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EDITORIAL

35 anys de CESC
Acabem de començar el 2019 i el proper mes de maig farà
35 anys que va néixer la nostra entitat, quan en Quim Álvarez
amb el seu equip de monitors i una colla de nois i noies van
començar les activitats del Centre Excursionista Sant Celoni.
Ara, al cap d'aquests anys, som un a colla de 500 socis.
El Centre Excursionista Sant Celoni ha crescut gràcies
a la confiança i l'esforç altruista de moltes persones que al
llarg d'aquest temps han participat, col.laborat i se senten
contentes i orgulloses de pertànyer al CESC. El nostre èxit ha
estat gràcies al seu esforç i en gran part també, sens dubte, al
bon ambient i el caliu que el col.lectiu de socis ha sabut crear
i mantenir.
Han estat uns anys dels quals hem d'estar molt contents
de la nostra gent, que ha assolit importants fites dins el món
excursionista i alpinista, fora i dins de les nostres fronteres i de
les que en podríem fer una llarga llista, però el més important
han estat les estones de companyia amb la colla de gent del
CESC, participant a les moltes activitats que hem fet i gaudit
plegats, tot descobrint les muntanyes, boscos i contrades de
la nostra terra,
Han estat molts els llaços d'amistat que s'han creat al
CESC i que perduren al llarg d'aquest temps. Creiem en la
importància de transmetre aquests valors als nous companys
que s'incorporen a la nostra entitat, ja que no ens hem de
conformar en ser un senzill club esportiu o centre d'esport, si
no que volem ser molt més, un grup de companys i amics que
ens sentim orgullosos de “ser de la colla del CESC”.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | AUDIOVISUALS

Cicle d’Audiovisuals de Muntanya
“Esteve Monrabà” (març del 2019)
Aquest any, a la sala Bernat Martorell, tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals amb
projeccions molt interessants. El 8 de març inaugurarem el cicle amb la sessió “Carros de
Foc 2018” a càrrec d'en Quico Fernandez, sobre la ruta d'estiu de l'any passat.
Amb l'Enric Soler podrem gaudir també de l'antic camí ral entre 4500 i 5000 metres
d'alçada que feien servir els pastors nòmades de iacs per portar la sal del Tibet a l'Índia i
tornar carregats d'espècies, arròs, tabac i altres queviures escassos a la seva terra.
Amb el molt bon record que en va deixar fa un temps, en Rai Puig torna al cicle d'audiovisuals del CESC, aquesta vegada amb la seva extraordinària aventura a Papua i finalment el divendres 29 tancarem el cicle amb una sessió diferent amb l'experiència de dos
pioners de l'himalaisme català amb la presència de l'Emili Civís, alpinista d'elit, i del Jordi
Sugranyes, “el millor cuiner de la Vall de Khumbu”.
De ben segur que gaudirem d'unes vetllades extraordinàries.
Divendres 08, 15, 22 i 29 de març, a les 9 del vespre
Can Ramis, sala Bernat Martorell. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Divendres , 8 de març

CARROS DE FOC 2018
A càrrec de Quico Fernandez
Divendres, 15 de març.

TREKKING PER LADAKH-SPITI. El vell camí ral dels vells ramats de iacs
A càrrec d’Enric Soler i Raspall
Divendres, 22 de març

SOL A PAPUA
A càrrec de Rai Puig
Divendres, 29 de març

Conducció de la presentació a càrrec d'Enric Soler Raspall
ROQUES, GLACERES I CIMS
A càrrec de Jaume Altadill i Emili Civis
i EL MILLOR CUINER DE LA VALL DE KHUMBU
A càrrec de Jordi Sugranyes i Jaume Altadill
Al programa adjunt del cicle d'audiovisuals trobareu informació més detallada de cada
sessió així com dels autors respectius.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA

Assemblea General de Socis: Resum
INFORME SOBRE LES ACTIVITATS PORTADES A TERME L’ANY 2018 I LES PREVISTES PEL 2019

La majoria d'activitats han tingut molt d'èxit.
A destacar que els responsables de Senders avisen que ho deixaran al desembre quan
s'acabi el sender Montserrat-Núria que es fa aquest any.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2018 el CESC tenia 562 socis.
Durant l'any 2018 hi va haver 76 noves altes i 69 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2018 i el pressupost pel 2019.
QUOTES

