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EDITORIAL

Encetem el darrer
trimestre del 2018
Estimats socis i amics, esperem que hagueu gaudit al
màxim d'aquest temps d'estiu. Després d'aquest període ens
hem retrobat, amb força alegria, especialment a les activitats
programades aquest setembre d'Espeleologia, Alpinisme,
Muntanya, Natura, Senders i de 100 Cims que, a més del cap
de setmana programat aquest setembre, a nivell particular,
aquests mesos d'estiu han tingut una intensa activitat de
muntanya especialment als cims del Pirineu, on també s'ha
participat a Carros de Foc i a la PassAran.
Amb molta energia, comencem aquest nou període per
gaudir de la diversitat d'activitats que tenim previstes, i que
anirem publicant en aquest i en els propers butlletins.
Aquest mes d'octubre hem de destacar la Marxa pel
Montseny en la seva edició 41ª, que esperem tingui el nivell
de participació de la darrera edició. L'acompanyen les
activitats regulars de les diverses seccions, i pel pont de Tots
Sants, l'Aplec Excursionista dels Països Catalans a la Sènia, al
Montsià on ens trobarem amb excursionistes d'arreu de les
terres de parla catalana.
A la tradicional Diada del Soci, el 28 d'octubre, en caire
festiu, a la sala Mariona de Mosqueroles, ens trobarem socis i
amics de diferents seccions i especialitats.
Des d'aquesta editorial us desitgem que sigueu participant
i gaudint, com més millor, de la nostra companyia i activitats.
La Junta Directiva |
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41ª Marxa pel Montseny, 21 d’octubre
Data 21 d'octubre 2018
Hora de sortida Marxa de 22 km i Marxeta de 14 km: a les 08:00h del matí
Lloc de sortida: Pavelló poliesportiu /Camp de Futbol (Sant Celoni)

Us recordem que és una marxa popular no competitiva que organitza el CESC.
Com a Marxa solidària es tracta de fomentar la participació a fi que l'aportació sigui
com més alta millor. 1€ per participant anirà destinat a l'acció solidària. A més participants, més aportació.
I com el CESC som tots els socis us demanem també la vostra col.laboració per a aquesta activitat especial, que té tant de ressò a la nostra vila, com arreu del món excursionista
i marxaire. Penseu que entre participants i voluntaris podem ser més de 1000 persones!
Tots els que vulgueu donar un cop de mà podeu contactar amb la Sefa Martínez, la
Irene Rodríguez, la Mònica Lop, en Jordi Manero, en Francesc Lligé o en Carles Montoriol aprofitant alguna sortida. També al local del CESC o trucant-nos al 93867 5213.
Com cada any trobareu encartat el programa de la Marxa al butlletí d'octubre. Tota la
informació, itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la web
www.marxapelmontseny.com
Aquest any la Marxa pel Montseny té dues opcions: les ja clàssiques Marxa de 22 km i
Marxeta de 14 km aprox. que seguiran els itineraris de l'any passat.
INSCRIPCIONS

Anticipades: 10 €
A la web : www.marxapelmontseny.com
A Esports 117: de l'1 al 20 d'octubre
A la plaça de la vila el dissabte 20 octubre de 6 a 9 de la tarda
El mateix dia 21: Marxa i Marxeta 12 €, al punt de sortida a partir a le 07:00h del matí
Avituallaments:
Tres per a la Marxa i dos per a la Marxeta
Esmorzar, obsequi i festa: Al punt final de la Marxa.
Tancament control d'arribada:
a les 13:30h per la Marxa i Marxeta.
Límit de participants:
Es fixa un límit de participants de 1000 entre Marxa i Marxeta.
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Diada del Soci
28 d’octubre, Mosqueroles
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
Com ja portem fent uns anys, celebrarem la Diada del Soci, a la sala Mariona de Mosqueroles, on podrem disposar d'un gran espai.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants. També entregarem les insígnies a totes aquelles persones amb 25 anys de socis al CESC.
Com que cal comprar els ingredients de l'esmorzar i el dinar, cal saber amb suficient
antelació quants serem. Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 25 d’octubre,
trucant al CESC 93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21:00 hores.
DATA Diumenge 28 d'octubre
HORARI

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

Socis: 10 euros
Menors de 10 anys: 6 euros
No Socis: 15 euros
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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Aplec Excursionista Països Catalans
Terres del Sénia, de l’1 al 4 de novembre
Aquest any, l'Aplec Excursionista dels Països Catalans serà cap al límit sud de Catalunya, a les Terres Sènia, organitzat conjuntament entre el Centre Excursionista Refalgari,
l'Agrupació Excursionista d'Alcanar, el Centre Excursionista d'Ulldecona (Sudactiu) i el
Club Excursionista l'Esquetxa de Rossell.
Cal recordar que aquesta trobada excursionista va començar a Fredes, l'any 1977 i que
41 anys després, la gent de les Terres del Sènia volen tornar als orígens i acollir-nos al seu
territori.
La Sénia és un poble ubicat a la riba del riu Sènia, a tocar dels Ports de Beseit, de la
Tinença de Benifassà i la Serra del Montsià, terra de cruïlla entre Catalunya, País Valencià
i Terol que acollirà aquest l'Aplec 2018 amb tot un recull d'activitats relacionades amb la
cultura, la història i la muntanya. La gent de les Terres del Sènia en volen donar a conèixer
i compartir les seves muntanyes, la seva terra, les seves tradicions, la seva manera de fer,
la seva cultura i la seva història.
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ALLOTJAMENT: Com sempre als aplecs és aconsellable fer les reserves d'allotjament com

abans millor a fi de poder triar els més interessants i propers al centre d'activitats.
ASSEGURANÇA: A l'Aplec tots els socis del CESC estan coberts per l'assegurança d'accidents.
CAL PORTAR: Equipament necessari per les excursions. També equipament per cas de
pluja. El menjar i beure necessari per a les sortides es pot portar o comprar a la Sénia o
Ulldecona
INTERESSATS: Es aconsellable fer les reserves i inscripcions com abans millor perquè hi
ha un màxim de participants i també per a poder coordinar les excursions i aconseguir
millor allotjament, procurant estar junts o el màxim de propers.
Per a més informació al CESC, 938675312, -dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda-, Roser
Busquets 93 7310199 o Carles Montoriol 93 8674662
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Calendari Sessions d’Orientació
CALENDARI SESSIONS D'ORIENTACIÓ

