ja del poble, davant la masia de l'Albereda, actualment reconvertida en luxós
hotel, trobem l'ermita de Sant Roc. Prenem un camí ombrívol entre bosc i terra de conreu, arribats a can Tramuntana tombem a l'esquerra.
Som a la font Trobada, on el 2002 l'artista Perejaume traçà en format gegant la signatura del poeta Verdaguer modificant el traçat del torrent de Folgueroles.
Som a Folgueroles, poble natal del poeta Verdaguer. Un poble amb encant, el nucli
del qual es formà a l'alta Edat Mitjana. El municipi compta amb un dels sepulcres megalítics més importants de Catalunya i alberga també una casa-museu dedicada al poeta.
(AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)

Sortim del nucli antic del poble de Folgueroles, la pedra ocre de les pedreres del barri
del Passavant també feu conèixer el poblet arreu del país, aprofitada per a llindes i dovelles. La petita ermita de la Damunt (s.XIII), humil, fou un refugi de pau per al poeta
Verdaguer i escenari de la seva obra “L'Arpa”.
Creuem les pastures del Pou, una antiquíssima casa pairal mestressa de molta terra,
avui reconvertida a altres usos. Trobat el bosquet, iniciem un descens curiós per les esca16 | CESC butlletí | abril-maig 2018 |
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les dels Foquers. Retallem cap a l'esquerra just damunt la font dels Foquers, avui arranjada i mantinguda. Creuarem la riera de Tavèrnoles i enfilarem al poble pel camí veïnal.
La masia del Joglar, a l'esquerra, és d'una bellesa i autenticitat, avui en dia difícils de
trobar, sols mantinguda per l'esperit rural que encara guarda la gent de la contrada.
Prenem el pujador asfaltat que ens mostra la façana de la parròquia de Sant Esteve,
d'un romànic molt treballat i documentada des del s.X. A l'entrada del barri del Roquet,
girem bruscament a la dreta per un baixador enverdissat. Al pas per la granja de Can
Benarigues observareu l'activitat de pagès. Ens desviem del camí principal i pugem a la
dreta cap amunt per un senderet boscà. Connectem amb el camí de Savassona.
Som al bell pla de Savassona, pastures voltades de pineda amb uns monuments megalítics espectaculars. Davant vostre el majestuós Dau de Savassona, avui Meca dels escaladors de bloc. Savassona representa un antic assentament ibèric i medieval, del qual és
absolutament imprescindible visitar la petita esglesiola romànica que trobarem dalt del
turó pujant per les antigues escales que hi ha seguint el sender a l'esquerra del pla.
Ben a prop del puig del Ter, es troba el collet del mateix nom, on tombem a la dreta per
baixar ràpidament. Entrem a la urbanització de Fussimanya, que pertanyent al municipi
de Tavèrnoles, s'estén a tota la vessant Oest del puig Llobregat. Asfalt, però no pas per
gaire estona. Creuem l'urbanització.
Novament recuperem l'aspecte salvatge de l'itinerari, un senderet força vertical ens
davalla fins a creuar el torrent de l'Infern, que en pocs metres aboca al Ter.
Desemboquem en un altre sender que prendrem cap a l'esquerra per flanquejar una
estona tranquil.lament. Final del camí bo, ara sols un pujador curtet que ens encamina
fins al camí de Casserres. Ja arribem!
Creuem la carretera de Casserres, i per l'altre cantó reprenem el camí que ens portarà
al monestir. Som a la recepció del monestir de Sant Pere de Casserres, tenim sols uns
metres més fins al recinte. L'ubicació és preciosa, coronant el meandre més pronunciat
de tot el recorregut d'aquest Ter company de viatge.
La visita al monestir és molt recomanable, comentada si voleu i fins i tot amb un audiovisual. Aquí hi tenim servei de bar-restaurant.
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El Ferran des d’Oix