Es proposa i s'accepta que les quotes del 2019 restin igual:
- Soci ordinari i/o titular d'una unitat (i adreça) familiar: 39 euros
- Cadascun dels altres socis d'una mateixa unitat (i adreça) familiar: 16 euros
- Soci major de 65 anys: 21 euros
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

XXIV Concurs Sant Jordi de Fotograﬁa,
recollida de fotos ﬁns el 4 d’abril
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa 24, el CESC. La manera de participar està àmpliament explicada en el tríptic que
rebràs juntament amb aquest butlletí:
Tria entre 1 i 10 fotografies en total que t'agradin. No cal que siguin d'aquest any,
però sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests dos temes: MUNTANYA i NATURA, o
MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne ﬁns a 5 per categoria.
La mida és important que estigui entre 18x18 i 36x36.
Fotoprix Sant Celoni farà un descompte del 20% a tothom que hi vagi per fer còpies
pel concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins el 4 d'abril les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui, de les
que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotograﬁa el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotograﬁes que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el tríptic, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Totes les fotografies que presentem els socis del CESC, participen a la vegada en dos
concursos: el “social” i l'obert. Al “social” som tots els socis els que votem aquelles fotografies fetes pels socis del CESC. Al concurs “obert” és un jurat d'experts qui tria d'entre
totes les fotografies presentades, siguin o no socis del Centre.
Aquests seran els horaris:

Dimecres 24 d’abril, de 18 a 21h - Votació social, només socis i sòcies.
Dijous 25 d’abril, de 19 a 21h - Votació del Jurat (tancat al públic).
Divendres 26 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis.
Exposició oberta ﬁns el 12 de maig

-dissabtes de 18 a 20h; diumenges i festius, de 12 a 13:30h, i de 18 a 20hTots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.
Els premis materials són força atractius. Però malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres.
No t'ho pensis més: Segur que tens imatges que als altres ens agradarà veure!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS dimarts

100 CIMS, matinals de DIMARTS
Mesos de febrer i març del 2019
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos de febrer i març.
LLOC DE SORTIDA Pàrquing del centre comercial Altrium, 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 informació de les sortides i aclariments al mateix telèfon. Per millor funcionament
tenim un grup específic de Whats App.
En cas de previsió de mal temps o per altra causa d'interès del grup es pot canviar el dia.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars

CESC | MATINALS DEL DISSABTE

Les caminades del dissabte
Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens vulgui acompanyar, les
matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals, normalment pel Montseny o
Montnegre-Corredor, per ser a dinar a casa.
Aquestes sortides ja fa mesos que es van fent amb molt bona acollida.
LLOC DE SORTIDA

El punt de trobada és cada dissabte, a la plaça 1 d'Octubre, a les 8 del matí.
No cal inscripció prèvia. Per millor funcionament hi ha un grup específic de Whats App.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar, beguda i ganes de passar-ho bé.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | BIBLIOTECA

La Biblioteca del CESC
Una de les normes de seguretat per fer excursions diu que totes les sortides comencen
pels dits. És a dir, buscant documentació, mapes, fotografies, tracks, relats als blogs o en
revistes de les agrupacions excursionistes.
Sempre s'ha d'haver previst quina és la llargada, el desnivell, possibles punts delicats,
llocs mal senyalitzats on et pots perdre, etc. La gent que proposa les sortides del CESC ho
té molt en compte, i seria bo que tots en acostuméssim a preparar també pel nostre compte
la sortida, per poder ajudar en cas de problemes.
Ja fa temps que el CESC es va apuntar al programa de renovació de biblioteques de la
FEEC i cada any ens regalen un lot de llibres i/o mapes i revistes que triem entre els que
ens proposen.
Tot aquest material està a disposició dels socis al nostre local de manera gratuïta, només
li heu de demanar a la persona que es trobi a la oficina, que senzillament us apuntarà a un
llistat per controlar qui té cada cosa i quan l'ha de tornar.
A la pàgina web del CESC trobareu un llistat, només heu d'anar a Inici, Serveis, Biblioteca, i buscar el que us interessi, o passar pel Centre i triar i remenar.
Us encoratgem a fer servir tota la informació de què disposem, i gaudiu de les sortides
amb seguretat.
Bon viatge!
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SORTIDES FEBRER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | RIBERA D’EBRE