Degut a l'interès que han generat les sessions d'orientació, us fem arribar un calendari
de dates per la sessió teòrica i pràctica. Recordeu que només cal venir a una sessió teòrica
i una de pràctica de les que proposem (com més seguides, millor).
Octubre

Dimarts 2 (teoria)
Dimarts 9 (teoria)
Dissabte 20 (pràctica circuit orientació).
Dijous 25 (teoria).
Dissabte 27 (pràctica circuit orientació)
Novembre

Dijous 15 (teoria)
Dissabte 17 (pràctica circuit orientació)
Dijous 22 (teoria)
Dissabte 24 (pràctica circuit orientació)
Desembre

Dimarts 11 (teoria)
Dissabte 29 (pràctica circuit orientació)
Els horaris per les sessions teòriques seran de 18:00 a 21:00 i les pràctiques seran una
sortida matinal.
Les persones interessades es poden inscriure:
dimarts i dijous, de 19 a 21h al local, 93 867 5213
Jordi Manero 610516031( preferiblement Whatsapp) o jrdmanero@gmail.com
Si alguna persona té problemes per fer-ho entre setmana, que ho comuniqui.
Es pot buscar un forat en cap de setmana o divendres tarda.
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100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos d’octubre i novembre del 2018
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos.
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.
En cas de condicions atmosfèriques adverses o altra raó de pes es pot modificar el dia.
Per millor funcionament tenim un grup específic de Whats App.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
DATES 02, 09, 16, 23 i 30 d'octubre i 06, 13, 20 i 27 de novembre
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA (GR-151)

8ª Etapa. Collada de Bracons
– Vallfogona de Ripollès

DATA

Diumenge 07 d'octubre
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 04 d’octubre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI L'etapa que se'ns presenta com un autèntic

camí de muntanya, està carregada de paisatges verds i
grans vistes, però també està carregada d'història. Vidrà
i Vallfogona estigueren sota els dominis dels senyors de
Milany tota una eternitat, i de camins antics i masies, ponts
medievals i torres el territori n'és plegat. Canviem de comarca i de província en aquesta etapa, però continuem en
la mateixa terra, compartint la història i admirant aquest
bell paisatge escenari de llegendes nobles.
Sortim de la collada de Bracons. Ens enfilarem pel talús
rocós que hi ha a l'altre costat de la carretera. El camí enfila cap a la roca del Corb, voregem per l'esquerra el Tosell
Xic i arribem a la Collada de Sant Bartomeu. En aquest
punt comencem a planejar cap a la dreta, per entremig
d'espès fullatge de baga i camí fressat.
Sant Bartomeu, guardiana de l'ermita de Covildasses,
encara avui dedicada a l'activitat ramadera, s'ajau a les
faldes de la serra de Curull. A pocs metres de la masia hi
trobem una bonica font.
Masia de La Canal. Agafem el camí de la casa que baixant paral.lel al torrent dels Pigots ens porta cap al fondal
de la Vila Vella. Arribem a l'antiga masia de la Vila Vella,
una masia important amb grans extensions de cultiu en
terrasses i feixes. El camí vell de la Vila Vella o de la Fenaiola, baixa regularment i sense esforç fins arribar als peus
del riu Ges.
Som al poble de Vidrà, territori del Bisaura. Un poblet
rural, dedicat principalment al bosc i al bestiar de pastura,
tot i que el turisme hi va plantant llavor a poc a poc.

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 22,14 km
(llarga) / 11,98 km (curta)
DESNIVELL

+997m/ -1197m (llarga)
+664m/ -702m (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 04 d'octubre:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

(AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS

Prop del gran roure reprenem el camí, que enfilant el pujador asfaltat amunt cercarem
prop de les ultimes cases del poblet, el sender que ens enfilarà cap al camí de Palou.
Som a Palou Xic. Seguirem les prades fins al coll de Cristòfol. Continuem els prats fins
a trobar la porteta del bestiar. Retrobem l'antiga pista de Milany, que prenem a l'esquerra.
El coll de l'Home Mort, amb aquest nom tant horripilant que amaga una tràgica història, iniciem un fort ascens per la carena que ens deixarà en el punt més alt del recorregut.
Som al puig de l'Obiol, les vistes són espectaculars. Endavant hi tenim una bona llomada planera fins al pla de la Bronza.
Perdem una mica d'alçada fins a situar-nos al collet del castell, on el nostre camí inicia el descens. Però abans d'abandonar el lloc, cal fer una visita al Castell. En queden
ben poques restes, de l'ultima reconstrucció del s.XIII, derruïdes en l'últim terratrèmol al
1428. N'hi ha notícies des de l'any 962, propietat del Comtat de Besalú, tot i que segurament fou aixecat en l'avenç militar de finals del segle IX.
Creuem la pista, i endavant descendim tot seguint el curs del torrent de Can Cucut.
Deixem la pista principal i ens desviem a l'esquerra per un petit sender que baixa molt
ràpid fins a creuar la riera de Vallfogona per un bonic pont.
Aquest pont medieval fou edificat pels senyors de Milany en el segle XIV per tal de
poder creuar la riera de Vallfogona, quan es traslladaven al castell de La Sala. El pont està
situat en el camí unia les dues fortaleses i uneix avui Vidrà amb Vallfogona.
Creuem el camí del molí de Baix i remuntem ja l'últim esbufec fins entrar al poble.
Som a Vallfogona, entrem tot de dret cap a la plaça.
Plaça de la Vila, antigament aquest recinte estava emmurallat i s'hi podia accedir mitjançant tres portes, de les que només es conserva la del costat de tramuntana, coneguda
com el portal de la Muralla. Moltes de les cases que podem veure en l'actualitat són dels
segles XVII i XVIII.
Vallfogona del Ripollès, un nucli medieval amb molta història. Davant vostre s'alça la
torre del castell de la Sala, construït el 1355 per Raimon de Milany en vistes de traslladar
la família de l'antic castell de Milany, a Vallfogona. També cal destacar-ne l'església del
segle XII denominada de la Mare de Déu del Pòpul, edificada pels senyors del castell.
FINAL DE LA VUITENA ETAPA DEL CAMÍ OLIBA (GR-151)
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ORDESA

