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EDITORIAL

Temps d’estiu
Companys, ja encarem l'estiu i com veieu, enguany,
incorporem en aquest butlletí també el mes de juny.
Sens dubte, la nostra activitat més emblemàtica d'aquest
temps és el “Memorial”. Aquest any tenim l'equip organitzador
renovat i, com sempre, podrem gaudir de l'alta muntanya amb
bona companyia i en record de tots els companys del Centre
Excursionista Sant Celoni, que han deixat el camí de la vida.
Durant el juny i setembre tindrem totes les activitats
habituals, que podeu veure detallades al butlletí. Pel juliol,
després del memorial, i a l'agost, a títol particular, s'organitzen
les activitats per grups en diferents especialitats per gaudir de
la natura durant el temps de vacances.
Us desitgem a tots un bon estiu i que gaudiu especialment
de les moltes activitats del CESC d'aquest temps.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

Guanyadors Concurs Sant Jordi Fotografia
GUANYADORS DEL XXIIIè CONCURS SANT JORDI DE FOTOGRAFIA

Divendres 20 d'abril del 2018
MUNTANYA I NATURA

1r Premi BOIRA MATINERAde Jordi Jubany
2n Premi ASTOR II d'Antonio Saez
3r Premi GRISOS d'Àlvar Guarro
Accèssit BASSA D'OLI MARENOSTRUM de Rosa Maria Roma
MACROFOTOGRAFIA

1r Premi LIBEL.LOIDES II d'Antonio Saez
2n Premi EN REPÒS de Cristian Vizcaino
3r Premi 3. ESPIRITROMPA AMAZONICA de Jordi Jubany
Accèssit (desert)
CONCURS SOCIAL (només socis)

1rA Premi ELS ESTELS DE MALNIU de Carles Marín
1rB Premi FONT A LA TARDOR de Quico Fernàndez
3r Premi GRISOS d'Àlvar Guarro
Accèssit L'IMPULS DEL BATEC de Gemma Garcia Grau
Moltes felicitats als afortunats i a tots els participants!
Agraïment especial a tots els col.laboradors!!
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“DIJOUS a la Fresca”
Programa de Sortides d’Estiu
Es tracta de caminades d'unes dues hores de durada a un ritme assequible per llocs propers a Sant Celoni. Se surt puntualment a les 19:00h de la tarda de la Plaça Comtes del
Montseny, part alta, amb cotxes particulars, procurant omplir-los per reduir el nombre de
vehicles. Convé ser al lloc de trobada, com a mínim, cinc minuts abans de les set per tenir
temps de distribuir els cotxes i poder sortir puntualment.
Cal destacar de manera especial la caminada del 28 de juny quan anirem a veure la
Posta de Sol i sortida de la Lluna des de Les Agudes. Aquest dia soparem al cim de Les
Agudes tot veient la Posta de Sol. Aneu preparats per les fotos… Cal portar-se el sopar, beguda, llanterna o frontal per la tornada i roba d'abric per si fa fresca. Aquest dia els cotxes
els deixarem a l'aparcament de sota el Turó de l'Home.
Les caminades son conduïdes per gent del CESC.
PROGRAMA
21 de juny Caminada circular pel Montnegre.

Comencem a caminar a l'antiga casa de Can Vila-Rasa i a través de boscos centenaris
per la zona de Vila-Rasa i seguint la riera cap a Can Terrades, la tornada la fem per la
Serra. Amb vistes al Montseny, tindrem també possibilitat de veure una espectacular
posta de sol. Proposa la sortida l'Adelino López
28 de juny “Posta de sol i sortida de la lluna al cim de les Agudes”.
Des de l'aparcament de sota el Turó de l'Home. Proposa la sortida Quico Fernández
5 de juliol Caminada circular per Campins.
Campins, Can Pereres Vell, Can Pereres Nou, Can Perepoc, GR 5, Campins.
Proposa la sortida en Carles Montoriol
12 de juliol Volta pels camins de Vallgorguina. Proposa la sortida la Lídia Busquets
19 de juliol Caminada circular per Mosqueroles
Mosqueroles, Castell de Monclús –tram de la nova “Ruta de la Tourdera”- Mosqueroles.
Proposa la sortida l'Agustí Net.
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Sessions d’Orientació a la Natura
A petició d'alguns socis i sòcies proposem unes sessions amb la finalitat de donar a conèixer les tècniques bàsiques d'orientació.
La idea és fer una primera part teòrica (una matí o tarda) i una sessió pràctica, tot seguint
el següent programa:
1. INTERPRETACIÓ D'UN MAPA TOPOGRÀFIC
2. LA BRÚIXOLA
3. ORIENTACIÓ AMB MAPA I BRÚIXOLA
4. GPS:

- MOBIL: WIKILOC, ORUXMAPS i ALPIFY
- GARMIN I BASECAMP
5. SESSIÓ PRÀCTICA

No hi ha dates programades, es definirà en funció de la demanda.
Les persones interessades poden inscriure’s:
- dimarts i dijous, de 19 a 21h al local, 93 867 5213
- a en Jordi Manero:
610516031(preferiblement per Whatsapp) o jrdmanero@gmail.com
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CESC | ARTICLE
CESC | ORIENTACIÓ

A on ens trobem de la Terra?
Quan anem a la muntanya, especialment per seguretat però també per comoditat, és
imprescindible saber on ens trobem en cada moment. Per exemple, podem tenir un accident i haver de comunicar la nostra posició. O potser haguem de variar la ruta prevista per
alguna raó sobrevinguda i ho haurem de fer a mig trajecte. O en qualsevol altre cas. Així
doncs, la necessitat de posicionar-nos sobre el territori pot ser per una infinitat de causes.
Hi ha molts mètodes clàssics per posicionar-se, com l'observació de les estrelles o els
aparells com els sextants, però requereixen un domini força grans d'aquestes tècniques i
en un entorn on hi hagi cartografia topogràfica precisa seria matar mosques a canonades.
La millor manera tradicional de posicionar-nos, i d'obtenir informació del territori físic, és
a través d'un mapa topogràfic i una brúixola. En l'actualitat, amb l'entrada de les noves
tecnologies, han aparegut els sistemes globals de navegació per satèl.lit (GNSS). El més
conegut és el sistema GPS (E.E.U.U.), però n'hi ha d'altres com GALILEO (Europa), GLONASS (Rússia), BEIDOU (Xina) o QUASI-ZENITH (Japó).
Per tant, tenim davant nostre dues grans opcions per posicionar-nos sobre el territori:
- Usar cartografia topogràfica i una brúixola.
- Usar un dels aparells coneguts popularment com a receptor GPS.
Qualsevol d'aquestes dues alternatives té els seus propis avantatges i inconvenients
però avaluar-los no és l'objecte d'aquest escrit. Aquest article pretén ajudar a conèixer els
fonaments necessaris per entendre el concepte de posicionament global i de quina manera es poden crear els mapes de cartografia topogràfica.
Per a fer-ho, el primer és entendre què és la Terra des d'un punt de vista estrictament
físic. Es pot considerar que la Terra és un geoide, que és la forma teòrica on a cada punt
de la superfície del planeta hi existeix la mateixa gravetat. A la pràctica, aquest concepte
que és força abstracte, es podria resumir en l'afirmació (poc científica) que la Terra té una
certa forma d'una patata arrodonida. Com que no és una esfera perfecta, sinó que presenta
moltes irregularitats, la tasca de dibuixar cada “lloc” de la superfície terrestre (superfície
corba) en un punt d'un mapa (superfície plana) es complica enormement. Aquesta tasca
de projectar els “llocs” físics d'una superfície corba irregular a una superfície plana és el
que estudia, i aconsegueix, la geodèsia.