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 13 de maig
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Per arribar-hi passarem per Hostalric, Girona, Banyoles,
Castellfollit de La Roca i Oix, en total 100 Km. i 90 minuts
de camí, aparquem a Oix.
Sortim de Oix per la pista de Beget, a uns 500m la deixem i seguim per pista forestal en direcció a la vall d'Hortmoier fins al Pont Trencat, hem caminat 3 km. fins el pont,
aquí deixem la pista i a ma dreta anem per un corriol que
ens portarà de baixada a creuar la riera de Beget per una
palanca de ferro, ara anirem pujant fins al proper collet del
Puig, aquí veurem dos camins , el de l'esquerra es per el
que tornarem, el de la dreta es per el que ara anirem planejant cap a la Mare de Deu d'Escales.
La Església de Santa Maria d'Escales es troba sota els cingles d'Espàrrecs i a 300 metres per sobre del riu, a l'esquerre
de la riera de Llierca, que forma en aquest indret un profund
engorjat. Va ser parròquia fins el s.XIV i posteriorment santuari amb tradició popular (era molt concorregut l'aplec de
la Mare de Déu d'Agost) . Fins a èpoques recents hi residia
un ermità. L'estat de conservació és excel.lent. El camí segueix fins arribar al Mas (mig abandonat) del Maranyó, seguim per un corriol ven marcat, que fent moltes giragonses
per guanyar alçada, ens porta al Coll de la Bassa a on tenim
una vista excel.lent del Bestracà. Tenim un corriol que s'enfila per el mig del bosc i que agafarem una vegada visitem
la Balma del Corneta. Per arribar a la Balma, seguirem un
corriol a la dreta amb baixada, al cap de uns 10 minuts de
seguir unes marques vermelles i haver baixat uns 60 metres,
arribarem a la Balma del Corneta.
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pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica, però és llarga i amb força desnivell.
Hi ha una petita desgrimpada quan baixem cap a
Talaixà, amb un cable per
ajudar-nos a baixar
RECORREGUT 16km aprox.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/-1150m
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 10 de maig
- 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

SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA

Tornarem a pujar per el mateix camí fins el Coll de la Bassa per agafar el corriol que havíem vist abans, vorejarem el Puig de Planseserres fins el Coll de Terres, aquí seguim recte,
primer per un corriol amb un pas artificial de pedra bastant aeri però sense complicacions
i poc abans d'arribar al cim per un pedregam entre boixos, fins assolir el cim (983 m).
Des de el cim tindrem unes vistes magnifiques, el Bassegoda, el Puig de Sant Marc, el Puig
de les Bruixes, Comanegre, El Mont, Bestracà, i per sota nostre la cresta del Ferrant, Oix,
la vall d'Hortmoier i de Beget amb els Pirineus al fons. Desprès de gaudir de les vistes,
reculem uns 25 metres per el pedregam per agafar el corriol de l'esquerra que baixa decididament, (hi ha un parell de passos que cal anar en compte), en menys de mitja hora
arribem a Talaixà.
Des d'aquí, agafem el GR-11 i el seguim durant uns 5 minuts, fins que en una corba a
la dreta, prenem un corriol que ressegueix el torrent del Vaquer, es un corriol a on sembla
que s'hagi parat el temps, amb arbres caiguts de vells al mig del camí i tot ple de molsa.
Passem per sota la cresta del Ferran, baixem sense pausa fins a la Vall d'Hortmoier, aquí
comença el Pas dels Liberals, un camí estret arran de una cinglera amb una barana de
pedra, a on la riera de Baget, la tenim molts metres avall. El camí ressegueix ara la riera de
Beget fins que arribem al Collet del Puig lloc a on ens retrobem amb el camí que un cop
creuem el riu per la palanca i arribem al Pont Trencat, ens portar de retorn a Oix.
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Ballibierna 3062 i
Culebras 3053

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
19 i 20 de maig
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 17 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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DADES TÈCNIQUES

NATURA | LA SELVA

Rutes de Les Fonts d’Amer

DATA

Diumenge 20 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Ens hem acostat a la vila d'Amer, terra de batalles, revoltes, i en la plaça de les quals es pot trepitjar un tros de les
principals ciutats de Catalunya, doncs aquestes ciutats van
donar les seves llambordes per acabar-la.
La caminada ens permetrà conèixer un seguit de fonts
en un paratge idíl.lic. Així com una alzina sureda de 300
anys amb una circumferència de tron de 4.10 m i una alçada de 14 m. Catalogada per la Direcció de Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya.
Font de l'Estacio, Font Boadas, Font Gironesa, Font
Fresca, Runes Les Famades, Alsina de les Famades, Caseta
motor, Font del Carli, Font del Abeurador, Edifici d'interès
Embotelladora, Font Picant de Fonter, Font Figuereda, Font
Moncler, Font den Fanregues, Font Felhmann, Font dels
Capellans
ITINERARI I RECORREGUT (Circular)

