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EDITORIAL

Cap al 2019
Durant el 2018 ens hem pogut trobar en un seguit
d'activitats que hem pogut portar a terme, de manera regular
en gran quantitat i que ha estat possible gràcies a tots els
que, al capdavant de les respectives seccions i càrrecs, de
manera molt especial, per la seva gran dedicació i també als
col.laboradors puntuals que han permès fer realitat enguany
aquest projecte que tant ens uneix, com és el nostre CESC.
Passen també per la ment, de manera especial, les
companyes i companys de les diverses activitats compartides
al Centre Excursionista Sant Celoni, per les bones estones
passades caminant plegats i gaudint de les nostres excursions
i altres iniciatives. El calendari gros del CESC del 2019 que
també aquest any oferim als socis pretén fer-ho visible.
Seria molt bo que a la darrera activitat de l'any , la tradicional
i festiva pujada del pessebre a Les Agudes, ens ajuntem com
habitualment una bona colla per gaudir de la sortida amb la
companyia de tots els amics i companys, i també plegats...
menjar-nos els torrons.
Encetarem el proper any la gran quantitat i diversitat
d'activitats que amb molta il.lusió tenim programades i que
publicarem en aquest i propers butlletins. També tenim la
nova pàgina web com a gran eina de comunicació de la
nostra Entitat.
Amics, a tots, el nostre agraïment pel vostre suport i
companyia i, com no, el nostre desig d'unes bones festes
nadalenques i d'un 2019 en que junts puguem seguir gaudint
de les nostres diverses activitats al costat dels companys
actuals i de tots els que s'hi vulguin anar afegint.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Convocatòria d’Assemblea
Es convoca als socis del CESC per tal de celebrar l'Assemblea General de Socis el
proper divendres 25 de gener del 2019 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2018 i de les previstes pel 2019
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2018
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2018: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2018
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2019
6| Informacions diverses
7| Precs i preguntes
Animem a tots els socis a participar per tal de poder donar resposta satisfactòria al
conjunt d'activitats del CESC.
La Junta Directiva |
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CESC | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2019
GENER
12 Espeleo
13 Senders / 13 Esquí
20 Natura
25 Assemblea anual ordinària
27 Muntanya
FEBRER
02 Espeleo
03 Senders / 03 Esquí
10 100 cims
16 i 17 Alpinisme
17 Natura
24 Muntanya
MARÇ
02 Espeleo
03 Calçotada
08, 15, 22 i 29 Cicle d'Audiovisuals
10 Senders / 10 Esquí
17 100 cims
23 i 24 Alpinisme
24 Natura
31 Muntanya
ABRIL
06 Espeleo
07 Senders / 07 Esquí
13 i 14 Alpinisme
14 Natura
24 Votació social Concurs Sant Jordi
26 Inauguració Concurs Sant Jordi
28 Senders
MAIG
04 Espeleo
05 Muntanya / 05 Esquí
12 100 cims
18 i 19 Alpinisme
19 Natura
26 Muntanya
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JUNY
01 Espeleo
02 100 cims
09 Senders
15 i 16 Alpinisme
16 Natura
30 Muntanya
JULIOL
06 Espeleo
06 i 07 Memorial
SETEMBRE
07 Espeleo
07 i 08 100 cims
15 Senders
21 i 22 Alpinisme
22 Natura
29 Muntanya
OCTUBRE
05 Espeleo
06 Senders
13 Muntanya
19 i 20 Alpinisme
20 Marxa pel Montseny
27 Diada del Soci
NOVEMBRE
De l’01 al 03 Aplec Excurisionista
09 Espeleo
10 Senders
16 i 17 Alpinisme
17 Natura
24 Muntanya
DESEMBRE
01 Senders
07 Espeleo
15 100 cims
22 Pujada del Pessebre