4 | CESC butlletí | juny-setembre 2018 |

CESC | ARTICLE

A la imatge anterior, i per explicar-ho de manera planera, a les zones més blaves de la
Terra hi ha les “depressions gravitatòries” més profundes i a les zones més vermelles hi ha
els “altiplans gravitatoris” més alts.
La figura geomètrica regular que més s'acosta al geoide és un esferoide oblat, és a dir,
una esfera que té els pols una mica aplanats. És la figura que quedaria si agafem una pilota
de platja esfèrica i l'estrenyem amb les mans per aplanar-la una mica, llavors ens quedaria
un esferoide oblat. A l'esferoide oblat que més s'ajustaria a la superfície terrestre d'una
zona determinada se l'anomena el.lipsoide de referència. Hi ha molts tipus d'el.lipsoides
de referència possibles i se'n pot escollir un o un altre segons la zona que es vulgui estudiar.
A nivell d'usuari no cal fer res de manera directa ni amb el geoide ni amb els el.lipsoides
de referència però són dos conceptes importants per entendre el concepte de datum, que
sí que s'ha de tenir clar a nivell d'usuari.

CESC butlletí | juny-setembre 2018 | 5

CESC | ARTICLE

Un datum és un conjunt de punts definits sobre la superfície terrestre, que són els punts
tangents al geoide i a l'el.lipsoide allà on aquests es creuen.
Hem de recordar que el geoide és com una patata arrodonida, amb les seves depressions i els seus altiplans a nivell gravitatori. Si es situés l'el.lipsoide de referència (que té una
forma regular) de manera que encaixés el millor possible amb el geoide, algunes parts del
geoide sobresortirien i algunes es quedarien per sota i, en alguns punts, el geoide i l'el·
lipsoide de referència es creuarien. Aquest punts on es creuen formen un datum, i segons
la zona on s'estigui o l'àmbit que en vulgui fer servir, es farà servir un datum o un altre.
Per exemple, a Europa, des de l'any 2015, l'únic datum oficial és l'European Terrestrial
Reference System 1989 (ETRS89) però, en canvi, a nivell mundial normalment s'utilitza el
datum WGS84.
Un cop definit el concepte de datum com a conjunt de punts de referència sobre la
superfície terrestre, cal definir-ne un de nou: el concepte de projecció geogràfica. Una
projecció geogràfica és una relació de transformació que consisteix en assignar una coordenada plana (X,Y) a cadascuna de les ubicacions dels “llocs” situats sobre la superfície
de la Terra.
Aquesta transformació de “llocs” en coordenades planes permet crear mapes plans que
representen de manera coherent les diferents magnituds geodèsiques. En el nostre cas, si
la Terra s'inscriu a dintre d'un cilindre, i a cada “lloc” de la superfície terrestre se li assigna
una coordenada plana de la “paret” del cilindre, quan aquesta “paret” s'estira, hi apareix
un mapa amb els “llocs” de la Terra projectats.
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Bàsicament, hi ha dues maneres
de definir les coordenades planes per
fer el procés de projecció:
En coordenades geogràfiques
(Lat/Lon), que expressen les magnituds de longitud i latitud en graus,
normalment en graus sexagesimals.
En coordenades Universal Transversal Mercator (UTM), que expressen les magnituds en metres.
A Europa s'utilitza el sistema de
coordenades Universal Transverse
Mercator (UTM). Aquesta és una projecció cilíndrica composta de 60 fusos i de 20 bandes. Catalunya es troba a la quadrícula UTM31T.
Les 20 bandes UTM es denominen amb les lletres de la ‘C' a la ‘X', amb l'excepció de
la ‘I' i de la ‘O' perquè s'assemblen massa al 0 i a l'1. D'aquestes bandes, de la ‘C' a la ‘M'
estan a l'hemisferi sud i de la ‘N' a la ‘X' es considera que són a l'hemisferi nord. Cada fus
té assignat un meridià central, i això fa que hi hagi un origen de coordenades per l'hemisferi nord i un altre per l'hemisferi sud. Per això, per localitzar una coordenada a Catalunya,
n'hi ha prou amb dir que està situada al fus 31N.
Coneixent el sistema de coordenades i el datum ja es tenen els elements necessaris per
definir la referència espacial complerta. A Catalunya, el sistema oficial de referència espacial és UTM31N ETRS89.
Per acabar només queda explicar que, atès que existeixen infinitat de referències espacials que s'utilitzen al món, és molt comú utilitzar la codificació que va proposar el European Petroleum Survey Group (EPSG). Aquesta codificació és una manera d'harmonitzar
la nomenclatura de les diferents referències espacials que es fan servir al món per facilitar-ne el fet de trobar-les. Així, la referència espacial UTM31N ETRS89 es correspon amb
el codi EPSG:25831. El sistema geodèsic mundial, el WGS84 té el codi EPSG:4326. Es pot
trobar la llista completa dels codis EPSG a la url següent: http://spatialreference.org/ref/epsg/
Amb aquestes nocions bàsiques de geodèsia, es pretén que el lector sigui capaç d'interpretar el significat de les diferents referències espacials que es pugui trobar, tant en la
cartografia topogràfica en paper com a l'hora de configurar els receptors de GPS o treballar amb les coordenades que aquests recullen. Com es deia a l'inici d'aquest article, és
fonamental saber-se orientar a la muntanya per seguretat i per comoditat, i formar-se a
través de cursos d'orientació pràctics és la millor manera d'adquirir aquests coneixements.
Si teniu l'oportunitat de fer-ne un, no us el perdeu!
Text: Francesc Boix |
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Khan Tengri, la Joia del Tien Shan
Us sona el nom de Khan Tengri?
Amb el desig incansable de trobar nous horitzons i noves experències, a finals del 2017
amb uns amics, vam trobar un objectiu que reunia tot el que podiem esperar d'una muntanya. Feia temps que buscàvem un projecte que ens engresqués i que no fos una còpia
repetitiva del que haviem fet fins ara. Voliem fer una expedició d'alpinisme clàssic sense
gaires pretensions. Buscar un cim alt però no molt, difícil però que tampoc fos molt tècnic,
i conegut però sense que hi hagués massificació. Buscant i buscant vam topar de cara amb
una fotografia i un nom: KHAN TENGRI que en kazac vol dir literalment “Senyor del cel”.