Sortirem del edifici de l'estació on l'han convertit en
centre d'informació turístic, per darrere d'ell visitem la primera font, la Font de la Estació, amb la seva mina tancada
amb unes reixes i en la seva canella instal.lada una aixeta,
prendrem la carretera de Sant Martí de Sacalm per arribar
fins a la segona font darrere de la masia Boadas, té aquesta
font el mateix nom que la casa, solament un pausat degoto
brolla de la seva canella.
Ja una altra vegada en la carretera anem a la Font Gironesa, un gran cartell de fusta ens avisa quan hem de torçar
a la dreta per una senda, metres després estem en ella, amb
una canal esculpida en roca recondueixen el poc aigua
que raja d'ella, en un altre cartell podem llegir un vers popular, la següent font que pensàvem visitar la de Calç Mel
no la localitzem, i ens anem a la següent, la Font Fresca,
aquesta es troba després de recórrer gairebé un km d'un
camí ombrejat per grans castanyers, caminem sobre la catifa que ha format la fullaraca, per arribar a ella cal remuntar part de torrent de Colomer, després de creuar un pont
de fusta i allí a l'esquerra aquesta en un paratge gairebé

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 655281222 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT 11km aprox.
DESNIVELL 300m
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
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tropical envoltada de falgueres i blocs de roques, es veu com de la terra humida, sorgeixen com llàgrimes les gotes d'aigua, caient en un regato de pedra donant-li a la canella
un cabal mínim.
Desfem aquest trajecte i baixem per la carretera fins a l'encreuament de les Famades,
una masia en ruïnes que front d'ella i al final d'un prat hi ha una alzina centenària. Pel
mateix camí cap al nord trobem de nou el torrent de Colomer, on veurem la Font de Carli
d'abundant doll, adornada amb una caseta, i en un cartell el refrany popular com en unes
altres, mes sota aquesta la Font del Abeurador, amb diversos bancs de perdi que li fan
companyia a aquesta tampoc li falta la seva composició poètica.
Creuant la via verda de l'antic carrilet, entrem en la embotelladora de Fonter, que
adossada a ella, en una zona enjardinada aquesta la Font Picant ,d'aigües carbòniques,
lloc de pelegrinatge des de molt antic. La volta la realitzem per un camí paral.lel a la via
verda però per un nivell més baix, a la vora del riu Brugent, podem veure mitja dotzena
de casetes dins de recintes barrats, en l'interior dels quals alberguen unes fonts, suposem
que pertanyen a la embotelladora, poc després entrem en la vila, arribem així al final de
la ruta.
Recorregut de 11 km (4 h.00m)
COM ARRIBAR-HI (72 Km / 54 minuts)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció Hostalric C-35, Mallorquines GI555, Santa Coloma de Farners, Anglès, Amer per la C-63. Un cop arribats Amer deixarem
els cotxes a l'antiga estació del carrilet, per iniciar el recorregut.
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100 CIMS | VALL DE BOÍ

Tossal de les Roies de Cardet
2445m i Lo Corronco 2543m

DATA

Cap de setmana.
26 i 27 de maig
HORA SORTIDA

06:30h del matí (dissabte)

DISSABTE 26: Tossal de les Roies de Cardet 2445m

RECORREGUT: 9,5 km.
DESNIVELL acumulat: 910 m.
TEMPS CAMINANT: 5,5h aprox.
ITINERARI Bonica ruta que ens portarà per paisatges
espectaculars al cim del Tossal de les Roies de Cardet i al
Cap de Gelada. Iniciem la nostra ruta a prop de l'ermita de
Sant Salvador de Barruera, cap al Portell i el Tossal de les
Roies. Baixem cap a la Collada de Barruera i pugem al Pic
de la Gelada de 2448m, les vistes en treuen l'alè, divisem
l'Aneto, Vallibierna, etc. Baixem carenejant cap al Port de
la Gelada 2069m. Continuem baixant cap a la Font i la
Cabana de la Llastra, on el corriol s'uneix amb una pista
que seguirem per trobar uns abeuradors i mes endavant la
Cabana de Comella i fins l'ermita de Sant Salvador, a prop
d'on haurem deixat els cotxes.
DIUMENGE 27: Lo Corronco 2543m