CESC | INFORMACIÓ
CESC | TARGETA FEDERATIVA

Tramitació de la Targeta Federativa
Us recordem que aquest mes de desembre el CESC tramitarà les llicències de federats
de la FEEC. Recomanem a tots els socis que practiquen esports de muntanya que disposin
d'aquest carnet per a la seva cobertura en cas d'accident (rescat amb helicòpter, ambulància, assistència sanitària,...). Cal tenir en compte que també hi ha avantatges econòmics
en forma de descomptes en refugis, llibreries especialitzades, botigues d'esport, centres de
formació, transports, etc.
Com a novetat aquest any podreu triar entre la FEEC i la FCE (Federació Catalana
d'Espeleologia) per tramitar la vostra llicència.
Trobareu les dues taules de preus a la web del CESC, www.elcesc.org/tramits/
Recordem que heu de triar la modalitat atenent a l'edat, les activitats que desenvolupeu
a la muntanya i l'àmbit geogràfic de la cobertura.
1| Un cop triada la modalitat que més us convé, heu de fer l'ingrés de l'import corres-

ponent al següent compte corrent:

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

es tramiti la vostra llicència.

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

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi ha més canvis, n'hi haurà prou amb el nom i la
modalitat.
3| Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2018.
Podem imprimir les targetes federatives en el mateix local del CESC, fet que agilitza
molt el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat
Directament a la FCE, www.espeleologia.cat
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CESC | 100 CIMS MATINALS
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos de desembre 2018 i gener 2019
Continuem amb el cicle de sortides matinals que fem els DIMARTS pels propers mesos
de desembre i gener.
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,
si pot ser, 2 dies abans. Per informació de les sortides i aclariments al mateix telèfon.
Pel millor funcionament tenim un grup específic de Whats App.
En cas de previsió de mal temps o per qualsevol altra causa d'interés del grup es pot
modificar el dia.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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CESC | NOU PROJECTE DE SENDERS 2019
CESC | NOU PROJECTE DE SENDERS 2019

CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA.
UN CAMÍ DE CULTURA i CONEIXEMENT
Des de la muntanya màgica de Montserrat, recorrerem els camins de l'interior de Catalunya coneixent la seva història i cultura. Remuntant el riu Llobregat descobrirem les
colònies tèxtils que van ser el motor industrial de finals del s. XIX. Gaudirem de la bellesa
dels boscos mediterranis, de la fauna i flora de la zona prepirinenca fins arribar a les magnífiques muntanyes que envolten el santuari de Núria a 2000m d'altitud.
Una ruta per fer amb els cinc sentits, un viatge interior que ens ensenyarà a entendre i
comprendre l'exterior, a les persones, la seva cultura i la seva història.
Un mitjà de retrobament personal, la manera d'afrontar amb il.lusió i tenacitat una nova
fita. Un vehicle d'amistat entre tots els caminants sense diferències de classes i religions.
Una manera pausada de conèixer amb intensitat el nostre país, la seva cultura, la seva
història, el seu art i, principalment, la nostra gent. El CAMÍ de MONTSERRAT a NÚRIA
recorre una distància de 157 kms i està dividit en 8 Etapes:
Etapa 1: Montserrat - Navarcles
Etapa 2: Navarcles - Navàs
Etapa 3: Navàs - Gironella
Etapa 4: Gironella - Cobert Puigcercós
Etapa 5: Cobert Puigcercós - Ripoll

Etapa 6: Ripoll - Bruguera
Etapa 7: Bruguera - Queralbs
Etapa 8: Queralbs - Núria
Etapa especial: Circular per Montserrat

Nota: per cada etapa farem una opció llarga i una curta. Les opcions curtes s'aniran
publicant als consecutius números del butlletí del Centre Excursionista de Sant Celoni.
L'equip de Senders volem que la fidelitat al nostre projecte tingui un reconeixement.
Així doncs, tots aquells que facin com a mínim cinc sortides d'una temporada seran premiats amb una samarreta gratuïta del camí Montserrat - Núria.
Els que hagin completat totes les etapes de la temporada (vuit etapes) tindran un premi
especial.
Us hi esperem a tots!!!
Izmet i Mónica
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SORTIDES DESEMBRE | TOTES LES SECCIONS
TOTES LES SECCIONS | MONTSENY

