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EDITORIAL

Temps de tardor
Estimats socis, companys i amics, esperem que hagueu
gaudit el màxim d'aquest temps d'estiu i de vacances i, també,
a partir d'ara, desitgem que gaudiu tot el que pugueu de les
activitats que hem començat aquest setembre.
Després d'aquest període ens hem retrobat, amb força
alegria, especialment en les activitats programades de 100
Cims, Espeleologia, Muntanya, Natura i Senders.
Amb molta energia comencem aquest nou curs que ens
permetrà, juntament amb les companyes i companys del
CESC, gaudir de la diversitat d'activitats que tenim previstes,
que anirem publicant en aquest i en els propers butlletins.
Aquest mes d'octubre hem de destacar la Marxa pel
Montseny en la seva edició 42, que amb nous itineraris,
suposa un canvi respecte a les darreres edicions.
L'acompanyen les activitats regulars, i pel pont de Tots
Sants, l'Aplec Excursionista dels Països Catalans a Arles del
Tec, al Vallespir, a la Catalunya Nord, on ens trobarem amb
excursionistes d'arreu de les terres de parla catalana.
La tradicional Diada del Soci serà el proper 27 d'octubre,
també a la sala Mariona de Mosqueroles. Cal destacar que
aquest any el CESC com sempre amb l'excursió matinal i la
ja tradicional paella, farà l'entrega de les ensenyes d'argent al
socis que han complert els 25 anys a la nostra Entitat.
Des d'aquesta editorial us desitgem que sigueu participant
i gaudint, com més millor, de la nostra companyia i activitats.
La Junta Directiva |

CESC | MARXA PEL MONTSENY
CESC | MARXA PEL MONTSENY 2019

42ª Marxa pel Montseny, 20 d’octubre
Nous itineraris
Data 20 d'octubre 2019
Hora de sortida a les 08:00h del matí
Recorreguts Marxa de 23 km i Marxeta de 12 km
Lloc de sortida Pavelló poliesportiu/Camp de Futbol (Sant Celoni)

Us recordem que és una marxa popular no competitiva que organitza el CESC.
Com a Marxa solidària es tracta de fomentar la participació a fi que l'aportació sigui
com més alta millor. 1€ per participant anirà destinat a l'acció solidària. A més participants, més aportació.
I com el CESC som tots els socis us demanem també la vostra col.laboració per a aquesta activitat especial, que té tant de ressò a la nostra vila, com arreu del món excursionista
i marxaire. Penseu que entre participants i voluntaris podem ser més de 1000 persones!
Tots els que vulgueu donar un cop de mà podeu contactar amb la Sefa Martínez, en
Joan Torras, en Jordi Manero, en Francesc Lligé o en Carles Montoriol aprofitant alguna
sortida. També al local del CESC o trucant-nos al 93867 5213.
Tota la informació, itineraris, inscripcions i qualsevol canvi o notícia, ho trobareu a la
web www.marxapelmontseny.com
Aquest any la Marxa pel Montseny té dues opcions: les ja clàssiques Marxa de 23 km i
Marxeta de 12 km aprox. però amb nous itineraris.
INSCRIPCIONS

Anticipades: 10 € -Cal portar el comprovant d'inscripció a la sortida per recollir el dorsalA la web : www.marxapelmontseny.com
A Esports 117: de l'1 al 18 d'octubre
A la plaça de la vila el dissabte 19 octubre de 6 a 9 de la tarda
El mateix dia 20: Marxa i Marxeta 12 €, al punt de sortida a partir a le 07:00h del matí
Avituallaments:
Tres per a la Marxa i dos per a la Marxeta
Esmorzar, obsequi i festa: Al punt final de la Marxa.
Tancament control d'arribada:
a les 13:30h per la Marxa i Marxeta.
Límit de participants:
Es fixa un límit de participants de 1000 entre Marxa i Marxeta.
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CESC | DIADA DEL SOCI
CESC | DIADA DEL SOCI

Diada del Soci
27 d’octubre, Mosqueroles
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
Com ja portem fent uns anys, celebrarem la Diada del Soci, a la sala Mariona de Mosqueroles, on podrem disposar d'un gran espai.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants. També entregarem les insígnies a totes aquelles persones amb 25 anys de socis al CESC.
Com que cal comprar els ingredients de l'esmorzar i el dinar, cal saber amb suficient
antelació quants serem. Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 24 d’octubre,
trucant al CESC 93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21:00 hores.
DATA Diumenge 27 d'octubre
HORARI

09:00h Xocolatada
10:00h Caminada del Senglar: és un recorregut circular de aproximadamente dues hores. Surt del Local Mariona cap a Can Patxot, Can Costa, Cal Parrac, Can Guilló i Can
Mataburros, tornant pel Turó d'en Costa.
A part de senglars, també és un camí de bolets! Podrem dedicar una bona estona a
buscar bolets i portar-los a temps per ficar-los a la cassola de l'arròs que, els companys
i companyes que no hagin vingut a caminar, ens estaran preparant.
14:00h Dinar: paella d'arròs i cremat.
Entrega de les insígnies a totes aquelles persones amb 25 anys de socis al CESC.
Després de dinar passarem algunes fotos i vídeos curts d'activitats recents del CESC
Presentació de Senders del 2020
Mitja tarda Comiat
PREU

Socis: 10 euros
Menors de 10 anys: 5 euros
No Socis: 15 euros
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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APLEC EXCURSIONISTA | PRESENTACIÓ
APLEC EXCURSIONISTA | PRESENTACIÓ