L'esmolada piràmide del Khan Tengri. L'esperó oest és la linia esquerra que puja de l'ampli coll.

El Khan Tengri és un cim que es troba a la Frontera entre el Kazakhstan, el Kirguistan
i molt proper també amb la frontera amb la Xina. Té una alçada de 7010 metres sobre el
nivell del mar i forma part del la serralada del Tien Shan, essent ell el cim de 7000 metres
més septentrional del món. El Khan Tengri és el menor dels 5 cims que conformen el que
s'anomena el Lleopard de les Neus, que són els cims més alts de l'antiga unió soviètica:
Comunisme (7495m), Pobeda (7439m), Lenin (7134m), Korjenevskaïa (7105m) i el Khan
Tengri (7010m). Tot i ser el més modest en alçada, la seva posició aïllada i les seves esmolades arestes fan que sigui la joia del Tien Shan.
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Un dels molt cims escalats pels dos integrants de l'expedició que són socis del CESC.

Vam contactar amb en Xavi Arias, expert alpinista i himalaista, per assessorar-nos i no
espifiar-la afrontant un projecte d'aquest calat. En Xavi ens va acabar de convéncer. A
partir d'aquell moment vam configurar un primer grup d'expedicionaris: En Koki Gassiot,
l'Isaac Ventura, en Xavi Arias i en Xavi Sanchez. Més tard s'hi afegiria la Concep Miro per
a donar un toc femení al grup.
Amb un cim tant atractiu al cap, en un país amb un nom tan difícil de pronunciar ens
hem posat a entrenar i preparar per afrontar aquest repte. Tot i les dificultats que hi puguem trobar, hem escollit la ruta normal o de l'“esperó oest” que contempla 3 o 4 camps
d'alçada. Aquesta ruta surt del camp base situat de la glacera South Inylchek (4000m) i
s'enfila fins al coll oest (6000m). A partir d'aquí se segueix una aresta nevada interrompuda per algun ressalt rocós ja proper al cim que s'ha d'escalar. Un cop superat l'últim ressalt l'aresta de neu s'estreny perillosament fins arribar als últims metres on totes les arestes
conflueixen en el punt més alt.
La nostra data de sortida serà aquest proper 18 d'agost i la tornada està prevista per al
2 de setembre.
Dia rere dia, i setmana rere setmana anem afegint hores de dedicació i entrenament. La
data de sortida encara queda lluny però el dia de marxar s'acosta i amb ell la il.lusió i els
nervis van creixent. Tinc molt dubtes... “mai he estat en cims d'aquesta alçada i amb temperatures tan extremes”. Però cada dubte i incertesa que em sorgeix, em genera un motiu
més per a llançar-me a l'intent d'escalada d'aquest gran cim.
L'èxit de l'expedició raurà en haver-ho intentat amb totes les forces i haver pres les
decisions més correctes en el moment adecuat. El fer o no fer cim, tot i ser important serà
secundari.
Ànims i amunt!!! Ens veiem a la tornada!!!
Text: Oriol Boleda |
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El diumenge del Memorial:
Basa de La Mora o Ibon de Plan
Després del magnífic esmorzar que ens faran a l'hotel, sortirem amb els cotxes en direcció a Plan. Abans d'arribar-hi, ens desviem cap a Saravillo (temps fins a Saravillo, 30 min),
on agafarem una pista fins al refugi de Lavasar. Hi ha una màquina expendedora de tiquets
on s'ha de pagar 3 euros, que es fan servir pel manteniment de la pista. Després d'uns 12
km s'arriba al refugi de Lavasar. Deixarem els cotxes i començarem a caminar, uns 30 min
per terreny agradable, amb poc desnivell, fins arribar a la Basa de la Mora, un llac preciós,
potser dels més fotografiats del Pirineu. Si fa calor, aprofitarem per banyar-nos i passejar.
Quan en tinguem prou, tornarem a l'hotel per dinar i després tornarem cap a casa.
Al Pirineu aragonès són nombrosos els llacs o “Ibones” que han quedat com a record de
l'època glaciar. Els Ibons són d'una potent bellesa natural i per tant llocs que han inspirat
moltes llegendes, com és el cas de la “Bassa de la Mora”. Pujar a la “Basa” i passar la nit
de Sant Joan a dalt pot proporcionar un espectacle excepcional, o almenys això en diu la
Llegenda: “A la nit de Sant Joan, emergeix sobre les aigües de la Basa, la figura d'una Mora
que comença a ballar, alhora que es mouen serps enroscades pel seu cos ornamentat amb
brillants joies”.
Com va arribar la Mora al Llac? Se suposa que és l'esperit d'una musulmana que es va
perdre per aquestes contrades fugint de les lluites entre moros i cristians i el seu espectre
va quedar pres a la Basa, tot i que no tothom el pot veure, únicament les persones bones i
sense pecats poden gaudir d'aquesta visió.

Avantatges pels socis a Esports 117

Recordem que entre els tractes especials que tenen els socis del CESC a diferents establiments comercials, a Esports 117 de Sant Celoni ens fan el 10% de descompte en material de Muntanya i Senderisme.
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | PALLARS JUSSÀ

Pica de Cerví (2753m) i
Montseny de Pallars (2883m)

DATA Cap de setmana,

9 i 10 de juny

HORA SORTIDA 6 del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny

DISSABTE 9: Pica de Cerví (2753m)

RECORREGUT: 9 km aprox.
DESNIVELL acumulat: 790m aprox.
TEMPS CAMINANT: 05:00h aprox.
ITINERARI Sortirem de l'aparcament de l'estació d'esquí
de Boí-Taull (2028m) i pujarem fins el Port d'Erta (2460m)
per pista. Continuarem fins un tros més amunt i acabarem
pujant per la carena.
DIUMENGE 10: Montsent (o Montseny) de Pallars (2883m)

RECORREGUT: 9 km
DESNIVELL acumulat: 1100m. aprox.
TEMPS CAMINANT: 07:00h aprox.
ITINERARI: L'itinerari surt de l'aparcament de la presa
de Sallente a la Vall Fosca, El sender s'enfila fins trobar la
via del carrilet i segueix amunt per la Coma d'Espòs fins el
Coll d' Entremonts i d'allà cap al Cim. La baixada la fem
pel mateix camí
Dinarem a l'Hostal Montseny d'Espui, on haurem fet nit.

MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol, amb el
suport de la Jana i d'en
Joan Locutura, gran coneixedors de la zona
CAL PORTAR Equipament
personal per dos dies
d'excursió: Esmorzar,
dinar i beguda pel dissabte, roba d'abric, paravent
impermeable, calçat adient. També es convenient
portar grampons i piolet. L'esmorzar i el dinar
del diumenge el farem a
l'hostal. Pel diumenge cal
portar una mica de menjar
per mig matí
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor. Hem fet una pre-reserva a l'Hostal Montseny
d'Espui per sopar dormir i
esmorzar i dinar del diumenge, en habitació doble
al preu de 55€ i 18€/pax
pel dinar de diumenge.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
NATURA | GUILLERIES

Santuari del Far

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 10 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ

El Santuari de la Mare de Déu del Far del segle XI, està
situat a 1112m d'altura, amb unes magnífiques vistes sobre
el pantà de Susqueda, els cingles de Tavertet, Les Guilleries i El Montseny, quedant el poble de Sant Martí Sacalm
als seus peus. El santuari compta amb hostatgeria, restaurant i zona de pícnic.
Situat a la punta d'una gran cinglera, amb vistes àmplies
vers totes les direccions, d'on li prové sens dubte el nom,
el santuari del Far és un dels llocs de més gran visibilitat
del país. Ara com abans o més encara des de la moderna
restauració, el santuari a la Mare de Déu del Far, és el lloc
més visitat i conegut de tot el terme.
Les notícies més antigues del Far arrenquen de l'any
1256 i consta ja com a lloc de gran devoció el 1332. Presideix la seva església, tota ella de pedra i volta de canó,
refeta després dels terratrèmols del segle XV, una devota
imatge gòtica d'alabastre, restaurada i de nou policromada
el 1922. L'església forma un conjunt amb un gran edifici
o hostatgeria, antiga casa dels ermitans, reconstruïda en
bona part entre el 1599 i el 1648.
Des del 1375 consta que s'havia fundat una confraria de
devots que al segle XVII tenia més d'un miler de confrares i
la visitaven en processó set parròquies quatre de la diòcesi
de Girona i tres de la de Vic.
L'aïllament de la contrada, de difícils accessos, amb
vestigis d'una cova prehistòrica sota l'espedat del Far o les
restes del Castell de Fornils, ha donat a la història un aspecte singular, en la que els fets reals de major o menor
importància alternen amb les llegendes i les tradicions romàntiques sobre bruixes i bandolers, evocadores de noms
tan rellevant com el Bruixot d'Amer, Joan de Serrallonga o
el Fadrí de Sau.
Cingleres, calms delimitats pels penya-segats. Aquesta
geologia ha propiciat la presència d'abundants jaciments
de fòssils i la manifestació externa d'una variadíssima representació arbòrea i animalística: roures, faigs, castanyers,
pins, boixos alzines i ginebres, alberg d'àligues, merles,
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LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Sefa Martínez 635638782
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

11,6km aprox.
DESNIVELL 442m
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 JUNY | FITXA NATURA

corbs, ducs, gralles i esquirols, mentre que pel sotabosc i les prades hi fan vida el senglar,
la guilla, el teixó i el conill.
ITINERARI I RECORREGUT Circular

Aparquem al nucli de Sant Martí Sacalm i agafem la pista ampla indicada cap al Far i
el Castell de Fornils. Seguim les senyals del GR i després les senyals blanques i grogues
del PR-C 222 St.Benet-Far.
Enfilem pel grau de Sta. Anna (es pot pujar per dos llocs ben indicats, un de curt/complicat i un més llarg/fàcil) i seguim la carretera fins el santuari del Far. Hi ha unes vistes
espectaculars!
Després voregem la cinglera fins el grau de Cabrafiga. Aquí ja no està tan ben indicat.
Hi ha senyals blanques però algunes estan mig esborrades. Aquest tros és el més complicat, però no és molt llarg. Després seguim la pista forestal que voreja la cinglera fins
arribar altre cop a St. Martí Sacalm.
Recorregut de 11,5 km (4h:30)
COM ARRIBAR-HI (64 Km / 1:15h)

Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció Hostalric C-35, Les Mallorquines
GI-555, Santa Coloma de Farners, Anglès, Amer per la C-63 i Sant Martí Sacalm.
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SORTIDES JUNY | FITXA ALPINISME
ALPINISME | BENASQUE

3000 de la Vall de Cregüeña

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
16 i 17 de juny
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte el mati i anirem a Benasque per
deixar el cotxe una mica més amunt de Senarta, al pont de
l'Acampament. Des d'aquí començarem a caminar pujant
per la vall de Cregüeña fins arribar a l'Ibon del mateix nom
on farem un bivac.

Dissabte matí

El diumenge farem varis 3.000 començant pel Pic Le
Bondidier (3146m) on la part final de cresta és PD.
Retrocedirem pel mateix camí per anar al coll d'Alba i
d'aquí a dos cims més: La Muela de Alba (3.11m) F, Diente
de Alba (3120m) F+. Tornarem al coll d'Alba i pujaremal
Pic Mir(3.184m) PD-, d'aquest en desviarem una mica
fins la Punta Delmás (3158m) F+ i tornarem al Pic Mir per
proseguir per la cresta fins al pic Sayo (3220m) F+.
Baixarem fins al coll Cordier per pujar al pic Cordier
(3263m) F, l'últim 3.000 del dia.