Tradicional Pujada del Pessebre
a Les Agudes
DATA diumenge 16 de desembre 2018
OPCIONS

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

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

1ª Etapa. Monestir de
Montserrat - Navarcles

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 13 de gener
HORA SORTIDA

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

pl. 1 d'Octubre

Sortim del Monestir de Montserrat i seguim el bonic
camí dels Degotalls, fornit d'imatges religioses. Deixem
el camí principal per la dreta tot prenent un sender ben
marcat que baixa fins a trobar la carretera. Passat el túnel
veiem a l'esquerra l'agulla de Sant Jeroni.
Deixem la carretera a l'esquerra i ens desviem per la pista de la dreta passant pel costat del Refugi i de l'Ermita de
Santa Cecília. Creuem la Canal de Sant Jeroni. A la dreta
del camí i amagades dins de la canal es troben les coves
neolítiques de Santa Cecília. No son visibles des del camí.
Hem anat seguint per la pista en direcció nord i ara ens
desviem a l'esquerra direcció oest seguint el GR4. Ens desviem provisionalment a la dreta per pujar a l'Ermita de
Sant Jaume de Castellbell.
Hem sortit a la carretera BV-1123 que porta a Marganell.
Al davant tenim l'antiga Fàbrica de perfums anomenada La
Fassina i que posteriorment va ser una casa de colònies.
La riada del 2002 la va deixa inhabitable. A l'esquerra el
restaurant El Racó.
Passat el restaurant hi ha un pal indicador del camí de
Sant Pere de Rodes fins a Montserrat. Seguim per la pista a
l'esquerra que fa una lleugera pujada
Sense deixar la pista arribem a les granges de Can Beu.
Montserrat ens queda al darrera nostre.
El GR4 segueix a la dreta cap a St. Vicenç de Castellet.
El deixarem, per seguir pel Camí de la Llum (blanc-blaublanc) fins arribar a Castellgalí.
A mà dreta es pot veure l'antiga pedrera de Balçamuller
i a l'esquerra veiem enlairat el Mas del Gall.
Entrada a Castellgalí pel carrer de l'av. de Montserrat.

PROPOSA LA SORTIDA

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 28,13km
(llarga)/ 16,13km (curta)
DESNIVELL

+565m/-977m (llarga)
+183m/-668m (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 10 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

AQUÍ ACABA LA OPCIÓ CURTA
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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS

Sortim del pont que travessa la carretera C-55 de Barcelona a Manresa. Travessem el
riu Cardener pel pont i enseguida girem a l'esquerra. Travessem les vies de tren de Rodalies de la línia Barcelona-Manresa per dalt d'un pont, i seguim en direcció nord.
Deixem el camí de la Llum que es desvia a l'esquerra en direcció a Manresa. Seguim
els pals indicadors del Camí de St.Jaume de St. Pere de Rodes a Montserrat.
Arribem a una part del camí que s'eixampla molt i es bifurca. Hem de seguir pel camí
ample de pedra de la dreta. Seguim per la pista en direcció est. Arribem al final d'aquest
lleuger ascens a l'alçada del Pont Foradat. Davant nostre veiem tota la plana del Bages.
Cruïlla de la carretera BV-1225 de Manresa a Pont de Vilomara. Travessem la carretera
i seguim per la pista de terra.
Santuari de la Mare de Déu de la Salut. Si està obert es pot veure la pedra on s'agenollava Sant Ignasi quan anava al Santuari a pregar. Forma part de la “Ruta Ignasiana”.
Si seguim per la pista arribarem a Viladordis seguint els indicadors del Camí de St.
Jaume i després de creuar la població haurem de passar per sota l'autopista. Nosaltres
anirem en direcció al cementiri passant per un pont per sobre la mateixa autopista.
Continuem el camí paral.lel a l'autopista i fem una pronunciada baixada fins arribar al
Torrent de Viladordis i una lleugera pujada fins a tornar a trobar el Camí de Sant Jaume
que seguirem cap a la dreta, direcció est-sud.
Després d'un doble revolt a l'esquerra hem canviat de direcció i ara anem rumb nordest i tenim el riu Llobregat a la vista. També podem veure la Casa de les Tines i els Tres
Salts del Llobregat.
Arribem a la passera dels Tres Salts. Seguim per la pista a l'esquerra sense travessar-la.
Estem anant en direcció nord-est seguint la riba dreta del riu Llobregat. Passada la
central elèctrica girem a l'esquerra on haurem de creuar per una passera de ciment el riu
d'Or, aquesta zona se'n diu “Aiguabarreig del riu d'Or”.
Hem arribat al Pont de les Generes. Es diu així per un mas que hi ha a l'altre banda del
riu. Seguim per la pista ample cap a Sant Benet de Bages.
Ens dirigirem cap el pàrquing, veiem Navarcles a la nostra esquerra.
Final de la primera etapa del Camí de Montserrat a Núria
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SORTIDES GENER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | VALLÈS ORIENTAL