En desplaçarem en cotxe fins a l'ermita Sant Quirc de
Durro (s XII) a 1500m
RECORREGUT: 12 km.
DESNIVELL acumulat: 1000 m. aprox.
TEMPS CAMINANT: 5,5 h. aprox.
ITINERARI: Comencem caminant per la pista seguint el
GR11-20 i agafant algunes dreceres per tallar les voltes de
la pista. Arribem al Bony de la Cabaneta 1975m a la cota
2156 i deixem el GR per agafar un sender que puja pel
llom fins el Pilaret del Gespal 2332m (o Xespal) deixant
el bosc i ja per zona més descoberta de vegetació fins el
cim del Corronco de Durro, on gaudirem de vistes sobre
els Besiberris, Punta Alta, Aneto, Maladetes, Pessons, Mulleres, Montsec, Montrebei, embassament d'Escales, etc..
La baixada la farem pel mateix camí fins el Pilaret i a partir
d'aquí baixarem pels prats herbeis del Serrat del Clot del
Tou fins trobar la pista que en portarà fins els cotxes.
Dinar: La idea és dinar a la tornada en un restaurant
amb un menú de preu assequible.

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
CAL PORTAR Equipament
personal per dos dies d'excursió: Esmorzar, dinar i
beguda pel dissabte, roba
d'abric, paravent impermeable, calçat adient.
L'esmorzar del diumenge
el farem a l'hostal o alberg. Pel diumenge cal
portar una mica de menjar
per mig matí, el dinar el
farem al restaurant.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència com abans
millor per reservar l'allotjament. Hem fet una prereserva per dormir en uns
apartaments a Barruera. El
cost serà de 30€ aprox. El
sopar el dissabte el farem
en restaurant.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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Tavertet, Sant Corneli,
Rocallarga i Cingles
INTRODUCCIÓ Sortida gastronòmica, fen una volta, molt

recomanable, pels entorns de Tavertet, un dels pobles bonics de Catalunya. Anirem a l´ermita medieval de Sant
Corneli i a un dels miradors mes espectaculars d´aquesta
part de Collsacabra, la Rocallaga, un esperó de pedra sobre els colpidors cingles de Tavertet. Baixant pel Mas de
l´Avenç i tornant arran de la cinglera.
ITINERARI (Circular) Partim de l'aparcament de Tavertet (868m) pujant per la carretera amb direcció l'església
parroquial de Sant Cristòfol, poc abans d'arribar, passarem per la Font del poble, antic safareig, trobarem a mà
esquerra l'indicador a Sant Corneli i que ens portarà a una
pista que seguirem fins a Can Novelles, estem l'antic camí
de Cantonigròs.
Passem Can Novelles i de seguida cal prendre un camí
a la dreta, marcat, que s'enfila cap a Sant Corneli i la font
de la Vena. Trobarem que el camí fa un revolt de 180º a
la dreta, per bordejar el turó i trobar el Torrent de la Vena.
Arribarem a un filat per al bestiar on veurem un indicador a l'esquerre com Drecera de Sant Corneli, nosaltres
decidim pujar-lo, encara que es pot pujar recte per la Font
de la Vena.La drecera és un corriol costerut, però compensa una vegada pugem a unes petites balmes, on tindrem un
mirador natural espectacular amb vistes de Tavertet. Continuem i no triguem a sortir, davant mateix de l'ermita de
Sant Corneli (1021m).
L'ermita és una bonica construcció del 1717, amb un
singular atri suportat per columnes de pedra, un lloc molt
agradable on aprofitem per degustar els nostres queviures.
Darrere l'església tenim les restes d'un dolmen. Agafem
la pista que arriba a l'ermita de la Cau, fent carena, on a
la primera bifurcació triem la dreta agafant el Camí de la
Font de Vena, continuarem sense deixar-lo fins al Collet
de Graus (1116m). Girem a la dreta per pista, carenant de
pujada per la Muntanya del Perer, passarem per un preciós
bosc i pel punt alt culminat per una antena, fins que arribem al Pedró de Rajols.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 27 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras 655281222 i
Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 12,4km
DESNIVELL +515m/ -499m
DURADA 04:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 24 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Joan Torras 605281131 i
Sefa Martínez 635638782