Mont Perdut i
els tres-mils del voltant

DATA

Tres dies,
12, 13 i 14 d'octubre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres el mati i anirem a dormir al refugi
de Góriz pujant pel circ de Cotatuero (8 hores).

Divendres 12, matí

El dissabte sortirem del refugi direcció al coll d'Añisclo i una mica abans d'arribar-hi ens desviarem per pujar
a la Punta de la Olas (3002m). Després anirem al Soum
de Ramond o Pico Añisclo (3263m) i aquí perdrem força
desnivell per arribar a l'Espalda de Esparrets (3077m). Tot
seguit pujarem al Mont Perdut (3355m).
La baixada la farem per la Punta de las Escaleras (3027m)
on serà necessari fer algun ràpel fins arribar al refugi, on hi
tornarem a passar la nit.

MITJÀ TRANSPORT

El diumenge tornarem als cotxes baixant per la Vall
d'Ordesa (4 hores).
Si el refugi està ple aquests dies serà necessari dormir
amb tendes.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 10-12h aprox.
DESNIVELL

+1250m divendres,
+1400m dissabte
CAL PORTAR roba d'abric,
menjar, sac de dormir, arnès, corda, casc i material
per fer ràpels
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dimarts 09 d'octubre
- 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 OCTUBRE | dissabte!
DADES TÈCNIQUES

Cims Per La Llibertat

DATA

DISSABTE 13 d'octubre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
Un important col.lectiu del CESC vol participar a l'activitat “Cims X la llibertat”, organitzada pel dia 13 d'octubre, a 18 cims de Catalunya.
Cada cim ha estat triat per un dels presos o exiliats polítics. En el cas del Matagalls ha estat la Marta Rovira, organitzat pel Centre Excursionista de Taradell.
Tot el que surti del propi projecte anirà destinat a l'Associació Catalana pels Drets Civils. Es per això que es poden
fer donatius superiors al preu de la inscripció que és de
10€ i dona dret a la samarreta -a recollir al lloc d'inici de
l'activitat, 1 hora abans- i a l'assegurança.
La inscripció es pot fer a la web
https://www.cimsxlallibertat.cat/
CIM 0: Es pot fer la inscripció al “Cim 0” pels que vulguin col.laborar i no puguin ajustar-se a l'ascenció -recomanat pel grup de les sortides del dissabte-.
En aquest cas no tindran l'assegurança -els socis del
Cesc ja estan coberts-, però rebran la samarreta a casa o a
l'adreça que indiquin.
Hi ha la possibilitat –a tall individual- de fer qualsevol
dels 18 cims, prèvia inscripció i ajustant-se a l'organització
de cada cim.
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LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Jaume Domenech
DIFICULTAT Es apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
Es participarà al Matagalls
entre les 11 i la 13 h. L'arribada a Sant Celoni està
prevista entre les 3 i les 4
de la tarda.
CAL PORTAR Equipament
per una matinal: esmorzar, beguda, roba d'abric i
calçat adient
INSCRIPCIONS

A través de la web “Cims x
la Llibertat”
No cal fer cap inscripció
al CESC, només cal ser al
lloc de sortida una estona
abans
Per a més informació al
grup de WhatsApp dels
dissabtes

SORTIDES OCTUBRE | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ALTA GARROTXA

El Ferran des d’Oix

DATA

Diumenge 14 d'octubre
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Aquesta sortida ja va ser programada per el dia 13-52018 i va haver de ser suspesa per les fortes pluges que feien impossible creuar els rius, esperem tenir mes sort aquesta vegada.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)

Per arribar-hi passarem per Hostalric, Girona, Banyoles, PROPOSA LA SORTIDA
Castellfollit de La Roca i Oix, en total 100 Km. i 90 minuts Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap difide camí, aparquem a Oix.
cultat tècnica, però és llarSortim de Oix per la pista de Beget, a uns 500m la dei- ga i amb força desnivell.
xem i seguim per pista forestal en direcció a la vall d'Hort- Hi ha una petita desgrimmoier fins al Pont Trencat; hem caminat 3 km. fins el pont. pada quan baixem cap a
Aquí deixem la pista i a mà dreta anem per un corriol que Talaixà, amb un cable per
ens portarà de baixada a creuar la riera de Beget per una ajudar-nos a baixar
palanca de ferro; ara anirem pujant fins al proper collet del RECORREGUT 16km aprox.
Puig; aquí veurem dos camins, el de l'esquerra és per el que DURADA 08h aprox.
tornarem, el de la dreta és pel qual ara anirem planejant cap DESNIVELL +/- 1150m
ARRIBADA 19:00h aprox.
a la Mare de Deu d'Escales.
CAL PORTAR pals, lot/fronLa Església de Santa Maria d'Escales es troba sota els cin- tal, esmorzar i dinar, beure
gles d'Espàrrecs i a 300 metres per sobre del riu, a l'esquerre suficient, equipament
de la riera de Llierca, que forma en aquest indret un profund personal per un dia (roba
d'abric, calçat adequat,
engorjat.
Va ser parròquia fins el s.XIV i posteriorment santuari ulleres de sol, guants, creamb tradició popular (era molt concorregut l'aplec de la ma solar, etc)
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,
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.