Rodalies de Vallromanes

DATA

Diumenge 20 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
SANT MATEU I TURÓ D’EN BALDIRI PER ROCA FORADADA,
REFUGI FERRERIA I FONTS DE SANT MATEU, PERDIUS, GRILL I
SENGLAR, DES DE VALLROMANES

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

ITINERARI

Agradable i variada ruta que sortint de Vallromanes i, tot
enllaçant corriols i senders, ens endinsarem per ombrívols
boscos, veurem la bonica Roca Foradada de Vallromanes,
datada entre els anys 2200-1800 a.C. i el Menhir de la
Pedra del Diable, passarem per l'ermita de Sant Mateu del
segle X i l'emboscat cim homònim (499m), seguirem per
un corriol que s'enfila uns pocs metres fins al Turó d'en
Baldiri (431m), coronat per una caseta de guaita forestal i
bones vistes del litoral.
Més endavant ens desviem momentàniament uns pocs
metres del camí per anar a veure els grans blocs granítics
de la Roca d'en Riera, que forma una mena de petita foradada i a la que ens podem enfilar per gaudir de la vista
sobre el litoral (Premià de Mar, Teià i Alella).
Continuarem i trobarem unes escales a l'esquerra per les
que davallem fins el Refugi lliure de la Ferreria del Vedat,
que com el seu nom indica era una antiga ferreria. El refugi està en molt bon estat i ben equipat per dins amb taula
i llar de foc. També trobem pels voltants del mateix més
taules i gaudim de bones vistes del litoral.
Des del refugi seguim un sender fressat que surt a l'O
i, poc abans d'arribar al Sagrat Cor, prenem un sender esglaonat a l'esquerra que ens deixa en la bonica Font de
les Perdius, i on trobem uns bancs de granit. Reprenem el
sender que portàvem i no triguem en arribar al mirador
del Sagrat Cor, des d'on gaudim d'una bona vista sobre el
litoral i on trobem una gran escultura de marbre blanc de
Jesucrist que va ser posada el 1956.
Continuem i passem per la curiosa raconada de la Font
del Grill, ben arranjada amb taules i bancs, tot seguit arribarem a la Font del Senglar, també ben arranjada amb
taules i bancs.

Sefa Martínez i Quico
Fernández
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 14,5km aprox.
DESNIVELL 550m aprox.
DURADA 04:30h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes
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SORTIDES GENER | FITXA NATURA

A partir d'aquí seguirem per tot un seguit de encreuaments de pistes i corriols fins a
retornar a Vallromanes tot passant per la masia de Can Sala Gros i seguirem per el passeig
de la Riera de Vallromanes fins arribar als cotxes.
COM ARRIBAR-HI