La Tossa de Tivissa. I potser
amb els ametllers ﬂorits
Hem programat la sortida per quan els ametllers solen
estar florits. Amb sort, també en podrem gaudir.
DESCRIPCIÓ Sortim de Tivissa seguint els indicadors dels
Borjos. Deixem a l'esquerra el PR que du als Borjos i guanyant altura ens apropem als Cingles dels Borjos i de La
Puça que resseguim per un preciós i ombrívol corriol. Trobem l'indicador del Grau de Boquers i poc després agafem
a la dreta un empinat corriolet que puja a la Cova de La
Gralla. Tornem al camí principal i anem a buscar el Pujador del Blaiet i cap a la cruïlla de Mas Meliques . Per una
vella pista anem cap a les runes del Corral del Severino.
Un pal indicador ens porta al Pujador de l'Enric per on
enfilem dalt la Serra de la Creu i la Serra de les Meliques
amb espectaculars vistes. Passant pel costat de les ruïnes
del Corral de Benito arribem al Cim de la Tossa. Tornem a
Tivissa pel Coll de Monegret i Sant Blai on podem contemplar l'ermita i el recinte. Baixem pel GR7, pel primer tram
de GR marcat a Catalunya, (pel Dr Aguadé i la seva colla)
fins a Tivissa
ITINERARI L'aproximació la farem per l'autopista i autovia fins l'Hospitalet de l'Infant, i per la C-44 fins a Tivissa.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 10 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT

14,5km aprox.
DESNIVELL +/- 800m
DURADA 05:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar i dinar, beguda, roba d'abric,
paravent, impermeable i
calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 7 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims

SORTIDES FEBRER | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | VALL DE BENASQUE

Pic de Sacrotz o Sacroux
2676m

DATA

Cap de setmana,
16 i 17 de febrer
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins a l'Hospital de
Benaque, on dormirem amb bivac.

Divendres vespre

El dissabte començarem pujant pel bosc amunt, aviat
creuem un torrent per un pont de fusta. Més amunt el camí
fa un gir cap a l'oest per després tornar cap al nord, aquí
el bosc desapareix. Fem un flanqueig ascendent cap a la
dreta que, a poc a poc, ens va apropant al torrent que baixa
del barranc de Gorgutes fins que hi avancem paral.lels.
Aviat trobem un altre pont que facilita de creuar el
torrent de Gorgutes (2090m aproximadament).
Pugem per l'altra riba i trobem un immens prat i anirem
direcció nord, creuerem el prat i pugem en diagonal fins a
tocar l'Ibons de la Solana de Gorgutes.
Girem cap a l'oest fins arribar a l'Ibón de Gorgutes aquí
veurem on ens dirigim. Flanquegem l'ibón per la riba
oriental i arribem el port de la Glera (o de les Gorgutes).
Del port de la Glera tindrem 2 opcions, per la cresta o per
la vall, amb una grimpada primer grau en el tram final.
La tornada serà pel mateix camí.

MITJÀ TRANSPORT

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 8:00h aprox.
DESNIVELL +/-1000m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet,
raquetes (disponibles al
CESC), roba d'abric, menjar i beure, estris per fer
bivac
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA
NATURA | BAIX MONTSENY

La Vall de Vilamajor

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 17 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h del matí
ITINERARI

Sortirem de l'aparcament de sota l'església de Sant Pere
de Vilamajor. Començarem a caminar pel davant de la
Rectoria (de l'any 1639) cap al rierol i després enfilarem
en direcció a Can Llinars, imponent masia de Ferran de Sagarra i de Siscar construïda el 1885. Coneguda també com
a “Granja-Torre de Sagarra” per la seva explotació lletera.
Passarem després pel costat d'una moderna bassa molt
grossa i seguirem cap a Terra Blanca. Es tracta d'una llengua insòlita de naturalesa granítica, envoltada de pissarra.
Antigament utilitzaven aquest sauló per fregar olles.
Aquí deixem la pista i per un caminet anem ca a la Riera de Canyes, passarem per un port de fusta i podrem
veure un bonic salt d'aigua. D'aquí en enfilem suaument
cap a Can Parera de Canyes, antiga masia. Trobem després una alzina surera centenària. Passem pel costat d'uns
prats verds i més endavant per la bassa de Can Gras i la
masia Can Gras d'Amunt del segle XVI. “Gras”, és sinònim
de riquesa. Seguim cap a Can Gras d'Avall, de la mateixa
època.
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LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol i
Quico Fernandez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