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES OCTUBRE | 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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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL CAMÍ OLIBA (GR-151)

9ª Etapa. Vallfogona de
Ripollès - Camprodon

DATA

Diumenge 11 novembre
HORA SORTIDA

Atenció!! 07:00h del matí

INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

LLOC SORTIDA

i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació
abans de les 21:00h del dijous 08 de novembre. Passat
aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el
lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT Autocar

De Vallfogona a Camprodon el paisatge ens indica Ripollès, però també ens indica història. El pas dels homes
per aquestes contrades ha deixat un reguitzell de camins,
masies, planes antigament cultivades i detalls que el caminador sap copsar, però si hi ha quelcom que veritablement
captiva a qualsevol és la riquesa del patrimoni arquitectònic d'ambdues poblacions germanes.

PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI Sortim de la plaça de Vallfogona per un bo-

nic pas sota les cases. Desfarem uns metres la carretera en
direcció a Ripoll, cap a l'esquerra. Passat el rec, el sender
comença a enfilar fort. Just a l'alçada del clot d'en Bover,
creuem una línia elèctrica per sota.
Pugem fins al coll de l'Orri, a partir d'aquí iniciem el
descens cap a les valls del Ter. Descens fins al fons de
la vall. Comencem a remuntar un xic fins a situar-nos a
l'alçada de Can Jombi. Davant mateix de la masia de Les
Llances, ens desviem de la pista principal, i baixem fins a
la riera.
Font de Les Llances. D'aquí al poble el sender segueix el
curs de la riera d'Arçamala per la baga de les Tres Creus.
Passem arran de molí, abans de creuar la riera i enfilar-nos
fins al poble.
Som al centre de Sant Joan de les Abadesses, just davant
del palau de l'Abadia i la oficina d'informació. Aquesta
població esta íntimament lligada al monestir fundat per
Guifré el Pelós l'any 887, i també a l'aportació del riu Ter.
Sant Joan compta amb nombroses edificacions religioses i
civils de gran importància històrica, com el mateix palau
de l'Abadia, el pont gòtic amb més llum de la península o
l'emmurallada Vila Vella.

PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 24,87 km
(llarga) / 11,65 km (curta)
DESNIVELL

+652m/ -657m (llarga)
+216m/ -150m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 08 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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Creuem la carretera. A l'altre costat, l'església de Sant Pol mig enderrocada. Entrada al
pont Vell. Fou dinamitat per la Guerra Civil i reconstruït fidelment llavors. D'origen romànic de 1.138, i amb redibuix gòtic, és el pont amb l'arcada més àmplia del gòtic ibèric.
Les Cinc Fonts, enfilem cap a l'estació. Prenem el transcurs de l'antiga via de tren,
avui Via Verda, tot deixant el poble enrere. Antic molí de Malatosca. Ens desviem cap
a l'esquerra lleugerament tot allunyant-nos de la llera del riu. Creuem el rierol del Muig
i deixem el camí de Llastanosa cap a l'esquerra i a la dreta flanquejant el Ter. Voltats
de conreus creuem la finca del Grau i continuem al costat del canal del Reixac. Voltem
l'antiga fàbrica del Marquès i ens disposem a creuar el rec de Cal Frare per una palanca.
Creuem el Ter pel pont de Perella i anem a trobar la carretera de Camprodon.
(AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)

Deixem per fi la via transitada. El camí va flanquejant per un antic camí de gran bellesa. Deixem la via principal per prendre el petit sender que marxa a l'esquerra. Deixem el
sender entremig de conreus i prenem el camí a l'esquerra, ja arribant al poble. Font del
Prat i rera la granja, la font del Tell.
Entrem a Sant Pau de Segúries. Si us cal res, entreu al poble tot recte, ja que el camí
passa pel darrere tot esquivant el centre. Trobem novament la carretera, aquest cop secundària i poc transitada, mantingueu l'alerta. Deixem per fi la carretera i cap a l'esquerra descobrim l'ermita de Sant Pau Vell.
Creuem l'encreuament tot recte. Prenem el camí principal a Can Peric Recte.
Retrobem la carretera de Camprodon, ja arribant al poble. Deixem definitivament l'asfalt i ens desviem cap a la dreta, alliberats. Darrere vostra hi trobareu un niu de metralladora de la guerra civil. Creuem el parc Mare de la Font i a l'altre costat cerquem el pas per
dessota la carretera, enfilem el carrer de Catalunya que desemboca a la plaça d'Espanya,
davant l'Ajuntament de Camprodon.
FINAL DE LA NOVENA ETAPA DEL CAMÍ OLIBA (GR-151)
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ALTA GARROTXA