De Sant Celoni per la AP-7 fins a la sortida de Granollers, seguirem sempre les indicacions de Vilanova del Vallès, Montornès, El Masnou per la BP-5002, un cop arribats
a Vilanova del Vallès, ja trobarem indicacions de Vallromanes tot seguint la BP-5002, a
la primera entrada que trobem a Vallromanes entrem i aparquem en el pàrquing davant
l'Església i l'Ajuntament de Vallromanes.
En total uns 30 Km i 30 minuts de viatge.
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SORTIDES GENER | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PRE-PIRINEU

Port del Compte

DATA

DISSABTE 26 de gener
HORA SORTIDA

06:30h del matí
ITINERARI Pàrking Estivella - Volturó - Pedró dels 4 Bat- LLOC SORTIDA

lles - Tossa Pelada - Tossal d'Estivella - Parking Estivella.
Des de l'aparcament de l'Estivella 1935m iniciem el recorregut que, a través del bosc d'avets i resseguint el torrent
de la Riera de Canalda, ens portarà en un ascens sostingut
fins el Portell del Llop. Aquí girem a la dreta en direcció
nord-est per seguir l'ascens fins arribar al cim del Volturó
2342m. Si el dia és clar tindrem magnifiques vistes de la
Serra del Cadí, el Pedraforca i la Serra del Verd.
Des d'aquí iniciem un curt descens fins a creuar la Rasa
de la Covil per anar a buscar el coll de la carena de la Gespeguera, i en pocs minuts som al Pedro dels Quatre 2387m.
En arribar al Pedró dels Quatre Batlles, cim més alt de la
Serra del Port del Comte, les vistes són magnifiques en totes
direccions: França, Andorra, Cerdanya, Cadí, Pedraforca,
Núria... Seguim ruta cap a la Tossa Pelada 2379m i més
enllà ens podem desviar per arribar-nos al Tossal d'Estivella
2338m, últim cim del dia. Iniciem el descens cap a l'E fins
trobar el telecadira de l'Estivella. Seguim la pista d'esquí de
la “Tornada”, sempre ens descens, que ens deixa a l'aparcament de l'Estivella, final d'aquesta ruta.
En total seran uns 12 Km i uns +600m de desnivell.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap
complicació, però requereix una bona forma física
(faran falta raquetes, grampons i piolet)
RECORREGUT 12km aprox.
DURADA 07h aprox.
DESNIVELL +600m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR Raquetes,
pals, grampons i piolet.
Equipament personal
per un dia a la neu (roba
d'abric, ulleres de sol, crema solar , guants, frontal
etc.). Beguda, esmorzar i
dinar.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 24 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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2ª Etapa. Navarcles - Navàs

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 03 de febrer
HORA SORTIDA

07:30h del matí
INSCRIPCIONS

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

Sortim del Parc del Llac de Navarcles i anem per la carretera asfaltada tenint el llac a la nostre dreta. Veiem la
muntanya de Montserrat a la nostre esquerra.
Anant sempre en direcció nord arribem al Pont de Cabrianes. A l'esquerra podem veure l'antiga Església de Sant
Jaume de Cabrianes. Hem de travessar el pont sobre el riu
Llobregat seguint la carretera BV-4512 cap a l'esquerra.
Davant de la “Casa Gran” (antic restaurant), ens desviem a la dreta i seguim per la riba dreta del riu Llobregat
fins a l'antiga fàbrica del Pont de Cabrianes, actualment en
estat d'abandonament i ruïnós. (Perill d'entrar-hi).
Sempre seguint en direcció nord travessem per sota l'Eix
C-25. Anem caminant pel costat del canal d'aigua fins que
veiem a la dreta el riu Llobregat. El camí té una bifurcació,
nosaltres hem de seguir per la dreta en direcció a la Zona
Natural Humida, anomenada La Corbatera.
Abans de creuar la C-16 girem a la dreta i seguirem
pel costat dret de l'autovia i acabarem sortint a la rotonda
d'entrada a Sallent.
AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA

Anem seguint enlairats, pel costat de la C-16, per damunt del Canal de la Sèquia. Un dels punts més atractius
del recorregut d'aquest canal és l'aqüeducte de Conangle
que fou construït l'any 1340 i fa 103 metres de llarg, 13
d'alçada i consta de 7 arcs.
Passem pel costat de les mines de Vilafruns i sortim a
l'antiga carretera de Manresa a Berga, actualment molt
poc transitada.
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pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 20,19km
(llarga)/ 10,80km (curta)
DESNIVELL

+262m/ -132m (llarga)
+164m/ -68m (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 31 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES FEBRER | FITXA SENDERS

La séquia segueix pel costat dret de la carretera. Quan arribem a l'Hort de Can Martí
hem de deixar el canal i pujar a la carretera.
Passem per sota del viaducte de la C-16 i retrobem la séquia que va enlairada per sobre
uns horts al costat del Llobregat. Sortim a la Font de Sant Roc.
El camí segueix pel pont de Sta. Maria. Seguint per la pista ample que és l'antic traçat
de la via del carrilet que anava de Manresa a Berga, arribem a l'alçada de la resclosa on
comença el canal de la Séquia de Manresa. A la nostra esquerra, dalt del turó, es troba el
Castell de Balsareny.
Hem deixat enrere a la nostra esquerra l'edificació de Cal Cansalada i sortim a tocar
de la desviació “Balsareny Sud” de la C-16. La pista de terra fa un descens molt pronunciat per la dreta de la carretera. Si no es vol fer el “tobogan” podem anar pel marge de la
carretera (sense cap perill) fins retrobar la pista.
Arribem sota l'ombra d'un pi bastant gran (conegut pels pelegrins com a Pi de Sta. Maria). El camí sembla que segueixi recte en direcció al bosc i fent baixada, però nosaltres
hem de seguir a l'esquerra per la pista que fa una lleugera pujada.
Passat aquest petit turó iniciem la baixada veient al davant nostre la població de Navàs. Desprès d'una recta i passar un pont del tren sobre una riera sortim a la carretera
d'entrada a Navàs que seguirem fins entrar a la població.
Final de la segona etapa del Camí de Montserrat a Núria
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Cims X La Llibertat, Un Acte Heroic
Avui, 13 d'Octubre del 2018, a diferents cims d'arreu de Catalunya, s'ha dut a terme el
“Cims x la llibertat” dels presos polítics. Feia mesos que la meva família i jo no ens posàvem d'acord sobre quin d'ells fer, ja que érem tiet, cosins, pare, parella i jo.
Degut a la diversitat d'edats, de formes físiques i de dificultats diverses, no acabàvem de
decidir a quin apuntar-nos. Finalment, quan ho vam tenir clar, ja estaven tots plens.
Gran decepció per a tots, però sense tirar la tovallola.
Així doncs m'assabento que un grup del CESC (Centre Excursionista de Sant Celoni) feia
el Matagalls però per un altre ruta i, un cop al cim, poder assistir a l'acte commemoratiu.
La ruta no era una altra que sortir del Coll de Bordoriol caminant direcció Coll de Joan,
Font de Llops, Font Rupitosa, les Rossoles del Pujol i la Goitadora. La Bauma, Font de Prat
Xic fins arribar al cim del Matagalls.
Pels qui no coneixeu la ruta, no diria que és molt complicada…camí, llarg corriol amb
desnivell ple de pedres, força relliscós, però es pot anar fent sense masses problemes, això
sí, si no ets un home de 76 anys que d'un ull no hi veu i en l'altre tan sols hi té un 5% de
visibilitat. Aquest és el meu pare.
Quan portàvem poca estona i dues caigudes, un cop arribem a l'inici del corriol, el seny
fa que li digui al meu pare:
“Papà, a partir d'ara el corriol fins a dalt es complica força, ja has fet un tram i allò seu
seria tornar enrere cap el cotxe.”
Però per una banda la tossuderia d'un home gran i per altre i, més important, el voler