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

SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA

Més endavant trobarem el Roure Gros amb la Font i la Bassa del Roure tot acostant-nos
a Sant Pere de Vilamajor, on podem contemplar el nucli antic, anomenat “Barri de la
Força” i que envolta l'església de Sant Pere.
El nucli antic era un recinte fortificat amb l'antic ajuntament que havia estat una torre
de defensa, anomenada Can Vila. El Castell va ser construït pels comtes de Barcelona, el
segle XI. El 1448 un terratrèmol va malmetre el Castell de Vilamajor, però la Torre Roja,
actualment campanar, va restar dempeus.

CESC butlletí | febrer-març 2019 | 9

SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | PUIGMAL

Puig de Dòrria i Tossa del Pas
dels Lladres (raquetes)
Començarem a caminar des del la barrera que trobarem
poc abans d'arribar al collet de les Barraques (1832m), a
prop del refugi del Corral Blanc, primer per pista asfaltada
que deixarem al poc de començar per un sender a mà esquerra que ens portarà a la carena de la Serra de la Vaquerissa des d'on ja comencem a gaudir d'esplèndides vistes
sobre el Puigmal, Balandrau, Gra de Fajol, Puig Cerverís,
serra de Montgrony, Puigllançada, Tossa d'Alp, etc., i a on
encarem el camí de pujada passant pel Roc Blanc (2033m)
i la derruïda barraca del Teixidor.
Sense deixar mai la carena, anirem pujant fins arribar al
Puig de Dòrria (2547m) tot gaudint de les esplèndides vistes
que tenim per tots dos costats (si el temps ho permet).
Dalt del cim les vistes són formidables ja que, a més de
les muntanyes abans esmentades, podem divisar els pics de
la Cerdanya com el Puigpedrós, la Tossa Plana, el Carlit,
etc, mentre que per l'est veurem el Pedraforca, la Gallina
Pelada, la serra d'Ensija, del Cadí i Moixeró etc., al davant
nostre, a més del Puigmal i la Tossa del Pas dels Lladres, ja
molt més llunyanes i cap al sud, podrem divisar les muntanyes de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 23 de febrer
HORA SORTIDA 06:00h
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa).
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap complicació, però és llarga i
amb força desnivell
RECORREGUT 12km aprox.
DURADA 07/08 hores,
parades incloses
DESNIVELL +/-850m
CAL PORTAR Raquetes,
grampons i piolet (disponibles al CESC), pals, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient, equipament personal per un dia a
la neu (roba d'abric, calçat
adequat, ulleres de sol,
guants, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 de febrer
- dimarts i dijous, de 19 a
21h, al 93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA dissabte!

Desprès de gaudir de les panoràmiques que ens ofereix aquest cim continuarem en
direcció al Pas dels Lladres o Coll de Queralbs (2531m) i ens enfilarem fins a la propera
Tossa del Pas dels Lladres (2665m), punt més elevat d'aquesta sortida.
Des d'aquest cim veurem el Puigmal (2910m) davant nostre i encara que ens semblarà
que tot seguint la carena per el Coll de Les Clotes (2629m) el tenim a tir de pedra, la veritat
és que encara falta un bon tros per arribar-hi, per tant, nosaltres donarem per acabada la
nostre aventura i tornarem sobre els nostres passos pel mateix camí que hem pujat fins a
arribar a on hem deixat els cotxes.
En total uns 12 Km i +850m i entre 7 i 8 hores, amb parades incloses.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni en direcció a Hostalric i Arbúcies fins a trobar la
C-25, a Vic ens desviarem per la C-17 fins a Ripoll on seguirem per la N-260 cap a Ribes
de Freser i fins a Planoles; aquí trobarem la pista asfaltada que en poc més de 8 km ens
portarà al punt de sortida, a prop del collet de Les Barraques.
En total uns 125 km i unes 2 hores de camí.
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SORTIDES MARÇ | FITXA CALÇOTADA
ACTES SOCIALS | MOSQUEROLES