SORTIDES MAIG | FITXA GASTRONÒMICA

Baixem una mica i arribem al Coll de Rajols, indret amb prats més oberts que faran
la delícia de caminar. Nosaltres continuarem per la carena passant pel Puig de Cortils,
excel.lent mirador natural. (1.191 m.). Seguim pels prats uns metres i al nostre esquerre
podrem veure l'indicador de la balma de Cortils immensa roca que surt formant un sostre
de gran dimensió. Continuem de baixada i de seguida tenim a l'esquerre la Rocallarga,
una roca que sobresurt del cingle amb vistes extraordinàries. (1186m). Estarem una bona
estona admirant el paisatge i fent les típiques fotos.
Baixem passant pel costat del Puig de la Creu, en bona pendent fins a la Masia de
l'Avenc actual Hotel Rural, que travessem per la part de darrere i visitem, per sortir per la
porta principal. Estem a la pista de Tavertet que deixarem de seguida per la banda esquerra, on és l'indicador de la Font de l'Abeurador, per anar baixant pels camps fins al Cingle
de l'Avenc, nosaltres seguirem al costat del precipici, per sobre dels cingles, creuant el
Torrent de l'Avellanosa fins a Tavertet.
COM ARRIBAR-HI (1 hora i 25 minuts / 85 km)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció a Hostalric – Arbúcies, prendrem
l'eix transversal (C-25) fins la sortida Nº 183 Vic Est / Roda de Ter. A la rotonda girarem a
la dreta direcció a Roda de Ter per C-153 fins Santa Maria de Corcó. Des de aquest punt
per la BV-5207 direcció a Tavertet parada , aparcament e inici recorregut.
DINAR AL RESTAURANT CAN PUNTÍ DE CANTONIGRÒS

Can Puntí és un restaurant familiar que ofereix una experiència única de gustos de la
cuina catalana, utilitzant les noves tècniques culinàries i a la vegada mantenint els valors
generats en els més de 20 anys de la història del restaurant. Hi trobarem una selecció
dels millors productes de les terres del Cabrerès, ecològics i de temporada. Situat a tocar
de Cantonigròs, en el nucli del Collsacabra i envoltat per les Guilleries i la serra de Cabrera, es caracteritza per un entorn tranquil i privilegiat. Disposa d'un gran aparcament i
terrassa estiuenca.
MENU: 7 primers i 7 segons a triar de productes frescos de temporada
PREU DEL DINAR: 22 Euros
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Estana - Coll Josana Prat de Cadí - Estana
Una caminada circular per la cara nord de la serra del
Cadí, en la que encara que no assolirem cap cim significatiu, podrem gaudir del espectacle que ens ofereix caminar
molt a prop de les parets i canals de la serralada del Cadí.
Sortim caminant des d'Estana fins el coll de Pallers, baixarem per la vall del riu del Quer tot seguint el Gr-150,
quan arribem al Collet, deixem el Gr-150 i comencem a pujar per una pista que es comença a enfilar fins a la Collada
de Josana, tot seguit, per un camí pujarem al bonic prat del
Coll Superior de Josana.
Des del Coll Superior de Josana començarem un flanqueig que passant per el Tossal del Puig, 1898m (un excel.lent mirador ) i mantenint-nos als voltants dels 1900m
d‘alçada, i tot vorejant les canals de la cara nord del Cadí
(Canal del Quer, Canal de l'Ordiguer i Canal del Cristall) a
estones per camí poc evident, arribarem a Prat de Cadí.
Ara ja per camí prou evident i fresat només quedarà la
baixada fins el Coll Roig i seguir baixant fins al Coll de Pallers i Estana, punt i final de la excursió.
En total uns 16 Km. i uns 750/800m de desnivell + i unes
8 o 9 hores (depenent de les parades)

