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EDITORIAL

“La primavera la sang altera”
Quan llegiu aquestes ratlles ja serem en plena primavera
que com diu la dita “la sang s'altera”, ja tindrem un bon sol
i podrem gaudir del temps agradable així com dels paisatges
verds i preciosos, que són els que toca.
Durant el que portem d'any tenim una bona participació
a la gran majoria d'activitats, tant a les que per les seves
característiques són més minoritàries com Espeleologia,
Alpinisme, GAE o Barrancs, com a les d'assistència més
majoritària com la Calçotada, Muntanya, Senders amb
la Montserrat-Núria, 100 Cims, Natura i les matinals dels
dissabtes. La colla dels 100 cims va avançant a bon ritme
en el seu repte, amb noves incorporacions, i el grup d'Esquí
ha gaudit d'una primerenca temporada de neu. Hem pogut
assistir al Cicle d'Audiovisuals i estem en ple Sant Jordi de
fotografia.
Ara, ja mirant endavant el calendari d'aquest 2019, tenim
un munt d'activitats preparades a totes les seccions; en
destacarem el canvi de data de Senders i Muntanya per les
dues jornades de votacions, el cap de setmana del grup de 100
cims del juny al Pirineu o les sortides de Muntanya pensades
per la preparació pel memorial. També qui vulgui pot assistir
a la Diada dels 100 Cims de la FEEC a l'Esquirol, on hi haurà
el reconeixement pels companys del CESC que han assolit
els seu repte el passat 2018. Com cada any, el primer cap de
setmana de juliol tenim l'esperat Memorial. Tanmateix per a
l'estiu s'estan preparant rutes pel Pirineu.
Amics socis, gràcies per la vostra companyia i per la vostra
presència i suport en les nostres activitats, que fa que tots
plegats en podem gaudir i avançar. Fins aviat.
La Junta Directiva |

CESC | MEMORIAL MUNTANYENC
CESC | TOTES LES SECCIONS

Memorial Muntanyenc (5) 6 i 7 de juliol
A. Pico Marmoré 3248m / B. Mondarruego 2847m / C. Ordesa i la Cola de Caballo
LLOC Hotel Turmo, de Labuerda
PREU PELS SOCIS DEL CESC 128 euros
PREU PELS NO SOCIS DEL CESC 138 euros
ATENCIO!!! EN TOTS DOS CASOS: Si feu l'opció A heu d'afegir 20 euros de l'autocar
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.
Fins el 16 de maig només seran acceptades les peticions dels socis del CESC.

La reserva s’efectuarà en ferm personalment a la Secretaria del CESC, abonant l'import de la reserva. 93 867 52 13, els dimarts i dijous de 19 a 21 hores.
A partir del dia 16 de Maig i si encara queden places, es podran inscriure també els que
no siguin socis del CESC. Trucant igualment al telèfon del CESC i a continuació abonant
personalment l'import.
La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dia 30 de Maig.

El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits.
En l'opció A s'hi afegeix l'import de l'autocar Nerín>Cuello Gordo (anada i tornada)
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns

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

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

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

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

Opció A - Pico Marboré 3.248m (ampliable a Picos de la Cascada)
Aquest any pel memorial anem a Ordesa i Monte Perdido, i si uns fan Pico Mondarruego amb vistes a la vall d'Ordesa, els altres ens n'anem a l'altre extrem, a la punt geogràfica
(i lingüísticament) oposada, al Pico Marboré, amb vistes al Circ de Gavarnie.
Començarem ben d'hora al matí per ser a les 7 hores a Nerín, on agafarem el bus que
ens pujarà fins el Cuello Gordo sobre les 8 a.m (20 euros anar/tornar segons tarifa 2018),
d'allà estarem una hora fins a Goriz (9 a.m) caminant en pla, i començarem a pujar fins el
Pico Marboré, 3:30 hores (13 p.m.) per després tornar enrere, depenent del temps, i preveient que la tornada ens suposarà com a mínim 2:30 hores.
La ruta, excepte que hi hagi presencia de neu, no presenta dificultat tècnica (F segons
Luis Alejos, F+ segons Bailandoconsarrios y Komandokroketa amb neu). Sortint del refugi
de Goriz començarem a pujar per la ruta del Mont Perdut i, un cop superat el Barranc de
Goriz, abans d'arribar al llac gelat, girarem a l'esquerra, flanquejant el Cilindre per una de
les seves cornises i, un cop superada, enfilar-nos per un pedregar fins el cim.
A partir d'aquí, depenen de l'hora i el temps, podem baixar pel llom completant el dia
amb el Pic Oriental de Cascada (F), Pic Central de la Cascada (F+) Pic Occidental de la
Casacada (F) i Espalada del Marboré (F) (2 hores aproximadament, 15 p.m.) i després tornar cap el Refugi de Goriz tornant a creuar el riu i baixant pel mateix camí del Mont Perdut (1:30 hores, 16:30 p.m.) i d'allà a l'autocar que ens esperarà al Cuello Gordo (1 hora,
17:30 p.m). L'últim autocar es a les 20 hores, encara que esperem acabar molt abans,
sobre les 17/18 hores, i estar de retorn a l'hotel a les 18:30/19:30 hores.
Per tal d'assegurar la plaça al bus de Nerín serà imprescindible confirmar abans del
30 de maig de 2019. Mirarem, depenent dels que siguem, si és possible anticipar l'hora
del bus per començar abans.
Opció B - Pic de Mondarruego o Punta Escuzana 2.847m
Sortirem de Sant Nicolás de Bujaruelo, creuem el pont i comencem a pujar direcció
el Port de Bujaruelo o de Gavarnie, just abans d'arribar al coll ens desviem a la dreta en
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direcció la Forqueta del Gabieto (2517m) per un terreny descompost on ens hem d'ajudar
amb les mans en algun tros per avançar per sense grans dificultats; superat aquest primer
tram, encarem la dura pujada en zig-zag cap a la forqueta, un cop a dalt baixem cap a la
Faja Escuzana, el camí de la Faja és bastant ample, només al final de la Faja hi ha un petit
esglaó de roca de 3 m a superar sense dificultat. Pugem per una tartera fins el coll que
separa el Pico Escuzana del Mondarruego, només ens queda la última pujada fins al cim.
La tornada la farem pel mateix camí.
Distància: 17,05 Km
Desnivell positiu: +1609m / Desnivell negatiu: -1609m
Les opcions A i B estan reservades a persones amb molt bona experiència en rutes
d'alta muntanya i que tinguin una forma física adequada per anar per camins d'alta muntanya amb fort desnivell. O en el seu defecte que hagin participat en les sortides prèvies
organitzades pel CESC. Els organitzadors seran al final, els qui segons el seu criteri, decidiran si una persona està capacitada per realitzar la ruta.
En l’opció A també serà obligatori portar grampons i piolet i SABER COM FER-LOS
SERVIR.
Opció C - Pradera de Ordesa i la Cola de Caballo
Clàssic i molt freqüentat, però no menys atractiu, recorregut pel canyó d'Ordesa, des
la “Pradera” fins la Cua de Cavall, passant per las cascades d'Arripas, l'Estret, les grades
de Soaso, la cabana i el circ de Soaso arribant al famós i molt atractiu salt de la Cola de
Caballo, al final del canyó d'Ordesa, on s'aixequen les parets que porten a Góriz per les
“Clavijas” de Soaso. El retorn el fem pel mateix lloc.
En època estival s'ha d'agafar un autobús a Torla que ens portarà a Pradera de Ordesa
on comencem l'excursió
Fins al final del Canyó (Cola de Caballo) anar i tornar:
Distància: 19 Km
Desnivell positiu: +517m / Desnivell Negatiu: -517m
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CURS D’ESCALADA EN ROCA - NIVELL 1
Del 24 d’abril al 5 de maig del 2019
PRESENTACIÓ