acomplir aquesta lluita per la causa, tan per ell com per la meva mare, que amb fibromialgia i síndrome de fatiga crònica li era impossible fer-ho, l'ha decidit a voler arribar fins
al final, sí o sí.
A partir d'aquí no tinc paraules per descriure el cúmul de sentiments que han passat
dins meu: de frustració, de ràbia, de impotència… de veure com queia sovint, a pesar de
que la meva parella i jo l'anàvem guiant, ajudant i sostenint com podíem.
Aquests sentiments venien de veure que amb la seva tossuderia estava posant en risc la
seva vida, a part de que dos membres del CESC (Jaume i Jordi) no ens han deixat sols per
a què no ens perdéssim.
Seguidament ha començat a empal.lidir, li agafaven rampes a les cames, li costava respirar, fins al punt que s'havia d'aturar cada quatre passes perquè les cames li defallien. El
temps no ajudava, boira, pluja… Tornar enrere era inviable ja que la tornada era per un
altre costat, així que tan sols tocava arribar a dalt com fos.
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Caiguda, aturada, aigua, aturada, prendre sucre, aturada, més caiguda, sang pels braços, aturada, pastilla pel cor, caiguda… I així hem anat, passet a passet, superant les dificultats, mentre els meus sentiments anaven canviant de frustració a admiració. I així es
com 4 hores després de la sortida, el Sr Ramón Coll ha arribat al CIM.
La mala sort ha estat, que degut al mal temps, ja havien llegit el manifest i pràcticament
tothom havia baixat. La bona, el meu pare ho ha aconseguit i alguns del CESC que ens
havien esperat i d'altres de l'equip organitzatiu han estat veritables àngels de la guarda
que li han facilitat la baixada, un tram a peu i un gran tram en cotxe.
La meva conclusió, doncs: Avui el meu pare m'ha ensenyat que quan es lluita fins el
darrer moment, es pot arribar a l'objectiu que ens proposem.
Volia agraïr molt sincerament l'ajuda
i solidaritat a en Quico, l'Esther, i l'equip
organitzatiu, però molt especialment a en
Jaume i a en Jordi, que contínuament han
vetllat per la seguretat del meu pare, la de
la meva parella i la meva.
Text i Foto: Alba Coll |
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Aplec Excursionista dels Països Catalans
Bona tarda a tots!
No voldria que em jutgéssiu malament pel que diré, però si us he de ser sincera, he
d'admetre que no havia sentit a parlar mai de l'Aplec Excursionista dels Països Catalans
fins a finals d'octubre, quan fullejant l'últim butlletí del CESC, vaig adonar-me que la sortida al Puig de l'Estella del mes de novembre havia canviat de dades a causa de l'Aplec.
Vaig contactar amb en Carles Montoriol per demanar-li més informació al respecte ja
que havia llegit que també s'hi farien 100 cims, que és el que em té engrescada a caminar.
El fet de conèixer territori mentre faig cims m'encanta!
Per sort, en Carles em va poder confirmar que encara hi havia places a l'Hostal Casa
Manolo de La Sènia on la resta de la colla que hi anava tenia reservades les habitacions,
per tant m'hi vaig apuntar! Dit i fet!!
Bé, ha estat el meu primer Aplec, però segur que no serà l'últim!
Tot i que hi va haver aspectes de l'organització que segurament es podrien haver fet
millor, l'experiència va ser positiva, molt positiva.
Moure una activitat a nivell de Països Catalans, comporta una feinada enorme, segur, i
pensant en la logística i la infraestructura que hi deu haver al darrera només puc dir que
m'ha deixat un bon sabor de boca. Top marks!
Hi ha hagut excursions, cims, visites culturals, exposicions, conferències, xerrades, crits
per la Llibertat, concerts, de tot i més, per triar, a gust de cadascun, es podia fer de més i
de menys. També hi ha hagut bolets, mal temps, bon temps, rialles, son, alegria, moltes
hores de cotxe, cansament, celebracions, bon ambient i sobretaules.
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Què us he de dir! Quatre dies intensos.