El Comanegra
des de Beget

DATA

Diumenge 18 novembre
HORA SORTIDA

07:00h del matí

ITINERARI Ruta circular que, sortint des de Beget, puja LLOC SORTIDA

al sostre comarcal de la Garrotxa, el Puig de Comanegra
(1557m), a cavall de la Garrotxa, el Ripollès i el Vallespir. Des de Beget, prenem el camí que puja per la zona
del Grau. Empedrat pràcticament en la seva totalitat. Si les
pedres del seu enllosat parlessin ens parlarien de contrabandistes, d'exiliats, de refugiats, de traginers... A la vegada, des d'aquest camí gaudirem d'unes bones vistes sobre
l'Alta Garrotxa. Finalment el camí perd el seu empedrat i
es suavitza fins a dur-nos a l'Oratori de Can França, al mateix Coll de Golofreu, on ens trobem per primer cop en la
jornada amb la pista de Monars. Aquest camí, ens durà fins
a l'històric coll de Malrem, just en el punt que s'uneixen la
Garrotxa i el Ripollès amb el Vallespir. Des d'aquí, prenem
la carena i ja no l'abandonarem fins al cim del Comanegra.
El camí per aquesta carena és un plaer per a tots els sentits.
Un cop coronat el Comanegra baixem fent drecera i ben
directes fins prop de la bassa de Monars, a on tornarem a
trobar la pista de Monars. Deixem la pista i ens endinsem
per la carena dels Cingles de la Gralla. Des d'aquí ja no hi
ha cap pèrdua. Baixem ràpidament a la pista que ens durà
al Collet del Sunyer i d'aquí fins a Beget.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap complicació, però tenim un
desnivell de quasi 1200m
i una part del recorregut és
per senders poc definits i
força verticals
RECORREGUT 17km aprox.
DURADA 08h aprox.
DESNIVELL +/- 1160m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR bastons, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient (no trobarem aigua), equipament
personal, roba d'abric, calçat adequat per caminar
per la muntanya, etc.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 15 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA 100 CIMS dissabte!
100 CIMS | CONFLENT

Puig de l’Estella 1778m
des de Batera
DESCRIPCIÓ

Circular des del Coll de la Descarga (1370m) on començarem a caminar cap el refugi de Batera, antic edifici dels miners. Seguirem el GR10 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, on agafarem
una carretera estreta que, passant pel davant les mines
tancades, en portarà fins el Coll de la Descarga, a prop
del refugi de Batera, on deixarem els cotxes.
S'ha canviat la data prevista inicialment al calendari
per la coincidència amb l'Aplec Excursionista dels Països
Catalans, on també es faran 100 Cims.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 24 novembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 10km aprox.
DURADA 04h aprox.
DESNIVELL +/- 590m
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
personal per un dia (roba
d'abric, calçat adequat,
ulleres de sol, etc)
En cas de neu caldrà portar raquetes o grampons.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 22 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- o al grup de Whats App
dels 100 cims
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | AIGÜESTORTES

Pic de la Mainera 2910m

DATA

DISSABTE 24 novembre
HORA SORTIDA

Divendres, tarda-vespre
Sortirem el divendres vespre i anirem fins a Llessuí, on
agaferem la pista forestal que ens portarà fins al pas de la
Mainera, on dormirem amb vibac.

LLOC SORTIDA

El dissabte pujarem pel Clot de l'Orri vell i fins l'Estany
Xic de la Mainera, seguirem pujant fins la Collada de la
Mainera i Pic de la Mainera 2910m amb alguna petita
grimpada.
La baixada la farem seguint el mateix camí de pujada.

PROPOSA LA SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
Ruta amb molt desnivell
i quilòmetres, necessària
bona condició física
DURADA 07h aprox.
DESNIVELL +1000m
CAL PORTAR Grampons,
piolet, roba d'abric, sac de
dormir i màrfega
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 22 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | LA GARROTXA

Baumes de Caxurma des de
Castellfollit de La Roca
INTRODUCCIÓ

Castellfollit de la Roca és una vila i municipi de la comarca de la Garrotxa, a les comarques gironines. Forma
part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
És un dels municipis més petits de Catalunya, amb menys
d'un quilòmetre quadrat.
El poble esta situat a 296m d'altitud i s'assenta en una
cinglera basàltica, la cinglera de Castellfollit. Té més de
50m d'alçària i gairebé un quilòmetre de longitud. Aquesta cinglera basàltica és la conseqüència de l'acció erosiva
dels rius Fluvià i Toronell sobre les restes volcàniques de
fa milers d'anys.
La cinglera és la superposició de dues colades de lava:
la primera, amb 217.000 anys d'antiguitat, prové de Batet
de la Serra (Olot) i està formada per lloses. La segona té uns
192.000 anys d'antiguitat i prové dels volcans de Begudá
(Sant Joan Les Fonts).
ITINERARI

Aquesta ruta circular la començarem des del poble de
Castellfollit de la Roca. Hi ha un aparcament al davant de
l' Escola Bressol “El Castellet” on deixem el cotxe.
Entrem al poble i seguim pels carrers fins la plaça-mirador de Josep Pla, a l'extrem de la cinglera, a on hi ha l'església vella de Sant Salvador. Aquesta balconada ofereix
una espectacular panoràmica.
Passant pel davant de l'església ja hi trobem el cartell
indicador per anar a les Baumes de Caxurma i baixem pels
horts per un camí empedrat fins el pont Romànic.
Només passar-lo ens decantem a l'esquerra per travessar el pont sobre el Fluvià i poder contemplar el perfil de
l'església i les cases penjades damunt de la cinglera basàltica, a tocar del precipici.
Tornem al pont Romànic i seguint per un corriol per el
que arribarem a les Baumes de Caxurma.
És un conjunt d'esquerdes i cavitats entre grans blocs,
que formen curiosos passatges subterranis.
(Aconsellable portar frontal o llanterna).
18 | CESC butlletí | octubre-novembre 2018 |