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta

Des de l'últim cim només faltarà baixar uns 1850m
de desnivell negatiu, primer fins a l'Ibon de Cregüeña i
després fins al cotxe.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

DURADA

Dissabte 04:00h aprox.
Diumenge 10:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +1200m
Diumenge +900m/
-1850m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
casc, sac de dormir, màrfega, roba d'abric i menjar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de juny
- 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 JUNY | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA

6ª Etapa: Sant Pere de
Casserres – Rupit

DATA

Diumenge 17 de juny
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 14 de juny.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI La ruta de Sant Pere de Casserres a Rupit, és

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

d'una bellesa extraordinària, ja que combina dues formes
d'admirar un paisatge molt especial. D'una banda en creuar la vall ens sorprendrà la visió de la gran cinglera que
separa el Collsacabra de les Guilleries com si d'un gran
monument natural es tractés. De l'altre, després d'una ascensió per la cinglera del tot muntanyenca, admirarem la
vall i el pantà de Sau enclavats en el melic de la contrada
des del cim del monument mateix.
Les increïbles vistes que ofereix la cinglera no tenen
comparació, les masies que descobrim al pas son úniques
i de gran antigor, la vegetació variada i ufana, de rouredes mil.lenàries a fagedes exquisides i a les bagues més
fresques. Finalment Rupit, un autèntic pessebre 365 dies
l'any, un representant perfecte de l'arquitectura de poble
de muntanya català amb una gastronomia coneguda i uns
productes locals de terra rica i autèntica.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 25,38 km
(Molt llarga) / 16,27 km
(llarga) / 9,77 km (curta)
DESNIVELL +1505m/
-196m (Molt llarga)
+972m/-633m (llarga)
+629m/-318m (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

Comencem aquesta etapa en un mirador just abans d'arribar al parador de Vic-Sau. Si teniu la vista fina, cap llevant a uns 3 km hi podeu divisar la torre del campanar de
l'antiga parròquia de Sau, avui sota les aigües.
Agafem una pista pavimentada. Deixarem la pista de
can Mateu i ens enfilarem cap a la dreta per un corriol.
Passats els plans de Roca Roja, s'hi amaga la Font del Llop.
Avancem ben a prop del cingle damunt la costa del Vilar. Sota els nostres peus s'endinsen en la paret calcària les
coves de les Grioteres o Guilloteres. Un conjunt de galeries laberíntiques seques on s'hi ha trobat restes arqueològiques.

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de juny:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Des d'aquí i mirant cap a les parets de Tavertet, al NE, la visió dels cingles és espectacular. L'entrada que fa el pantà, a la part esquerra, s'anomena el sot de Balà.
Seguim el GR-151 gira a l'esquerra tot descendint el cingle, dret i vertiginós al principi.
A poc a poc el camí es va fent més planer i més ample. Hem davallat el cingle.
Som al poble de Vilanova de Sau, on trobareu tota mena de serveis. La gastronomia
local és coneguda arreu, i també la seva fira d'herbes remeieres que té lloc a principis de
juny. També cal mencionar la importància del museu local.
(AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)

Davant de la parròquia deixem el nucli i iniciem un descens per la dreta de la plaça.
Creuem la carretera que porta a la presa de Sau.
Creuem pel davant de la façana del mas Francesc, en direcció al cementiri de Sant
Romà. Un cop al centre de Sant Romà, tombem a la dreta cap a les escales dels enginyers, construïdes durant la construcció del pantà, que com una vertiginosa drecera ens
menen directament a la presa.
El pantà de Sau va negar l'antiga vall i el poble de Sant Romà de Sau el 1962. Ocupa 17 km de llarg i 1,3 d'ample. El segueixen el pantà de Susqueda i el del Pasteral. En
aquest punt podeu observar la central de control i les comportes de desaigua.
Al pas per l'hotel La Riba, antic vestigi de l'antic poble, podem observar la col.lecció
de fotografies que hi ha al bar, de com era la vall de Sau abans de la inundació.
Deixem la carretera que porta al club nàutic de Sau, on hi ha un restaurant i una àrea
de barbacoes. Des del club nàutic podeu veure el campanar de Sau al davant mateix.
A partir d'aquest punt, l'escalada del cingle es fa cada cop més vertical, sense arribar
a comprometre la nostra seguretat. Les vistes durant l'ascens són molt espectaculars i la
zona és freqüentada pels rapinyaires.
Arribats al pla de dalt, la cosa es torna a suavitzar. Som a l'entrada del fabulós pla del
Castell (a l'esquerra) on s'hi poden visitarles ruïnes d'una antiga muralla ibèrica i també
les restes d'un castell visigot. La ruta però acaba d'arribar al poble de Tavertet que queda
a pocs metres seguint cap a la dreta.
Entrem a Tavertet pel carrer de Dalt, i de seguida trobarem el nucli de l'antic poble,
on les cases de pedra calcària encara mantenen l'esperit d'un poble roquer i autèntic del
Collsacabra. A Tavertet hi haun fabulós museu d'eines del camp, i una església romànica
de gran bellesa, informeu-vos. Les vistes des del poble són espectaculars!
Retrobem la pista pavimentada i passem un pas de bestiar.
Des de Collsavenc, on som, fins a Rajols, el camí transcorre per l'Espai dels Cingles
de l'Avenc de Tavertet, co-gestionat per la Fundació Territori i Paisatge i l'Avenc des del
2008, les impressionants vistes i la vegetació autòctona d'aquest espai natural únic, ens
serán companyes de viatge, siguem doncs conseqüents amb aquesta iniciativa de preservació del medi.
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El GR voreja les Panes de l'Horta de l'Avenc tot entrant fins a crear el Torrent de
l'Abeurador. Dit torrent té dues peculiaritats importantíssimes: curs amunt ens apropa a
una de les obertures de la cova del Serrat del Vent i curs avall es precipita per la cinglera
formant un salt d'aigua espectacular de més de 200 metres d'alçària.
La masia de l'Avenc, un casal gòtic renaixentista datat del s.XIII, ara restaurada i perimetrada, és una de les construccions més antigues de la contrada i actualment es dedica
al turisme rural i cultural.
Mirador de Pla Boixer, des d'on s'albira el mar en dies de bon temps. Podeu veure les
Medes a 85º que estan a 64 km en línia recta, el santuari del Far a 81º , l'ermita romànica
de Sant Joan de Fàbregues just sota vostre a 96º o el mateix poblet de Rupit a 40º i a 2 km
dedistància en línia recta.
La fageda xica de Rajols, a la baga de la muntanya, tot seguint el curs del torrent de
Sabaters és d'una frescor agradable que en mesos d'estiu es fa molt alleujadora per al caminant. Arribats a les pastures del Soler, el fort desnivell minva, per reprendre's en l'últim
tram d'entrada al poble. Aquest descens és un fort ascens molt conegut en la caminada
popular Rupit - Taradell, que segueix el traçat del GR-2 que ens acompanya.
Entrem al poblet de Rupit pel SW, l'enllosat del carrer i la imatge de les primeres cases
ens fa una idea del que és el poble, tot i que aquestes primeres cases són noves.
Per la dreta, se'ns suma la variant del GR-2 que ve de Sau, aconsellable per aquells
qui recorreu el sender en BTT o algun altre mitjà no tant adaptable al terreny dificultós.
Rupit és un dels pobles més pintorescos de Catalunya, representat al poble Espanyol de
Barcelona. A cavall del camí ral entre Vic i Olot, tingué el seu màxim esplendor cap al
s.XII que fou habitat per famílies nobles dedicades al comerç. L'antic castell, documentat
de l'any 968, està actualment en ruïnes.
A l'actualitat, Rupit està consagrat al turisme, amb tota mena de serveis, i representa
un dels indrets més visitats de la Catalunya interior, amb més de 700.000 visitants anuals
de les més diverses procedències i nacionalitats. No deixeu de degustar els productes del
seu territori.
Final de la sisena etapa del Camí Oliba (GR-151)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | CADÍ