Calçotada

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 3 de març
HORA SORTIDA

08h del matí (caminaires)
Com marca la tradició, el primer diumenge de març ens 11h del matí (calçotada)
trobarem al local social La Mariona de Mosqueroles. per LLOC
Local social La Mariona,
poder menjar-nos els calçots.
Us animem a tots a col.laborar en l'organització de les Mosqueroles

taules i fer les brases pels calçots.

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

PREU

Socis 10 euros
No Socis 15 euros
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
Com s'han de comprar els calçots, cal saber amb alguns 93 867 5213
dies d'antelació, quants serem. Per això és imprescindible
fer la reserva abans del 28 de febrer.
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

3ª Etapa. Navàs - Gironella

DATA

Diumenge 10 de març
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 anterior.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

ITINERARI

Sortim de Navàs. Seguim caminant pel costat baix a la
dreta de la C16. Baixem pel corriol veient el nucli habitat
de la colònia de l'Ametlla de Merola. Travessem el nucli
fins arribar al final del carrer on trobarem les primeres marques (blanques i grogues) i pals indicadors de la Ruta de les
Colònies (PR C-144) del Parc Fluvial del Llobregat. Girem
a l'esquerra direcció al riu Llobregat. Pel mig d'un bosc de
pollancres arribem a la Palanca de l'Ametlla.
Un cop passat el riu arribem a un mas “Can Melic”.
Hem sortit a la carretera de La Galera. Caminem un trosset
per la carretera i hem d'estar atents a les marques del PR
que giren a l'esquerra baixant cap el riu.
Després de recórrer uns 1700m pel costat del riu per un

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 21,19 km
(llarga) / 13,50 km (curta)
DESNIVELL

+745m/-735 m (llarga)
+496m/-386m (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 7 de març:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS

corriol molt ombrívol, el camí gira a la dreta allunyant-se del Llobregat. Seguim direcció
nord, enlairats del riu,per la seva marge esquerra i amb unes magnífiques vistes dels nuclis colonials. Sortint d'un petit bosc de pins veiem l'impressionant conjunt de la Colònia
de Cal Vidal.
Seguirem per la carretera fins passar pel costat de la depuradora de Puigreig i arribarem a un pas soterrani de l'autovia C16. Pujarem pel costat d'uns horts fins sortir just a
l'entrada de la Fàbrica.
AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA.

Després d'un lleuger descens i seguir per un camí de castanyers, sortim a la carretera
d'entrada a Cal Pons. Pugem per les escales cap a l'església de Sant Josep, coneguda com
la “Catedral del Berguedà”.
Sortim des del Km 0 de la ctra. BV4406 que va a Sta. Maria de Merlès, baixant cap a
una rotonda i seguint la carretera. Arribem al Pont de Periques (s.XIII-XIV).
Després de seguir enlairats per sobre del riu i veure la resclosa de Cal Cases sortim sota
el pas de l'autovia C16 tenint el riu a la nostra alçada a mà dreta. Arribem a la Colònia
de Cal Cases, que la creuem fins trobar la passarel.la del riu.
Seguint en direcció nord i enlairats respecte el riu aviat veiem a l'altre banda la colònia d'El Guixaró. De seguida ens trobem en una esplanada on podrem seure al costat de
la Font de la Bauma. Seguim per un carrer asfaltat envoltat de plataners que ens porta a
l'entrada de la colònia de Viladomiu Nou.
Seguim aigües amunt i al cap de poc veiem a l'altre banda del riu, la colònia de Viladomiu Vell.
Després de sortir a un carrer asfaltat arribem al pont de Cal Bassacs. Podem veure una
magnifica vista de la Torre de l'Amo. Nosaltres seguirem pel costat del riu en direcció
nord cap a Gironella.
Passem per sota del pont de les Eres que creua el Llobregat i uneix les dues parts de
Gironella. Sortim davant del pont antic i el guèiser d'aigua.
Ens endinsem cap al nucli antic del poble que es troba dalt del turó.
FINAL DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMÍ MONTSERRAT – NÚRIA
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SORTIDES MARÇ | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | MONTSERRAT