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 25 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Sefa Martínez i Quico
Fernández
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 450m aprox.
DURADA 04:30h aprox.
ARRIBADA 14:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes

SORTIDES NOVEMBRE | FITXA NATURA

Després de visitar la bauma seguirem amunt fins a trobar una pista ample que agafarem
només per anar a veure el Mas Santaló, d'entrada hi ha les restes d'una torra quadrada
que no sabem ben be de quan és, però mirant enllà veiem la paisa, preciosa i amb una
solera de cairots davant per a batre el blat que enamora. Una mica més enllà hi trobem
unes alzines monumentals excepcionals.
Desfarem el camí i tornarem a la pista abans comentada i iniciarem la pujada a l'ermita de la Mare de Deu de La Devesa. És un petit santuari o edifici d'origen romànic,
reconstruït el 2005. La seva puresa i senzillesa captiva tant com les vistes, pertany al
municipi de Montagut.
Des de l'ermita, seguim per la carena el caminet que passa pel collet de l'Aulina, continuem i agafem el camí marcat amb fites que puja fins l'ermita romànica en ruïnes de
Sant Esteve de Mont-ros.
Comencem la baixada per un corriol que baixa molt directament fins la masia de Can
Passavent. Per no passar per la casa, seguim fins una torre elèctrica, seguint per un camí
de senglars que travessa el torrent i l'altre costat trobem la pista que ve de la casa, la seguim i baixem fins a passar per sota dels ponts de l'autovia, creuem el torrent i arribem a
la font de Fonosas.
Sortim de la font, pujant per unes escales i seguint pel costat de la carretera general i sense creuar-la, continuem fins a l'entrada de Castellfollit al davant mateix de l'aparcament
on tenim el cotxe. En aquest punt donem per acabada aquesta senzilla i entretinguda ruta.
Salut i bona caminada.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni direcció Hostalric, Les Mallorquines, AP-7 fins a la sortida de
Banyoles, Banyoles, Besalú, i Castellfollit de la Roca, en total 95km i una hora de cotxe.
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SORTIDES DESEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | EL CAMÍ OLIBA (GR-151)

10ª Etapa. Camprodon Coll d’Ares
INSCRIPCIONS

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 02 desembre
HORA SORTIDA

Atenció!! 07:00h del matí
LLOC SORTIDA

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 29 de novembre.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. Comtes del Montseny

El camí que puja d'aquesta última etapa va des del comerç a l'austeritat, de la plana a la muntanya, de l'enllosat
al verd dels prats pirinencs. El camí enfila però també augmenta la qualitat de les vistes d'alçada.
És un camí pirinenc, de pastor i d'aquell qui en temps
de guerra havia somniat amb la llibertat de l'exili. Voltats
de prats comunals utilitzats durant centúries per alimentar
el bestiar dels pobles de la vall, camins antics i vistes meravelloses ens acosten al tram final del camí recorregut en
aquell temps pel Bisbe i Abat Oliba.

PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI

Sortirem de la Plaça de l'Ajuntament pel carrer principal cap al pont Nou. Enfilem el carrer de València cap a
la dreta, som al vell mig del centre comercial. La plaça de
Santa Maria ens allibera de la temptació, i és preludi del
bell complex que forma Santa Maria i el monestir de Sant
Pere. Ens desviem a la dreta cap a la font del Ferro tot seguint la pollancreda per un camí asfaltat. Silenci, voltem el
cementiri.
Deixem la carretera i ens desviem a l'esquerra per un
fort pujador pavimentat. No us feu il.lusions, agafem el
camí de l'esquerra, sempre amunt. Entre la boscúria apareix la Gironella, una masia ben maca.
Clot de la Gironella, a la baga de la muntanya, ens cal
entrar uns metres a la riera per creuar-la.
Creuem la masia del Guillot, seguim recte. Creuem el
nucli de Freixenet, no és la casa del cava, però també els
hi agrada. Continuem per la pista que marxa al NW.
Creuem el torrent del clot de la Coma, mentre anem
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MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 18,76 km
(llarga) / 11,10 km (curta)
DESNIVELL

+1016m/ -440m (llarga)
+472m/ -255m (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 29 de novembre:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES DESEMBRE | FITXA SENDERS