L'objectiu del curs és ensenyar les tècniques bàsiques de progressió i assegurament i
les tàctiques adequades per escalar vies equipades d'un llarg amb autonomia i seguretat.
NIVELL ESPORTIU MÍNIM

El nivell 1 d'escalada és un curs d'iniciació, i per tant, no és imprescindible experiència prèvia. Si ja hem fet algunes escalades, ens serà molt útil per assentar coneixements,
perfeccionar tècniques i adquirir confiança. Sols ens caldrà una mínima condició física i
psíquica i molta motivació.
MATERIAL

Obligatori: Peus de gat, roba còmoda i resistent.
Optatiu: Casc, arnès, assegurador/rapelador tipus tub, corda simple, cintes exprés, mosquetons de seguretat (algun HMS), anells de cinta i/o cordino (60 i 120 cm, mín. 15 KN de
resistència), anells de cordino (5-6 mm Ø) per a Machards, frontal, Shunt.
Part del material obligatori i optatiu pot ser llogat a les entitats o aportat per l'equip
docent.
NORMES DEL CURS

- Places: màxim 12 alumnes, mínim 4 inscrits.
- Disposar del carnet federatiu anual tipus C o superior pel 2019 o tramitar el temporal.
- Edat mínima 18 anys.
- La Direcció del curs podrà variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques, etc.), així com reservar-se el dret d'excloure a qualsevol alumne
que demostri desinterés, manca de capacitat, no respecti les indicacions dels docents i/o
no tingui uns mínims d'educació i respecte envers les persones i el medi ambient, sense
dret al retorn de l'import fet efectiu.
- Ratio monitor/alumne: 1 a 4.
- Equip docent: Instructors titulats ECAM.
DRETS D'INSCRIPCIÓ

100 euros per alumne. A ingressar al compte del CESC de CAIXABANK
IBAN ES69 2100 0214 9602 0022 0352
Aquest preu no inclou desplaçaments, àpats, pernoctes, lloguer de material ni carnet
federatiu. Data límit: 16 d'abril del 2019.
Els socis del CEP i del CESC gaudiran d'una subvenció de 15 euros en finalitzar el curs
amb aprofitament i assistència presencial mínima del 80% de les sessions.
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DIRECCIÓ DEL CURS, INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Joan Miquel ESCUDÉ. Contactar al 630716477 o a jmescude@hotmail.com
PROGRAMA

ABRIL
24 Presentació. Revisió material dels alumnes. Xerrada teòrico-pràctica: Material I
(casc, arnés i peus de gat). Encordament i protocols de seguretat (comprobació mútua).
Nusos. Assegurament del company.
Al local del CEP, passeig dels esports, s/n, Sta. M. de Palautordera, de 20 a 23:00 h.
27 i 28 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Tècniques de progressió en escalada lliure.
Assegurament en politja i despenjament. Material II (corda, cintes, cordinos, connectors i
cadena de seguretat). Tipus d'ancoratges. Ancoratges naturals i fixes. Ressenyes i graduacions. Assegurament al primer. Aturada de caigudes. Muntatge bàsic de reunions i autoassegurament. Maniobra de passar corda per la reunió i despenjaments. Assegurament del
segon. Ràpel auto-assegurat.
MAIG
4 i 5 Sortida pràctica. Lloc a determinar. Progressió autònoma en vies d'un llarg. Tècniques d'abandonament.
LES SORTIDES PRÀCTIQUES S'INTENTARAN DUR A TERME EN ESCOLES D'ESCALADA PROPERES I L'HORARI ORIENTATIU, TAN DE DISSABTE COM DE DIUMENGE, ÉS
DE 7:00 A 20:00 h.
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Matinals de DIMARTS, 100 cims
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS pels propers mesos d'abril i maig.
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 un 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 DE 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 pels voltants de Sant Celoni per
ser a dinar a casa.
Aquestes sortides ja fa mesos que es van fent amb molt bona acollida.
LLOC DE SORTIDA