L’Elefant i la Miranda de
Santa Magdalena

DATA

Diumenge 17 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Montserrat és una de les Muntanyes més emblemàtiques
de Catalunya. El paisatge montserratí és el resultat d'una
intensa erosió i la seva inconfusible silueta que s'alça a la
Catalunya Central, fa que sigui fàcilment localitzable des
dels Pirineus fins a les serralades litorals.
Són molts els llocs de gran interès i també molts els itineraris que podem fer seguint els seus camins.
Deixarem els cotxes en un petit aparcament a la carretera, molt a prop de la Canal del Pou del Gat (abans de la
barrera de l'aparcament de Montserrat), on comencem a
caminar:
Canal del Pou del Gat, Pla de la Trinitat, l'Elefant (Roca
de Sant Salvador), Coll de la Canal Plana, Pla dels Ocells,
Camí de Sant Joan a Sant Jeroni, Escales de Jacob, La Miranda de Santa Magdalena, Ermites de Sant Onofre i Sant
Joan, Estació superior funicular de Sant Joan, Pas dels francesos, monestir de Montserrat, Camí dels Degotalls.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 10,5km
DESNIVELL +/- 770m
DURADA 04:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar i dinar, beguda, roba d'abric,
paravent, impermeable i
calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 14 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims
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SORTIDES MARÇ | FITXA ALPINISME
ALPINISME | ALT URGELL

Pic de Salòria 2788m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
23 i 24 de març
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins a Os de Civís
on dormirem amb bivac.

Divendres al vespre

El dissabte començarem direcció al Pla de la Cabana
i al coll de Conflent, en aquest punt comenca una forta
pendent que ens portarà fins al cim de Salòria, seguirem
la carena fins al cims de Bassiets 2706m i Torre de Cabús
2777m.
Baixarem fins arribar al Pla de la Cabana i a Os de Civís.

MITJÀ TRANSPORT

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 11:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1500m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet,
raquetes (disponibles al
CESC), roba d'abric, menjar i beure, estris per fer
bivac
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | OSONA

Roca del Migdia i Puig del
Far, des de Vilanova de Sau

DATA

Diumenge 24 de març
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Comencem a caminar a Vilanova de Sau. El poble de
Vilanova comprèn una bona part del territori de Sau. El
municipi de Queròs també en formava part, fins que el segle XIX va ser agregat a Sant Hilari de Sacalm. Vilanova és
el resultat del trasllat forçós dels habitants de Sau que van
haver d'abandonar el poble abans que tota la vall s'inundés amb les aigües del Ter.
Comencem baixant, en direcció nord-oest, cap el torrent de la Polleda, seguim en la mateixa direcció per dins
d'un alzinar fins que ens enfilem, amb facilitat, pel cingle
que està entre el Puig de Casadevall i la Roca Falconera.
Un cop a dalt del cingle, anem cap a la Roca del Migdia. Des d'aquí tenim una bonica vista del Pedraforca i del
Cadi, també del pantà de Sau i dels cingles del Grau i de
Santa Cília.
Una cop haurem gaudit de les vistes, tornarem un tros
enrere per el mateix camí i anirem a trobar una curta canal
amb unes escales de pedra, de fàcil accés per pujar al cim
del Puig del Far. Igual que La Roca del Migdia, el Puig del
Far 832m és un excel.lent mirador del pantà de Sau i dels
cingles de Tavertet. El cim és una autèntica mola, massissa,

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

10,5km aprox.
DESNIVELL +450m
DURADA 04:00h 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 MARÇ | FITXA NATURA

arrodonida i plana al capdamunt.
Seguirem per suau baixada i arribarem a les runes que queden de l'ermita de Santa
Margarita d'Ardola. L'església consta documentada des de l'any 1064. Va ser una capella
rural per al culte dels habitants de la contrada de l'antic terme del castell de Savassona,
de l'edifici tan sols resten dempeus els murs de tramuntana i de ponent. La volta, l'absis i
el mur de migjorn estan esfondrats i les seves runes omplen tot l'interior de la nau.
Continuarem fins arribar altre cop al cingle, per on hem pujat, ara i ja de baixada seguirem el mateix camí fins a Vilanova de Sau.
COM ARRIBAR-HI