guanyant alçada progressivament. Cap a l'esquerra i amunt. El camí es relaxa als plans
d'en Sala, girem a l'esquerra.
Deixem el camí principal i ens desviem a la dreta per un corriol ben fressat que voreja
el tancat del bestiar. Creuem el clot de Meians, un torrentet de poca importància, tot remuntant fins al nucli de Favars. Entorn dels 1.300 metres trobem el simpàtic nucli de Favars, un nucli de muntanya antic amb tant sols 23 habitants empadronats l'inici del 2008.
Sortim del nucli per llevant tot perdent alçada fins al clot de les Comelles.
Passem ben a prop de la Masó. Creuem el Bertran. Prenem el carrer de baix cap a la
dreta, tot voltant el barri de Can Graciot. Som a Molló.
Entrem al nucli pel carrer de la Font Vella. Plaça Major de Molló.
En aquest petit poblet de muntanya de poc més de 200 habitants destaca el romànic de
Santa Cecília i la capella de Sant Sebastià. (AQUÍ ACABA LA OPCIÓ CURTA)
Travessem la carretera C-38 i anem seguint una pista, agafem un trencall a l'esquerra
tot seguint un camí que passa pel Pla de Can Becaina.
Tornem a agafar una pista que va ascendint tot passant pel Tossal de la Costa i el Pla
jugador, ens queda la última pujada d'aquesta etapa per arribar a Coll d'Ares (1513) on
ens espera l'autocar.
FINAL DE LA DESENA I ÚLTIMA ETAPA DEL CAMÍ OLIBA (GR-151)
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KHAN TENGRI, l’intent a cim
“Un últim esfooorç!! Vinga amuntl!! Només són les 10 del matí i tindré tooot el dia per
descansar abans no surti per l'atac a cim! Buffff!! Quanta bufera només per arribar al camp
3!!”
Finalment i després de 8 hores intenses d'ascenció arribo al camp3 a 5900 metres. Hem
sortit a les 2 de la nit del camp 1, hem estat aguantant la nevada durant la pujada sota la
foscor més absoluta i després de 1700 metres de desnivell i de saltar-nos el camp 2, hem
arribat a l'objectiu fixat: El camp 3.
Hi arribem i el primer que veiem és que les dues tendes que hi hauria d'haver plantades, es troben sota una gruixuda capa de neu recent. Només una de les dues deixa veure
un parell de pams de la seva tela de color groc. L'altra ni s'intueix i l'haurem de buscar a
cegues palejant aquí i allà com aquell qui busca un tresor.
La feina no esperada de palejar per a desenterrar les dues tendes ens xucla el poc oxigen que entra als nostres pulmons. Després de 6 hores de feina traient neu i fent una mica
de bricolatge en alçada per a reparar unes varilles trencades pel pes de la neu, podem
tornar a dir que tenim dues tendes plantades al camp 3. El que havia de ser una mena de
jornada de descans, s'ha convertit en unes hores de transició esperant la sortida a cim.
Al camp 3 hi he arribat amb 3 russos. Dos d'ells són guies. De fet un d'ells és el que
s'encorda a mi i és el que fins ara m'ha indicat el camí a seguir. És en Serguei de Sant
Petersburg. Ens coneixem poc, però parlant amb ell en anglès miro d'esbrinar més coses
d'ell per a poder agafar confiança amb el meu company de cordada. Aquests últims dies
hem escalat plegats i m'agradaria equivocar-me però no em sembla un perfil d'alpinista
massa prudent, ni centrat. Avui mateix, durant la nit, hem passat el conegut com a “neck
bottle” (coll d'ampolla) dins d'una forta nevada. Les purgues de neu eren constants al nostre pas, i la possibilitat de quedar-nos sepultats sota una allau o un serac estaven dins de
les apostes.
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L'altra cordada russa està formada per l'Eliah i per l'Andrei. L'Andrei també es guia, no
ha fet mai el Khan Tengri i se'l veu molt motivat per tirar amunt. L'Eliah és un noi jove
també de Sant Petersburg que ja porta uns dies rondant el cim i que durant l'aclimatació ja
va arribar als 6200 metres encordat a un noi basc. Com a curiositat us explico que al cap
d'uns dies, al baixar d'aquesta muntanya amb l'Eliah compartirem dies de carretera pel
Kirguistan, tot bevent cervesa i explicant acudits dolents talment com si es tractés d'una
“road movie”. Al final d'aquesta història i quan les nostres vides es separen, els companys
d'expedició li regalem a l'Eliah una estelada perquè sabem que és fan del Barça i li ha fet
molta il.lusió compartir el viatge amb uns “indepes” com nosaltres. Així podrà explicar a
la penya blaugrana de Sant Petersburg que els catalans som gent collonuda.
Però tornem al fil de la història: Hem arribat al camp 3 i hem gastat un bonus d'energia
posant-lo en condicions. Al camp base hi ha el meus companys: l'Isaac, en Koki i el Xavi.
Tots 3, per una cosa o altra, ja han tirat la tovallola. En certa manera els tinc enveja perquè
ells es troben en zona segura i confortable i jo segueixo aquí a dalt, jugant al joc de les
incerteses. Durant la tarda intercanvio algunes paraules amb els companys russos però la
comunicació no és massa fluida... aconsegueixo parlar per emissora amb els companys
que es troben al base i miren d'encoratjar-me per a tirar amunt, però a mi se'm fa un nus
a la gola. Són masses emocions juntes i m'és difícil gestionar-les. Els dic que ho intentaré
però el meu cos no diu el mateix.
Són les 6 de la tarda quan tornem a tenir 2 tendes en condicions i jo he fos neu per a
fer 3 litres d'aigua per a hidratar-me. Comparteixo amb l'Eliah part del poc menjar que em
queda. Després aprofito per estira-me i descansar fins a la mitjanit. Estranyament aquesta
nit aconsegueixo dormir gairebé d'una tirada: gairebé cinc hores seguides.
Sona el despertador i de forma lenta però metòdica em preparo per a sortir de la tenda.
L'Eliah, amb qui la comparteixo, es resisteix a activar-se. Al cap d'uns minuts sentim uns
crits en la distància... és en Serguei que ens demana que ens activem i comencem a tirar
amunt. Surto de la tenda, la nit és clara i de moment el vent no bufa. El fred mossega de
valent i tot i portar un guants molt gruixuts perdo la sensibilitat als dits molt ràpidament.
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Segueixo sentint els crits del Serguei i vaig a buscar la corda fixa que penja d'un serac.