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

SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

4ª Etapa Gironella –
Cobert de Puigcercós

DATA

Diumenge 07 d'abril
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous 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 Gironella. Girem a l'esquerra per anar a buscar el pont que travessa per damunt la nova carretera, seguim direcció nord.
Un cop hem passat per davant d'unes naus de “palés” de
fusta sortim a una cruïlla, arribem a un pal que ens indica
OLVAN. Si mirem darrera nostre podrem veure les muntanyes de Montserrat. La pista comença un lleuger descens.
Creuem el Rec de Cabots i la pista (asfaltada de nou)
gira a la dreta entrant a la població fent una forta pujada.
Sortim a la Plaça Major, davant l'Església de Santa Maria d'Olvan, passat l'edifici de la Casade la Vila girem a
l'esquerra. El carrer fa un revolt a la dreta de 360º, just al
mig de la corba surt una pista asfaltada a l'esquerra que és
l'inici del “Camí ral a St. Maurici de la Quar”.
Seguim recta per la pista de terra, al cap de pocs metres
deixem a l'esquerra una pista que entra a la masia de Can
Floretes i després de baixar lleugerament arribem a una
edificació que havia estat “El Campament”.
A partir d'aquí podem trobar marques grogues que corresponen al sender local per a BTT anomenat “Variant
d'Ocata”. Arribem a una bifurcació de tres camins. Agafarem el del mig, sempre en direcció est i tenint en compte
que hem de començar a fer un lleuger ascens
Abans d'arribar a una corba a la dreta de la pista asfaltada, hi ha una pista de terra a l'esquerra. Agafem aquesta
pista per carenejar cap a la serra de Ramons.
Fem una pujada sostinguda durant dos kilòmetres i arribem a les runes de l'antiga masia d'Ocata.

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 24,21 km
(llarga) / 12,59 km (curta)
DESNIVELL

+1057m/ -757m (llarga)
+419m/ -521m (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 4 d'abril:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

AQUÍ COMENÇA L'OPCIÓ CURTA.
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Sortim de davant mateix de l'hostal per la carretera veïnal que puja fins al pla de La
Quar i arriba al Monestir de la Portella. Arribem a un desviament a la dreta que indica la
masia de “El Tor”, hem de seguir per la mateixa carretera que veníem en pujada.
Seguirem per la pista de terra (sense senyalitzar) sempre en direcció est/nord-est. Creuem la riera de Vilardell. Després de fer un gir a l'esquerra en direcció nord-oest, creuem
el torrent de la Balma de Vilardell, en època de pluges el camí està inundat i caldrà descalçar-se. Estem a 100 mts de la carretera.
Sortim a la carretera que puja (a l'esquerra) al Cobert de Puigcercós. A mà dreta a
uns 50 mts. trobaríem l'entrada al Càmping de la Riera de Merlès. Passem pel costat del
Molí de Vilardell, a la nostra dreta. També a la nostra dreta tindrem la Riera de Merlès
fins arribar al Pont de Roma. Seguim per la carretera en direcció nord, enrere hem deixat
Cal Quimet. A partir d'aquí seguirem les marques del GR-241. Travessem el rec de Casamitjana girant perla mateixa carretera en direcció nord-est. Passem pel costat del mas
Casanova de la Riera a la nostra dreta, seguim en direcció est.
Després de fer un gir a l''esquerra i canviar a direcció nord-est, trobem a la nostra esquerra el Mas de la Riera, seguim endavant per la carretera.
Estem a l'alçada de St.Martí de Boatella. El GR s'ha desviat a la dreta travessant la riera
per pujar fins el nucli de Boatella i passar per sota de l'ermita de St. Martí. És una variant
que nosaltres en principi no agafem, doncs ens tornem a trobar en aquest mateix punt.
Arribem al Pont de Roma. Aquest pont travessa la riera de Merlès i el camí (carretera)
anirà per l'altre marge del riu. Abans d'arribar al pont hi ha un petit desviament que ens
permet baixar a la riera per a refrescar-nos. Passat el pont seguirem per la carretera que
gira a l'esquerra per davant de les cases.
Capelleta amb una Mare de Déu.
Arribem a l'entrada del Càmping Puigcercós.
Un cop travessada la carretera BP4654 (de Borredà a Alpens) arribem a l'hostal del
Cobert de Puigcercós.
FINAL DE LA QUARTA ETAPA DEL CAMÍ MONTSERRAT – NÚRIA
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SORTIDES ABRIL | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | AIGÜESTORTES