De Sant Celoni per la C-35 fins a Hostalric, continuarem per la GI 552 fins a Arbúcies
i per la GI-550 fins a torbar la C-25 en direcció a Vic fins a la sortida 187 en direcció a
Folgueroles - Sant Julià de Vilatorta-Calldetenes, una mica mes endavant ja trobarem una
rotonda amb les indicacions a Vilanova de Sau.
En total uns 70 Km i 1 hora de cotxe.
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SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | CAPCIR

Roc de Madres
des del Coll de Jau

DATA

Diumenge 31 de març
HORA SORTIDA

06:00h del matí

ITINERARI Sortirem del Coll de Jau situat a uns 1500m LLOC SORTIDA

d'alçada i que separa la comarca del Conflent de l'Aude
(França). Anirem per la pista que porta fins al refugi de Callau. Un cop passat aquest refugi ens endinsarem al bosc
per anar a trobar el torrent de la vall de la Castellane, la
seguirem, a trams per pista i altres per sender, i ens porta tot
voltant el pic del Salt del Burro, per una canal, fins al cim
del Roc de Madrès (2469m).
En un dia clar, des del cim, gaudirem d'unes espectaculars vistes de 360º, veurem el circ de Cambra d'Ase, el
Cadí, el Carlit i els Perics a ponent, fins al Canigó i la plana
rossellonesa amb el mar al fons, a llevant.
Continuarem resseguint la serralada fins arribar al pic de
Bernard Sauvage (2412m) sense gaires dificultats. Per a la
tornada seguirem la carena ja de baixada fins a trobar novament al bosc i seguint les marques anirem a trobar novament la pista d'inici que ens portarà fins al coll de Jau.
COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni per autopista fins a Perpinyà,
seguirem direcció Andorra per la N-116 fins a Prada de
Conflent i per la D- 619 primer i per la D-14 després arribarem al coll de Jau. En total uns 210km i unes 02:30h.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar,
però és llarga i amb força
desnivell (faran falta raquetes, grampons i piolet)
RECORREGUT 18km aprox.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1050m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR Raquetes,
grampons i piolet (disponibles al CESC), pals, lot/
frontal, esmorzar i dinar,
beure suficient, equipament personal per un dia a
la neu (roba d'abric, calçat
adequat, ulleres de sol,
guants, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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COM US VA ANAR? | SENDERS
COM US VA ANAR? | SENDERS - CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

Etapa 1 – Monestir de Montserrat - Manresa
Ja feia temps que tenia ganes de caminar i gaudir de la naturalesa, descobrir nous llocs
i paisatges. Però sovint trobava excuses per no anar-hi, que si el fred, que si la feina, que
si no havia tingut temps d'organitzar-ho.... fins que fa pocs mesos em van parlar del CESC
i de totes les seves activitats.
D'entre elles vaig escollir els Senders, que tot just feia la seva primera etapa de l'itinerari
anual que va des de Montserrat a Núria. M'engresca la idea de fer cada mes un trosset
d'aquest recorregut passant cada vegada per diferents comarques i territoris.
I tot va anar rodat: autocar des de Sant Celoni, molt bona companyia durant tot el dia i
una organització excel.lent per part de la Mònica i l'Izmet.
En resum, que vaig passar un diumenge genial, caminant per zones que desconeixia,
fent activitat física i tot en companyia de gent alegre, motivada i molt acollidora.
Gràcies a tots!
Sens dubte repetiré, perquè el millor és que n'organitzen una al mes i ja les tinc totes
marcades a l'agenda!!! Fins la propera, doncs!
Text: Albert Figuerola / Foto: Jaume Domenech |
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CALENDARI PREVISIÓ

Abril 2019
06.04 | ESPELEOLOGIA
07.04 | SENDERS
07.04 | ESQUÍ MUNTANYA
13.04 | ALPINISME
14.04 | NATURA
24.04 | VOTACIÓ SOCIAL FOTO
26.04 | INAUGURACIÓ FOTO
28.04 | SENDERS

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