Remunto un pendent de 70 graus en gel amb l'ajuda d'un piolet i una corda fixa. Els
primers metres me n'adono que hauré d'autoimposar-me un ritme mooolt lent si no vull
que els meus pulmons es quedin sense aire. Després de remuntar un munt de metres que
se'm fan eterns, arribo al coll on en Serguei i l'Andrei ens estan esperant. Tot succeeix de
forma molt ràpida: em canvio els guants per així poder recuperar els dits de les mans i em
poso les manyoples de ploma, després intercanvio alguns monosíl.labs amb en Serguei,
m'hi encordo i tirem ràpidament cap amunt per una aresta de neu. Des del coll on ens
trobem em dona temps de fer una ullada ràpida a la temuda cara nord del Khan Tengri.
Amb l'ajuda de la llum de la lluna puc distingir la glacera North Inilchek i el gran buit de
2000 metres d'alçada que ens separa d'ella. Ja fa uns dies que estem sols en aquesta gran
muntanya. A la cara nord no hi queda ningú i a la cara sud nosaltres som les dues últimes
expedicions i només hi resta un reduït grup de persones que ens espera al camp base. És
una sensació estranya; per una banda no hi ha traça oberta a la neu; la muntanya és tota
nostra i no la compartim amb ningú més. La sensació d'exploració i d'aventura estan assegurats. Però per altra banda el grau d'esforç, d'exposició i de compromís també augmenta.
Obrir traça nova esgota, i molt! I si les coses es torcen no hi ha cap servei de rescat, vaja
que ningú vindrà a treure't d'allà dalt.
El ritme que seguim no és ràpid però tot i així em costa seguir al company. Li comento
que no vaig massa bé i que no veig massa clar de tirar amunt. Ell em contesta que anem
a bon ritme i que no hi ha cap problema. Al cap d'una estona trobem els primers ressalts
rocosos on l'aresta comença a augmentar el seu pendent; les meves passes són feixugues,
insegures... començo a grimpar per les primeres roques, quan veig que en Serguei es gira
i ve cap a mi. Quan ens trobem només em deixa anar la frase “We should goes down”
(hauríem de tirar avall). No tinc temps de reaccionar, sóc com un robot que obeeix ordres.
Només em surt respondre entre esbufecs amb un sec “ok”. Però com és que ara ha canviat
d'opinió? No em diu el perquè de la seva decisió però jo tampoc li ho pregunto ni la poso
en dubte. Comencem a tirar pendent avall, desfem els passos fets durant l'última hora i
sense intercanviar cap paraula, ens creuem amb la cordada dels altres dos companys que
venien darrere nostre.
És així com al mig de la nit i sense gaires discussions prenem la prudent decisió d'abandonar. Sé que quan sigui a baix reflexionaré sobre aquesta decisió i dubtaré si ha estat la
correcta ja que ni de bon tros he portat el cos a límit. Sempre he tingut la línia vermella
controlada i mai l'he traspassada, però per diversos motius el meu cap no volia continuar
amunt. En Serguei sembla que tampoc ho ha vist clar. No sé les seves raons, però en qualsevol cas els dos hem coincidit en baixar.
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Després d'hores en la foscor de la nit on únicament la llum dels frontals poden il.luminar
els nostres peus desfent el camí realitzat els dies anteriors, arribem amb les primeres llums
al camp 1, on recuperem material que havíem deixat i continuem avall sense perdre massa temps. El dia s'ha llevat fred, el cim és tapat i cap al migdia comença a nevar. Molts
pensaments i sensacions contradictòries m'omplen el cervell mentre avanço per zona
segura i en la distància ja puc distingir les petites tendes del camp base. Per una banda
envejo els dos russos que encara estan intentant assolir el cim, tot i que no tinc clar que
ho puguin aconseguir. Però per una altra banda tenir el camp base tant a prop em crea
una sensació de plaer i de seguretat que compensa el fet d'haver abandonat. Finalment
arribem al camp base durant el matí.
A les dues de la tarda comença a nevar amb ganes. Llavors sé que he pres la decisió
correcta però pateixo pels companys que encara són allà dalt... hauran fet cim? I encara
que ho hagin aconseguit, podran baixar d'allà dalt amb tota la neu que està caient?
Bé, aquesta és una altra història i que ja explicaré més endavant. Però sapigueu que la
història acaba bé.
Text i Fotos: Oriol Boleda |
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Etapa 6. Sant Pere de Casserres – Rupit
(Llarga)
Hola i gràcies per convidar-me a escriure en la revista com a senderista.
El meu nom és Jabier Maguregi (en euskera no existeix la “v”) i vaig venir a viure a Sant
Celoni el mes d'abril, anant a empadronar-me al matí i a apuntar-me al CESC per la tarda,
en una clara intenció de voler integrar-me en les activitats de muntanya que el Centre
desenvolupa. De seguida la Núria es va a oferir a integrar-me al grup de whatsapp de senderisme, amb això ja estava integrat al “mon real” i preparat per fer la primera sortida, tot
i que per circumstàncies no va a poder ser fins el mes de juny.
La Rosa Mari em va dir que les places del bus eren limitades i que corrés, o sigui que
vaig ser el segon en apuntar-me, i com sócc de Bilbao...a la més llarga. Confesso certs
moments d'acollonament quan a l'autocar es va especular amb xifres d'entre 22 i 27 km. i
entre 1.000 i 1.500 metres de desnivell (o al menys era el que entenia) però pensava que,
entre converses agradables, passaria ràpid i no em vaig equivocar (sí, en els kilòmetres i
desnivell, gràcies a déu!, per què, tot i ser basc, ja fa vint anys que vaig marxar).
En tot moment em vaig sentir molt ben acollit i ho vam passar genial...o sigui que amb
ganes de la propera. Una abraçada ben forta a tots i moltes gràcies als organitzadors que
els va caure un bon xàfec al preparar-la.
Fins aviat.
Text: Jabier Maguregi / Foto: Xavier Catarineu |
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CALENDARI PREVISIÓ

Desembre 2018
ESPELEOLOGIA
02.12 | SENDERS
Del 06 al 09.12 | ESQUÍ
16.12 | PUJADA DEL PESSEBRE
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