Pic de la Mainera 2910m

DATA

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

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 bivac.

Divendres vespre

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.

Cotxes particulars

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

Dissabte 07:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1000m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
estris per fer bivac, roba
d'abric i menjar i beure
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 11 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES ABRIL | FITXA NATURA
NATURA | VALLÈS ORIENTAL

Rodalies de Vallromanes

Tornem a programar aquesta sortida suspesa en el seu dia
(gener) a causa de la pluja.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 14 d'abril
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
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.
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LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

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

SORTIDES ABRIL | 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 ABRIL | FITXA SENDERS dissabte!!!
SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

5ª Etapa. Cobert de
Puigcercós - Ripoll
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 de l'hostal del Cobert de Puigcercós

i agafem una pista de terra a la dreta. Seguim per aquesta pista que coincideix amb el GR241. El GR es desvia a
l'esquerra per anar al refugi del Molí de la Farga, on es pot
trobar allotjament. Nosaltres seguirem per la pista de terra
pel marge esquerra de la riera.
Arribem al Pla de Llimosell. Estem en l'aiguabarreig de
les rieres de Merlès i de Llimós, seguirem per la pista de
terra vorejant la riera en direcció nord-est, pel mig del bosc
i fent una lleugera pujada.
Arribats al Pla del LLimosell a mà esquerra hi ha una pista que fa una lleugera pujada. Estem a l'alçada de la Font
de Sant Jordi. El camí (pista de terra) corre enlairada per
damunt de la riera de Llimós que tenim a la nostra esquerra. Passem pel costat de la Font del Mal de Ventre. Dos
cents metres més enllà passarem pel costat de l'Empriu del
Guixer. Després de passar un petit torrent on hi ha la Font
del Pla de l'Oncle fem una lleugera pujada fins arribar a la
masia de Cal Pelegrí. Anem sempre en direcció est.
Tot sortint del bosc arribem al pla de Capdevila veient a
la nostra esquerra la carretera C-26 de Ripoll a Berga.
Hem seguit per la carretera (COMPTE!!!) durant menys
d'1 km. Deseguida tenim a mà dreta una pista que puja a
la masia de les Planes.
AQUÍ COMENÇA L’OPCIÓ CURTA.

Des del davant de la casa podem veure una magnífica
vista de Santa Maria de Matamala.
Passem pel costat de les cases de Els Amats, Els Ferrers
i pujant lleugerament arribem a la casa en runes de la
Corbera. Hem passat un petit torrent i sortim als plans del
Quintà del Forn. ATENCIÓ!: Aquí no es veu camí, hem de
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DADES TÈCNIQUES
DATA

ATENCIÓ!!
DISSABTE 27 d'abril
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

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 23,98 km
(llarga) / 13,10 km (curta)
DESNIVELL

+928 m / -987 m (llarga)
+480 m / -510 m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 25 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES ABRIL | FITXA SENDERS dissabte!!!