Pic de Costa Cabirolera
2604m

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 1 de setembre
HORA SORTIDA 06:30h
LLOC SORTIDA

Desprès de les vacances, ens retrobem per fer una sortida per la cara sud del Cadí, aquesta vegada pujarem al Pic
de Costa Cabirolera, un autèntic mirador de tota la vall de
Cortils, de la Cerdanya i de la cara nord del Pedraforca.

pl. Comtes del Montseny

Anirem amb els cotxes fins a Saldes i al mirador de Gresolet i per una pista de terra, en alguns trams una mica trencada, arribarem al coll de Les Bassotes (1872m), lloc a on
aparcarem.
Comencem a pujar pel vessant del Clot Dels Morros, primer per sender de terra de fins a sortir a la pista, on ja seguirem per les marques del PR i punts vermells.
La pista ens puja còmodament amb ziga-zaga que ens
portarà a envoltar la Serra Pedregosa. Acabada la pista a
la part alta de la Serra Pedregosa, seguirem les marques de
punts vermells que ens porten a un petit coll, on tenim la
Bretxa Dels Cortils.

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap dificultat, però s‘ha de superar un desnivell de 1000m
i una part del recorregut és
per senders poc definits i
força verticals
RECORREGUT 10,5km
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 952m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
personal (roba d'abric,
calçat adequat, ulleres de
sol, etc). Tot i ser estiu, a
la muntanya el temps és
imprevisible.

Aquí començarem un fort descens per la Bretxa Dels Cortils (2309m), per un sender que en el seu principi zigzagueja per després baixar amb fort pendent cap al riu a per un
terreny de pedra solta.
El sender es va relaxant deixant la pedra solta, per passar
a les verdes prades i arribar al fons de la vall, on trobarem
una font on poder carregar aigua fresca.
Creuarem el riu Cortils i seguint el sender i les marques
del GR, en direcció al Pas del Cabirol (2523m). Anirem pujant molt còmodament, deixant al fons la vall, fins arribar al
petit mur que ens separa del Pas del Cabirol.
Primer pujarem per un pendent pronunciat de pedra solta que realitza petites zetes i després avancem per blocs de
pedra per sortir a la carena, on ja no ens queden més que
uns metres per arribar al cim del Pic de Costa Cabirolera
(2604m), on ens trobarem el vèrtex geodèsic, una creu i una
placa.
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MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa).
PROPOSA LA SORTIDA

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 30 d'agost:
- 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

SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!

La baixada la començarem per la carena per on hem vingut però en arribar a la sortida
del Pas del Cabirol, seguim de front, baixant per la carena per terreny amb pedra compacta fins arribar a un petit coll. Continuem el descens amb algun ziga-zaga fins al fons de la
vall, on girarem a la dreta per continuar pel Torrent dels Cortils, uns metres després anirem
per l'esquerra per un sender fins arribar a un petit coll dins el bosc.
Haurem de creuar el bosc, amb compte de no perdre el camí fins que sortirem del bosc
per una petita canal.
Un cop fora del bosc, i ja per en una zona una mica més oberta, baixarem cap a una
collada verda i neta, girant a l'esquerra fins que ens unirem novament al camí de pujada,
arribant de nou al Coll de les Bassotes.
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7ª Etapa:
Rupit – Collada de Bracons
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 13 de setembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Si bé que aquesta és una de les etapes més

dures i llargues del GR-151-1, també cal dir que és una
de les més grates, per la qualitat de les vistes i els espais
per on transcorre. Del pessebre del poblet de Rupit, fins a
l'isolat Pruit i al coll del Bram, als peus del santuari de Cabrera, la cosa és pastura de muntanya amb camins antics i
corriols ombrívols. Dels Prats de Sant Julià de Cabrera, cap
al Güell i enfilar cap al generós bosc de la Grevolosa, la
grandiositat de la fageda ens immergeix en l'aventura del
bosc autòcton de la baga.
A cavall d'Osona i la Garrotxa, el caràcter muntanyenc
de l'etapa ens deixarà satisfets.
Sortim del poble de Rupit prenent el camí carreter que
voreja la riera al costat dels horts a l'altre cantó del pàrquing, en direcció NW.
Creuem, la propietat del molí del Soler. Aquest antic
molí, preciós i bucòlic, aprofitava les aigües per moldre,
una activitat econòmica molt consolidada en altres temps.
Hem agafat un petit sender que ens menarà fins al poblet de Pruit, un gran municipi annexionat a Rupit des del
1977, de nucli rural disseminat.
A la vostra esquerra, ja sortint del nucli, hi podeu veure
una gran cúpula verda, utilitzada pels Joglars, companyia
de teatre, des de fa anys per assajar els seus treballs.
Reprenem un camí carreter que seguirem direcció NW.
Ens desviem del camí principal per un sender boscà, que
ens endinsarà enmig de les rouredes de la serra del Collell.
Arribem a la preciosa masia del Bosc, fa temps començada
a restaurar però encara per acabar. Fixeu-vos amb la porta
dovellada de la masia. Diuen que com més grans i genero20 | CESC butlletí | juny-setembre 2018 |

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 16 de setembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 19,85 km
(llarga) / 9,11 km (curta)
DESNIVELL