Pel que vaig entendre a la Assemblea que vaig assistir l'últim vespre de ser allà, l'Aplec
recau cada any en un lloc diferent, de manera rotativa, i sembla ser que, tot i ser el torn de
la Catalunya Nord, no sembla haver-hi prou gent per tirar-ho endavant com s'havia anat
fent fins ara. Espero que es trobi una solució i no quedi en el meu primer i últim Aplec.
Això sí, les dates ja les tinc reservades a l'agenda, de l'1 al 3 de novembre del 2019,
perquè sóc una persona optimista.
No us ho penseu dues vegades, i reserveu-vos-les també! I si pot ser, porteu-hi la família, que cal que no es perdi per manca de jovent.
Segurament per afinitat professional -lingüista en el món de l'educació- el fet de poder
compartir caminades i taula al Sopar de cloenda amb gent de Pedreguer i Gandia (País
Valencià) o Sant Joan i Esporles (Illes Balears), per posar uns exemples, va acabar posant
la cirereta al pastís.
Gràcies per demanar-me que faci aquest escrit i fer-me sentir una més de la colla en
tots moments!
Text: Anna Moran / Fotos: Carles Montoriol |
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Etapa 9 Vallfogona de Ripollès –
Camprodon (Curta)
Voldria dir a tothom que és el meu primer centre excursionista que estic apuntat, vaig
passar un molt bon diumenge amb tots vosaltres.
Bon poble del Pirineu per fer l'excursió, bon transport i puntualitat, serietat i molt bona
companyia del meus nous companys d'aventura.
Espero i desitjo que sigui el primer de molts grans dies. Gràcies a tots!!! Fins aviat!!
Text: Ivan Perez / Fotos: Xavier Catarineu |
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AMUNT NEPAL. Equipació d’un hospital.
Agost 2019
Us volem presentar el nostre projecte AMUNT NEPAL.
Qui som?
Una colla d'amics, companys i familiars que ens hem proposat d'ara fins el mes d'agost
del 2019 recaptar el màxim de diners possible per ajudar a equipar el hospital de Seduwa,
al vell mig de la Vall del Makalu, un dels cims de mes de 8.000 mts que té el Nepal.
Som un grup tancat?
No!, estem oberts a tothom, qui vulgui anar al Nepal, o qui vulgui col.laborar com pugui, serà benvingut.
Què farem?
Primer de tot una crida oberta a totes les persones i entitats. I un munt d'activitats, sortides, documentals, merchandising...
T'apuntes?
Obrim pàgina de Faceboock i també ens trobaràs a Instagram, sabràs de les activitats,
del que anem recaptant, de totes les notícies sobre el projecte.
Moltes gràcies!!!
Text: Marta de la Iglesia |
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Gestió de la Baixa com a Soci de l’Entitat
Des d'aquest butlletí volem dirigir-nos a tots aquells socis que es plantegin donar-se de
baixa de la nostra entitat, per tal que ho comuniquin a la secretaria del CESC, abans que
finalitzi aquest any, per tal d'evitar despeses innecessàries en el cas de rebuts retornats.
Cada any hi ha socis que retornen el rebut de la quota anual, sense avís previ, exceptuant uns pocs casos deguts a dades bancàries incorrectes. El comportament d'aquestes
persones perjudica a tots els socis de l'entitat ja que la despesa bancària per cada rebut
retornat l'assumeix el Centre.
Pel proper any 2019, agraïrem que, si algú es vol donar de baixa, faci una trucada telefònica o enviï un e-mail i així ja no li trametrem el rebut de la quota anual. Gràcies!
La Junta Directiva |
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2019
ESPELEOLOGIA
03.02 | SENDERS
03.02 | ESQUÍ MUNTANYA
10.02 | 100 CIMS
16-17.02 | ALPINISME
17.02 | NATURA
24.02 | MUNTANYA

Joan Prim, 165
08401 Granollers
93 849 90 10
bustia@illasports.com

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
dimarts i dijous, de 19 a 21 h
carrer Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni
93 867 52 13
http://www.elcesc.org
info@elcesc.org