travessar tot el pla en direcció nord. A la nostra esquerra es veu la masia de Cal Forn i al
davant el mas El Ferrer.
Després de travessar el torrent girem cap a la dreta direcció est i planegem fins sortir
del pla de cal Ferrer i tornar a trobar les marques grogues dels camins d'Itinerànnia.
Hem passat a l'altre banda del torrent, ara queda a la nostra dreta. Seguim per la pista
sense cap pèrdua i arribem al Mas de les Selles, que ens queda a la nostra dreta.
Sortim de la zona boscosa del torrent del mas tot girant en direcció est. Al davant ja
veiem el Mas Arquers dalt del coll.
Arribem a un petit coll on per la dreta puja una pista asfaltada que ve de la carretera
C-26 de Ripoll a Berga. Deixem la pista asfaltada a la dreta i seguim en direcció nord-est
cap a Ripoll. Anem girant direcció nord per anar a creuar el torrent del Rec de la Font del
Perer. Tornem en direcció contraria per l'altre banda del torrent en direcció est i sortim al
coll de Vallespirans on trobarem pals indicadors del GR1 direcció Ripoll.
Fem una forta baixada per un corriol de vaques fins arribar de nou a la pista que seguirem fins fer un descens cap a les cases de Vallespirans.
La pista fa un fort descens canviant de direcció en pocs metres baixant en ziga-zaga.
Tornem a anar en direcció nord i després d'un petit descens passem pel costat d'una casa
que ens queda a la dreta i seguim per la pista endins per passar a l'altre banda de la Riera
de Vilardell.
Seguim per la pista ample de terra fins arribar a la Masia Rural de El Mir.
Endavant per la pista passem pel desviament a la dreta que porta a la imponent masia
del Puig de Vallespirans.
Entrem a una petita urbanització “ El Remei i els Brucs” que travessem. El carrer baixa
cap a la carretera C-26, nosaltres seguirem per un camí ben indicat seguint el GR.
Hem seguit direcció est i arribem a l'Ermita del Remei.
Estem atents a les marques del GR1, doncs en alguns casos hem de deixar aquesta
principal i seguir el sender de gran recorregut. Acabem sortint a un carrer asfaltat al nord
de la població de Ripoll. Baixem cap a la dreta en direcció a la vila.
FINAL DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMÍ MONTSERRAT – NÚRIA
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SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA
MUNTANYA | RIBAGORZA

Les Roques de La Vila
(Muralla Xina de Finestres)
Anem al Montsec d'Estall, a l'Aragó, concretament a les
Roques de La Vila, més popularment conegudes com la
Muralla Xina de Finestres, i als pobles abandonats per la
construcció del pantà de Canelles, amb unes panoràmiques
precioses del pantà i del Montsec.
Comencem la caminada visitant el poble de Finestres,
seguim a l'ermita de Sant Marc amb una vista única i privilegiada sobre el pantà de Canelles i sobre la muralla amb
l'ermita romànica de Sant Vicenç.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 05 de maig
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
RECORREGUT

18km (ampliable a 23km)
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 550m
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament personal (roba d'abric, calçat
adequat, ulleres de sol,
crema solar, etc)

Després de gaudir de l'entorn anem cap la muralla rocosa de Finestres. El camí comença amb un fort descens
en ziga-zaga cap al crestall, una meravella geològica de
gran magnitud. Una doble cresta paral.lela, amb parets espigades i alhora molt estretes, forma un frontal rocallós espectacular, dues línies d'estrats verticals amb una formació
capritxosa que ens recorda a la Muralla xinesa.
Entre les dues línies d'estrats hi ha l'ermita romànica de
Sant Vicenç i les minses restes d'un castell medieval, el
camí fins a la pròpia ermita continua salvant mitja dotzena INSCRIPCIONS
Imprescindible confirmar
de clavilles, amb ajuda d'una sirga.
l'assistència abans del
Tornem al PR-HU 45 que va pujant cap al coll de Sabi- dijous 02 de maig
nós 807m, des d'on tindrem una vista magnifica de Fet pen- - dimarts i dijous, de 19 a
jat sobre un esperó rocós (Opció d’anar fins al mirador de 21h, al 93 867 5213
Sabinós, 6 km entre anada i tornada) reprenem el camí i un - a en Quico Fernandez
cop a Fet anirem al fabulós mirador de Fet, des d'on podem 93 867 5204 (de 20 a 22h)
contemplar el profund congost de Fet, les verticals parets maria_10lofeu@hotmail.com
de les conclues de Millà, el Montsec de l'Estall, el refugi de
Montfalcó, i l'ermita de Santa Quitèria i Sant Bonifaci, Corçà, la torre de les Conclues. Realment un poble amb unes
vistes úniques i espectaculars.
Tornem a Finestres per el mateix camí.
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SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA

Per arribar-hi anirem fins a Lleida per la A-2 i per la A-14 fins a Alfarras i continuant per
la N-230 fins el desviament de Estopiñan del Castillo (100 mts desprès del punt Km. 54)
arribant al poble d'Estopiñan ens desviem per la pista que hi ha a l'esquerra abans d'arribar al poble, està senyalada amb pal indicador PR-HU, travessem el pantà de Canelles pel
pont de Panavera i seguim la pista de la dreta fins a Finestres (millor 4x4).
En total 250 Km. i unes 2h.30m.
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SORTIDES MAIG | 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.

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 11 de maig
HORA SORTIDA

07:00h 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 05h 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)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 de maig
- 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

16 | CESC butlletí | abril-maig 2019 |

SORTIDES MAIG | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ALTS PIRINEUS

Pic Balaitús 3146m
per La Gran Diagonal

DATA

Cap de setmana,
18 i 19 de maig
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins a la presa de
la Sarra, on dormirem amb bivac.

Divendres vespre

El dissabte sortirem seguint el GR11 direcció Respomuso,
avans d'arribar-hi ens desviarem a l'esquerra per pujar fins
als Ibons d'Arriel.
A l'Ibón superior d'Arriel ens desviarem a la dreta
direcció l'Ibón Chelau, uns metres mes amunt comença la
gran diagonal que ens portarà al cim del Balaitus.

MITJÀ TRANSPORT

Depenent de la gent que siguem baixarem pel mateix
camí o rapalarem per la Bretxa de Latous
Des de la bretxa anirem al refugi de Respomuso i amb
unes 2 hores més arribarem al cotxe.
Depenent de l'hora que arribem al cotxe tornarem a
casa o ens quedarem a dormir.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

dissabte 14:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +1800m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
casc, arnès, corda, roba
d'abric, estris per fer bivac
i menjar i beure
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES MAIG | FITXA NATURA
NATURA | OSONA

Castell de Sant Martí de
Centelles i Castell de la Popa
Ruta amb una part circular i un altre de comú. Començarem des de l'Església de Sant Martí de Centelles i pujarem al Castell de Sant Martí pel camí equipat. El castell està
tancat i no es pot visitar per dins, però sí podem arribar-nos
fins al mirador per observar una bonica panoràmica de la
plana de Vic, Montseny i Pirineu.
Fent una petita pujada per la cinglera, ens endinsarem
pel bosc fins trobar la pista que dur al Mas la Rovira de
Cerdans i al collet del mateix nom. Aquí ens tornarem a
endinsar dins el bosc fins el pla de la Bruga, on gaudirem
un altre cop d'unes vistes sobre el Pirineu.
Arribarem al castell de Castellcir, dit també de la Popa.
En aquest sí podrem passejar-nos entre les seves parets i
gaudir dels paisatges que l'envolten.
Tornarem a buscar el collet de La Rovira de Cerdans,
aquest cop per sota els cingles i anirem a trobar el camí
carener del Congost fins endinsar-nos una altre cop dins
del bosc per anar un altre cop al castell de Sant Martí de
Centelles, aquest cop, però sobre seu, gaudirem d'una altre perspectiva d'aquest castell.
Baixarem fins els cotxes pel camí de les Comes.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 19 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Manero
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 12km aprox.
DESNIVELL +400m aprox.
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.
Per aclariments:
Jordi Manero 610516031

SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | CADÍ

El Comabona 2548m
des del Coll de la Bauma

DATA

DISSABTE 25 de maig
HORA SORTIDA

06:30h del matí

Comencem a caminar des del Coll de La Bauma seguint
les indicacions al Comabona i les marques blanques i vermelles que no deixarem en tot el recorregut; per una pista
en mal estat, passem una barrera i de seguida agafem el sender que puja cap a l'esquerra. Passarem pel Pas de la Cabra,
per la Pleta de la Guilla, una font-abeurador des d'on veurem la canal per on baixarem i continuem pujant fins al coll
de Terrers. Aquí trobem el GR 150.1 però no el seguirem, ja
que ens dirigim al cim del Comabona seguint les marques.
Del Comabona anirem fins al principi de la canal per on
baixarem, pel mateix camí de la pujada, al principi costa
una mica veure les marques però no té pèrdua, només hi ha
aquesta canal (que es fa força llarga). Al principi aquesta canal és molt ampla, sense arbrat, més avall el camí s'estreny,
entra al bosc i al final surt a la pista on tenim el cotxe.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica.
RECORREGUT 10km aprox.
DURADA 06:00h aprox.
DESNIVELL +/-950m
ARRIBADA 19:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament perPer arribar-hi anem per la C-17 fins a Vic i per la C-25 i sonal (roba d'abric, calçat
la C-62 fins a trobar la C-16 que ens portarà fins a Bagà. A adequat, ulleres de sol,
Bagà agafem la carretera de Gisclareny, arribem fins al coll crema solar, etc)
de la Bena, on s'acaba el quitrà i seguim per la pista uns 2 INSCRIPCIONS
Imprescindible confirmar
km fins al coll de la Bauma, on aparquem.
l'assistència abans del
En total uns 150 Km. i unes 2 hores de cotxe.
dijous 23 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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COM US VA ANAR? | SENDERS
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Etapa 3. Navàs - Gironella
Algú ens va parlar del CESC (oi, Àngel i Emi?), amb sortides setmanals i diferents nivells.
Buscàvem una cosa semblant i ens inscrivim sense pensar-ho.
Avui hem completat una de “Senders” entre Navàs i Gironella, i hem tingut sort: ens ha
tocat en un sorteig explicar l'aventura (Mónica, no saps el què has fet, et faltarà paper!).
Hem matinat una miqueta, gairebé més que per a anar a la feina, però l'excursió en
autocar ha valgut la pena (he pogut veure paisatges,que mai veig perquè estic conduint).
Hem deixat tirats a un grup d'incauts que han volgut fer la ruta llarga (21,19 Km) i hem
començat a caminar des de Puigreig. Als 10 minuts, “mala sort”!, hem trobat un lloc idoni
per esmorzar al costat del riu (aquesta excursió mola). Després de caminar un altra estoneta i que la nostra guia ens fes retrocedir 100 mts, la qual cosa ens ha fet “perdre el ritme”,
passem per Caserres en direcció a la destinació. Una espècie de cascada amb l'aigua gelada ens torna a detenir i alguns es decideixen a ficar els peus en l'aigua (la seva cara ho
diu tot). Estem gairebé al final i després d'unes 4 hores no gaire dures arribem a Gironella.
Ho hem passat genial, fent moltes fotos i ens han acceptat en el grup (hem aprovat).
Hem comprovat que ve gent de tots costats: Barcelona, Cardedeu, Arenys, Sant Antoni,
Sant Celoni, etc. No sé com serà la llarga, però en la curta es menja molt bé i hem conegut
gent diversa. Caminaires, pastissers... i una caminaire que es pirra per la ratafia!. Hi ha
persones que no se'n perden ni una. En definitiva, ho hem passat bé, conegut gent molt
maca, menjat un munt, així que la bàscula ni se n'ha assabentat...
No obstant això, repetirem... Gràcies Mónica per aquest dia tan fantàstic....!
Text Joan i Mari. Foto: Mònica Lop |
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CALENDARI PREVISIÓ

Juny 2019
01.06 | ESPELEOLOGIA
02.06 | 100 CIMS
09.06 | SENDERS
15.06 | ALPINISME
16.06 | NATURA
30.06 | 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