+ 877 m / - 587 m (llarga)
+ 533 m / - 563 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 13 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS

ses les dovelles del portal, més rica era la família.
Arribem a l'antic camí ral de Vic a Olot, que ve de Cantonigròs i es dirigeix fins a la
vall d'en Bas, antigament molt utilitzat pels traginers en el comerç de mercaderies.
L'altiplà margós que tenim a l'esquerra és el pla d'Aiats. Dalt hi ha les ruïnes d'una
casa i un tractor desballestat. Antigament s'hi conreaven patates de llavor, per plantar, i
al tenir molta superfície de treball, varen comprar un tractor. Però com que no hi havia
camí per pujar-lo, el van desmuntar a peces i el van pujar amb la mula.
La fageda en aquest punt és preciosa i espectacular, amb les seves varietats cromàtiques segons cada estació.
Les pastures que anem trobant, evidencien que som en territori de vaques. A la primavera i a la tardor, després de les pluges, s'hi cullen camassecs.
Coll del Bram. En aquest punt, als peus del santuari, podem decidir de fer una visita
a l'ermita i mirador o bé continuar. La visió des del santuari és gloriosa, tota la plana de
Vic, Lluçanès, Pirineus, Montserrat, el Canigó, la Garrotxa... L'ermita es va ensorrar el
1428 i va tornar a ser alçada el 1611 i modificada posteriorment el segle XVIII.
Iniciem el descens per un bell sender fins als prats de Sant Julià. Sant Julià de Cabrera,
antic poblet annexionat a L'Esquirol amb 14 habitants. L'església de St. Julià data del
1050, i va haver de ser modificada després dels terratrèmols del 1428. Conserva de l'obra
primitiva dos absis. Hi trobareu també una curiosa sequoia.
Collet de Sant Julià. Aquí continuarem recte. A la dreta pujaríem novament al Coll del
Bram. Deixem novament la pista principal per pujar amunt pel serrat de la Punxa.
El camí puja fort i es va submergint en una fageda cada cop més profunda i desenvolupada. Entrem a l'espaiprotegit del bosc de la Grevolosa.L'antigor d'aquest bosc, amb
arbres d'entre 200 i 300 anys i més de 40 metres d'alçada, el fa un lloc especial i únic,
catalogat i protegit per la Generalitat.
Collada de Bracons. Aquest és un punt fronterer entre Osona i la Garrotxa, i avui el
final d'etapa. A la dreta trobaríem Joanetes, i a l'esquerra Sant Pere de Torelló. Davant
nostre el camí del Puigsacalm.
Final de la setena etapa del Camí Oliba (GR-151)
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA ALPINISME
ALPINISME | PIRINEUS

Ballibierna 3062 i
Culebras 3053

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
22 i 23 de setembre
HORA SORTIDA

Sortirem el dissabte el matí direcció cap al poble d'Aneto,
on seguirem la pista forestal.

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.

INSCRIPCIONS

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 grampons, piolet (disponibles al CESC),
casc, sac de dormir, màrfega, roba d'abric i menjar
Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 20 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | RIBAGORÇA I PALLARS

Gran Pic del Pessó 2894m i
Monteixo 2905m

DATA

Cap de setmana.
29 i 30 de setembre
HORA SORTIDA

DISSABTE 29: Gran Pic del Pessó 2894m Entre l'Alta Riba-

gorza i el Pallars Jussà en ofereix unes extraordinàries vistes de la vall de Boí, Besiberris, Pica de Cerví, Peguera,
Montsent, Filià (Tossal del Paiasso), etc.
RECORREGUT: 12 km aprox.
DESNIVELL acumulat: 1200m
TEMPS CAMINANT: 08:30h aprox.
ITINERARI Aparcarem els cotxes al Pont de la Ribera
(1650m), a la carretera de Taüll a l'estació d'esquí (2028m)
i pujarem cap els Estanys inferior (2435m) i superior
(2500m) del Pessó. D'allà en enfilem cap al Coll del Pessó
(2689m) per assolir el cim.
DIUMENGE 30: Monteixo 2905m Baixant de la Pica d'Es-

tats, al fons veiem un magestuós i piramidal cim, és el
Monteixo. El Monteixo, que s'alça a la vessant sud de la
Vallferrera és una talaia privilegiada del Pirineu Occidental Català. Pujarem pel camí de la vessant nord que surt
de la Pleta dels Frares i passa per l'Estany d'Aixeus. Hi ha
menys desnivell i el paisatge és mes interessant. Són molts
els cims que podem veure des d'aquest mirador excel.lent.
RECORREGUT: 07 km aprox.
DESNIVELL acumulat: 920m aprox.
TEMPS CAMINANT: 05:00h aprox.
ITINERARI: L'itinerari surt de l'aparcament del mirador
de la Pleta dels Frares (2024m), hi accedim per una pista
que surt de la principal de la Vall Ferrera. Comencem a
caminar per una pista restringida, seguint els indicadors de
l'itinerari d'Aixeus fins a la Font Mentidora on, d'una passera de fusta parteix el camí al Mirador de la Pica d'Estats.
A partir d'aquí seguim un sender ben fresat pel Barranc
d'Aixeus fins una mena de collet i continuem pel camí de
la dreta que va directe al Monteixo. A la tornada baixem
pel mateix camí peró ens desviem cap a l'estany per gaudir
d'una estona de repòs.
Dinar: dinarem a l'Hostal Salòria d'Alins, on haurem fet
nit.

06:30h del matí (dissabte)
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol, amb el
suport de la Jana i d'en
Joan Locutura, gran coneixedors de la zona
CAL PORTAR Equipament
personal per dos dies
d'excursió: Esmorzar,
dinar i beguda pel dissabte, roba d'abric, paravent
impermeable, calçat adient. També es convenient
portar grampons i piolet. L'esmorzar i el dinar
del diumenge el farem a
l'hostal. Pel diumenge cal
portar una mica de menjar
per mig matí
INSCRIPCIONS Imprescindible confirmar l'assistència quan abans millor.
Hem fet una pre-reserva a
l'Hostal Salòria d'Alins per
sopar i dormir el dissabte i
esmorzar i dinar del diumenge, en habitació doble
al preu de 48€
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - EL CAMÍ OLIBA (març)

Etapa 3. Artés - L’Estany (LLARGA)
Aquest diumenge ens vam estrenar al grup de senders per fer la tercera etapa del camí
Oliba (des d'Artés fins a l'Estany).
Som dues noies, la Mireia i la Mercè, que ens vam conèixer a l'autocar, per coses de la
vida ens vam asseure juntes i resulta que les dues érem noves, i a més a més havíem triat
de fer el trajecte llarg, això ens va unir ja d'entrada.
Jo anava acompanyada d'una gossa, la Kala, i valoro molt positivament l'acollida que li
va fer el grup, realment va ser tot molt fàcil.
La ruta va ser tranquil.la, un “anar fent” entre converses i rialles, alguna parada per
agrupar-nos i també alguna sorpresa que ens va regalar el camí, doncs vam pujar al Puig
de la Caritat (un dels 100 cims) des d'on es veien unes vistes de 360º espectaculars, així
que ja en podem afegir un altre a la nostra llista particular.
Esperem seguir compartint moltes caminades amb tots/es vosaltres!
Text: Mercè Ollé i Mireia Ardèvol / Foto: Xavier Catarineu |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - EL CAMÍ OLIBA (març)