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 03 de juny
HORA SORTIDA

07:00h del matí
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,
però es llarga i amb força
desnivell
RECORREGUT 16km aprox.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 800m aprox
ARRIBADA 21:00h 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 31 de maig
- 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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Cursos d’Alpinisme Nivell 1
CEP-CESC 2017-2018
Com sempre, des del Grup d'Alpinisme i Escalada (GAE) del nostre CESC hem estat
treballant com formiguetes, a l'ombra, de forma callada però constant, conjuntament amb
els nostres companys i veïns del CEP.
Aquest passat novembre batíem alguns dels nostres propis rècords. Per començar, ens
vàrem veure obligats a obrir més places pel curs de muntanya hivernal del 2017, formació
mal anomenada oficialment “curs d'alpinisme de nivell 1”, donat que del que és pròpiament alpinisme, és a dir, escalada en condicions hivernals, se'n fa ben bé poca, essent una
activitat que queda reservada realment al curs d'alpinisme de nivell 2.
Fins a 18 alumnes es van acceptar enguany. I no sols això, si no que per a cobrir les
expectatives generades i les demandes que ens arribaven d'arreu del país, vàrem tirar endavant una altra edició pel 2018 amb 8 alumnes més, amb inscripcions que ens arribaven
de Tarragona, Lleida i Girona. En aquesta segona edició, la del gener del 2018, un nou
rècord, aquest cop de participació femenina, on un 75% dels inscrits van ser noies que no
ens van pas decebre amb la seva motivació i empenta.
Tot i que, com sempre també, vàrem haver de capejar males condicions meteorològiques, de la neu i el gel, i d'altres diverses. Però els cursos es varen poder tirar endavant
prou bé i es van assolir la majoria dels objectius perseguits.
Un altre any més, agrair-vos la participació a tots als alumnes, perquè de tots també
vàrem aprendre alguna cosa: Aleix, Anna, Arnau, Bernat, Biel, Carme, Enric, Fernando,
Germán, Guillem, Inma, Jordi, Jordina, Josep, Juanjo F., Juanjo T., Marcos i Nil pel que fa a
la promoció del 2017, i Anna, Eli, Irene, Jonathan, Maite, Paloma, Samuel i Sílvia pel que
fa a la del 2018. I com no, la col.laboració de tots els instructors, sense els quals tampoc
hauria estat possible aquesta formació: Gabriel, Jordi, Óliver, Pere i Xavi.
Text: Joan Miquel Esudé |
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Curs d’Alpinisme Nivell 1
Què motiva a divuit persones a apuntar-se a un curs d'iniciació d'alpinisme? De segur
totes tenim les nostres raons, però crec que hi ha un parell de comunes: ganes d'aprendre
i gaudir.
Quan em refereixo a gaudir, parlo a tots els nivells, no només del medi, en aquest cas,
la muntanya, encara que no sempre les condicions hagin sigut les més adients, ja sigui per
la meteo, l'estat de la neu o simplement per la seva inexistència.
Sinó també per un nou grapat de coneixements i pràctica apresa que esperem s'assenti
i que puguen assolir la suficient experiència per a poder encarar un nivell 2 en algun moment de les nostres vides (companyes, hem de començar a enfilar-nos per les parets!). Per
descomptat, això no hagués estat possible sense el grup més gran i maco d'instructors que
hem tingut, als quals hem d'agrair la seva paciència, dedicació i empenta per ensenyar a
la colla més nombrosa, inexperta i lenta de moure's com la d'aquest any. Bé, en alguna
cosa hauríem de ser els primers... Gràcies nois, teniu molta paciència!!!
Finalment, gaudir de conèixer a d'altres i a un mateix en condicions no habituals, del
naixement de noves amistats i qui sap, potser de possibles sortides conjuntes (temps al
temps). De prendre consciència com a grup i col.lectiu, encara que hagi estat per uns dies
i sobretot, de ser capaços de generar nous records conjuntament, personalment considero
que són molt bonics.
Hem assolit els objectius que volíem amb aquest curs? Això és una resposta que ens
hem de fer cadascuna, en tot cas, ha estat un plaer compartir aquesta experiència amb
vosaltres. Tenim un bivac pendent!!!
Text: Imma Berral |
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Cova Avenc Quim Solbas
(Matadepera)
Aquest cop érem una bona colla: Mònica, Maragda, Maite, Ukerdi, Aida, Marta, Bernat,
Xema ,el propi descobridor de la cova en Quim Solbas, que molt amablement va accedir
a acompanyar-nos se fins la cova i jo mateix.