Etapa 3. Santa Maria d’Oló-L’Estany (CURTA)
Ja no ho podem encobrir més. Es comencen a sentir rumors pel CESC i no tardaran a
desemmascarar-nos. Companys de la CURTA de SENDERS: hem d'enfrontar el nostre terrible secret. En realitat som una secta gastronòmica i anar a caminar és només una cortina
de fum.
Tots sabem que no ens mirem mai la ruta que anem a fer i que, quan els neòfits ens pregunten pel nom de les muntanyes que es veuen a la llunyania, ens els inventem perquè no
en tenim ni idea. Però en canvi sí sabem quin és el millor restaurant del poble on s'acaba
la ruta -sense mirar el TripaAvisador-, i podem dir, de reguitzell i sense entrebancar-nos,
el menú del dia complert.
Els de la ruta CURTA (Santa Maria d'Oló-L'Estany) patim innombrables comentaris de
burla dels companys de la LLARGA (Artès-L'Estany), així que vam ordir una venjança
exemplar.
Primer vam organitzar una visita cultural pel Monestir de l'Estany; això ens obligava a
no poder anar al restaurant abans de les 14:00h. Després vam demanar “risotto” que, com
tothom sap, és una plat que no es pot tenir preparat abans d'hora i s'ha de fer al moment.
I així vam aconseguir que, quan els de la LLARGA van arribar, tot just començàvem
amb la carn a la brasa. Personalment, no vaig poder evitar sortir a rebre'ls amb la copa de
cava a la mà. Volia saber si havien gaudit del seu dinar d'entrepà.
Espero, doncs, que amb aquest escrit, quedi ja aclarit la veritable essència d'això que
anomenem Centre Excursionista, i sí que us demano, si us plau, que negueu amb rotunditat aquest terrible secret, no sigui que se'ns apunti massa gent. ;.)
Text i Fotos: Esther Guiu |
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COM US VA ANAR? | AUDIOVISUALS
COM US VA ANAR? | AUDIOVISUALS (març)

Cicle d’Audiovisuals “Esteve Monrabà”
Com cada any hem pogut gaudir del Cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Excursionisme, però aquest any hi ha hagut canvis. D'una banda hem rebatejat el Cicle amb el nom
de l'Esteve Monrabà, en la seva memòria i reconeixement.
L'altra novetat ha estat fer-lo de tres sessions excepcionals. Varem poder gaudir el primer dia del darrer muntatge d'en Fulgenci Farré “Expedició Tunu, l'altre costat de Groenlàndia”. Una explicació prèvia que ens situà al lloc i les seves característiques i tot seguit
l'audiovisual amb unes fotos extraordinàries, acompanyades d'una música bona i adient i
de la narració de l'aventura.
La segona sessió amb en Ferran Latorre va ser la millor de totes les que ens ha ofert.
“Els 14 vuitmils catalans, tancant el cercle” va ser una descripció del repte sencer, amb
un recull de la millor fotografia i tot recorrent la seva trajectòria des dels seus inicis bàsicament com escalador. La sala plena de gom a gom va estar pendent de les exposicions
d'en Ferran, el primer català en assolir tots els vuit-mils del planeta.
Va tancar el cicle l'Enric Soler Raspall amb la seva ponència “Mongòlia, les vastes
planures de Gengis Khan”. Ens va passar les seva viscuda experiència per a questes terres
asiàtiques, coneixent aquest extens país i especialment la seva gent, les seves costums, la
seva peculiar manera de ser i viure.
Crec que aquest cicle ha deixat un memorable record a tots els que n'hem pogut gaudir,
pels forts aplaudiments i pels comentaris de gran satisfacció en finalitzar les sessions.
Text i Fotos: Carles Montoriol |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - EL CAMÍ OLIBA (maig)

Etapa 5. Vic – Sant Pere de Casserres
(LLARGA)
Hola! Sóm la Claudia i l'Alba i avui hem anat per primera vegada a Senders.
Hem vingut amb els nostres avis a fer la ruta llarga de Vic fins a Sant Pere de Casserres.
El dia ha començat amb pluja pero això no ens ha tret les ganes i hem seguit endavant.
A poc a poc, el sol ha anat sortint i això ha fet que gaudíssim més de l'excursió. Hem
passat estones de pluja, de sol i de molta calor (sobretot a les pujades), però el paisatge ho
mereixia i hi havia bona sintonia.
El que més ens ha agradat han estat els caminets on sembla que estiguis sota un túnel
d'arbres, els meandres del riu i les bones vistes a l'hora de dinar.
Tot i que estem cansades, hi tornarem!
Text: Clàudia i Alba / Foto: Xavier Catarineu |
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - EL CAMÍ OLIBA

Etapa 5. Vic - Sant Pere de Casserres
(CURTA)
Després de llevar-nos ben d´hora sense fer gaire cas de les previsions meteorològiques,
doncs havia de ploure tot el dia, vaig començar meva primera excursió amb la meva
amiga Núria; a baix a l'autocar estava l´Izmet passant llista i quan ens va demanar quina
excursió faríem la Nuria li va dir la llarga, sense cap dubte, vàrem pujar a l´autocar i allà
estava la Mònica que em va donar una benvinguda com si ja ens coneguessin, cosa que
s´agraeix. A mesura que anàvem arribant al primer punt de sortida el temps s'anava posant
lleig i quan es va aturar l'autocar i vàrem veure com els companys que baixàvem obrien
el paraigües vaig dir: “fem al ruta curta per començar“ i un segon més tard la Núria va
confirmar sí, sí, perfecte. Vàrem començar amb xirimiri i la Núria s´ho passava molt bé
fent-me fotos amb la capellina posada, la trobava molt sexy.
Després de mitja hora estaven endinsades al mig del bosc i vàrem poder gaudir de cada
minut; els llocs i els boscos per on passàvem estaven plens de colors, olors i cants d'ocells.
Tot el grup anàvem seguint-nos i pendents d'anar sempre junts i a les aturades que fèiem per menjar una mica, sense saber com, vàrem acabar menjant molt més perquè molts
companys oferien menjar.
Un cop que vàrem arribar a prop del monestir, vàrem dinar i, com havíem d'esperar
als companys de la llarga, vàrem fer una mini migdiada a sota d'un arbre; de seguida van
arribar els companys de l'excursió llarga, a tota pastilla, per anar a veure el monestir. Per
acabar l'excursió vàrem fer una clareta amb un brindis per la nostra salut i que podem
repetir moltes experiències com aquestes. Gràcies Mònica i Izmet pel vostre suport!
Text: Francesca Moreno / Foto: Mònica Lop |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2018
06.10 | ESPELEOLOGIA
07.10 | SENDERS
12-13-14.10 | ALPINISME
14.10 | MUNTANYA
21.10 | MARXA PEL MONTSENY
28.10 | DIADA DEL SOCI

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