Deixem al cotxe al parking del coll de Estenalles i després d'una molt bona caminada
(1,45h) i explicacions sobre el terreny, fonts, arbres i camins arribem a la boca del avenc.
La boca d'uns 8mts d'amplada i 3mts d'alçada s'estreny ràpidament formant un tub de
11mts de longitud de 0,50x0,70mts. Un cop passada aquesta estretor arribem a una rampa
força pronunciada que dona pas a un pou de 14mts i que desemboca a la galeria principal
de la cavitat.
Podem observar la sala blanca, amb una meravellosa formació d'aquest color. Cap al
sur, la sala va baixant fins arribar a un parell d'estretes i curtes gateres assolint la màxima
fondària de la cavitat -37mts.
El costat nord ,remuntant una colada accedim a una xemeneia que dona a una galeria
a uns 15mts per sobra del terra de la sala i acaba sent impenetrable.
Un altre bona experiència.
Text i Fotos: Pep Albarran |
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Etapa 2. Manresa - Artés
Diuen que l'energia no es crea ni es destrueix, que només es transforma.
Doncs aquí estic, intentant plasmar en paraules les bones energies que es desprenen i
que m'enduc en totes les sortides amb la gent del CESC. Perquè tot i que a alguns de vosaltres us conec ja fa més d'un any, fins ara no havia pogut apuntar-me a les sortides del
grup de Senders.
El dia de la 2ª etapa del Camí Oliba va començar ennuvolat, i sabíem que no milloraria.
De fet, la pluja només ens va donar 5 minuts inicials de treva. Però què importa una mica
d'aigua?! L'aigua és vida! Així que l'energia que queia del cel ens va servir per agafar amb
més força els quilòmetres que ens esperaven. No obstant, per si de cas algú no ho veia
clar, poc després d'iniciar la marxa a Manresa ja vam parar a esmorzar al Santuari de la Salut, i així acabar de carregar energia. Cruspida la teca i amb els impermeables, capelines i
paraigües a punt, vam reprendre la marxa, ara ja sí sense descans fins la següent parada: el
Monestir de Sant Benet. Fins allà, un bonic tram quasi sempre a la vora del Riu Llobregat.
En arribar al Monestir, descans i foto de rigor. I després el “fins després”, ja que allà
se separaven els dos grups. Els de l'opció curta es quedaren voltant amb més calma pel
conjunt benedictí, tot i que al final de l'etapa ens van explicar que s'havien quedat amb
les ganes d'entrar-hi, ja que la visita era massa llarga i no haurien arribat a temps a dinar
(d'alguna manera havien de recuperar l'energia, no?).
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Donat que la pluja no parava, jo vaig decidir seguir transformant tota la seva energia
i vaig continuar caminant amb el grup de l'opció llarga. Després d'un primer tram amb
menys encant, travessant el poble de Navarcles, vam continuar entre camps i bosc, ara ja
sí amb la cinquena marxa posada per arribar a Artés després de tot un matí de pluja que
s'havia tornat força intensa. I així, finalment, vam arribar al punt final de l'etapa, on vam
prendre el relleu del primer grup en un bar on el personal, molt amable, ens va deixar
treure les carmanyoles a canvi de demanar també algunes racions per compartir i unes
quantes begudes (espirituoses o no).
Així, en el trajecte de tornada en l'autocar, mentre el Paulo passava comptes i ens feia
gastar en atacs de riure l'energia que ens quedava, jo pensava en cadascun dels grans records que m'enduia d'aquesta estrena amb el grup de Senders. Moltes gràcies a tots i fins
la propera etapa!!
Text: María Emília / Foto: Xavier Catarineu |
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CALENDARI PREVISIÓ

Juny 2018
02.06 | ESPELEOLOGIA
03.06 | MUNTANYA
09.06 | 100 CIMS
09-10.06 | ALPINISME
10.06 | NATURA
17.06 | SENDERS

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