43è Aplec Excursionista Països Catalans
Arles de Tec, del 31/10 al 03/11
Aquest any, l'Aplec Excursionista dels Països Catalans serà a Arles de Tec, al Vallespir.
Cal recordar que aquesta trobada excursionista va començar a Fredes, l'any 1977 i que
42 anys després, la gent de l'Alt Vallespir volen acollir-nos al seu territori. Aquest Aplec
està organitzat entre Randonnées Vall'respir, el Club Pyrénéen d'Arles Sur Tech, el Grup
excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans i Delit tenim de Prats de Molló.
L'Alt Vallespir està situat al cor del Pirineu Català i te un grapat d'indrets d'alt interès
natural, històric i cultural que cal ressaltar. Aquestes terres, que foren arrencades de Catalunya pel Tractat dels Pirineus el novembre de 1659, conserven encara la parla catalana
i el tarannà de la seva gent. Pobles com Arles, Serrallonga, Cortsavi, Monferrer, Sant Llorenç de Cerdans, Custoja, Prats de Molló, Palaldà o Lamanera, en són un bon exemple.
PROGRAMA

DIJOUS 31 OCTUBRE de 15 a 22 h Acollida i inscripció de participants -Centre de
Plena Natura d'Arles- // a les 18:00h Inauguració // a les 18:30h Presentació del territori //
a les 19:00h Concert i a les 20 sopar (Plat de Tapes)
DIES 1 I 2 DE NOVEMBRE
Excursions: A les 7: Puig de la Senyorial (A), Ruta del Ferro (A), Coll de la Siem (A), Sant
Guillem (Mitjana) // A les 8: El Piló de Bellmaig(A), Les torres de Cabrenç (Mitj), La Vall
Montdony (Mitj), La Rodella (Mitj) // A les 9: Del Tec a Serrallonga (Baixa), Jacotí (Baixa) //
A les 10: El Coll d'en Gros (Baixa)
Culturals: A les 8: Pobles de Custoja, St. Llorenç de Cerdans i Serrallonga (tot el dia) //
A les 8h:30: Ciutat fortificada de Prats de Molló,( tot el dia) // A les 14: Poble medieval de
Palaldà i Ciutat termal dels Banys
Centre de Plena Natura Sud Canigó: A les 18 h: Xerrades – (Detallades al programa) //
Divendres a les 20 h: Actuació de la fanfarra “Le Réveil Laurentin” // Divendres a les 21
h, Foc de camp, graellada i vi calent animat per música en directe. // Dissabte a les 21 h.
Sopar de cloenda, animat per “Els Tirons”
ALLOTJAMENT És aconsellable fer les reserves d'allotjament com abans millor a fi de

poder triar els més propers al centre d'activitats. Tenim unes reserves fetes a l'Hotel Reine
Amelie, pendents de confirmar. Ja hi ha uns socis que han confirmat l'assistència.
CAL PORTAR Equipament necessari per les excursions i per si plou. El menjar i beure per
a les sortides es pot portar o comprar a Arles
INTERESSATS Es aconsellable fer les reserves i inscripcions com abans millor per a poder
triar coordinant les excursions.
Per a més informació al Cesc, 938675312, -dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda, Carles
Montoriol 93 8674662.
El preu d'inscripció pels federats és de 20 € i de 26 € pels no federats (inclou l'assegurança). La data topall per a les inscripcions és el 18 d'octubre.
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CESC | MATINALS
CESC | 100 CIMS

Matinals de DIMARTS
Continuem amb les sortides matinals dels DIMARTS durant octubre i novembre.
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 sortides 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.
Com a novetat en aquest nou curs, cada mes, una de les sortides de dissabte serà de
tot el dia. Per saber on es va a cada dissabte cal consultar prèviament el grup específic
de whats App
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.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar, beguda i ganes de passar-ho bé.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

8ª Etapa. Queralbs - Núria

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 06 d'octubre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

INSCRIPCIONS

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

guint l'indicador del Camí de Núria. Aquest camí no té
pèrdua. Anem serpentejant pels carrers del poble fins a
sortir. Agafem un camí a l'esquerra que fa una forta pujada. En pocs metres pujarem bastant.
Sortim a la carretera de Fontalba, anem una mica a la
dreta i tot seguit seguim per la pista a l'esquerra que trobem enfront nostre.
Font de la Ruïra. Zona planera que ens permet recuperar una mica, a baix a la dreta veiem la via del cremallera.
Travessem el torrent de la Ruïra. Iniciem un lleuger ascens seguint el camí empedrat.
A mà esquerra el camí puja cap a l'Oratori de Corbell
(camí antic). Nosaltres seguirem el camí per la dreta travessant una pedrera. El camí que puja a l'Oratori segueix
una part de l'antic traçat del cremallera fins a Fontalba on
després de baixar fins a la llera del riu torna a pujar per
unir-se al camí que fem nosaltres.
Creuem la via del cremallera per damunt el túnel del
Navarro, a l'esquerra trobem la balma de Sant Pau.
Entrem a les gorges de Núria. Damunt nostre les roques
de Tot lo Món.
Aquí s'ajunta el camí que ve de la central de Daió. Seguirem amunt fent unes petites marrades que ens ajudaran
a guanyar alçada.
Seguim pujant pronunciadament fins arribar a l'embut
de Fontalba. Ens ajuntem amb el camí de l'oratori.
Iniciem un fort ascens fent unes marrades importants per
a superar el desnivell. A la part esquerra de la pujada i
durant el període de primavera podrem veure els coneguts

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 7,5 km
DESNIVELL

+872m / -143m
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 03 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA SENDERS

marcòlics grocs de Núria. Creuem el canal d'aigua de la central de Daió.
Mirador del Salt del Sastre. Val la pena aprofitar un petit descans per gaudir de la vista
de la cascada de Fontalba i de la gorja del Freser que acabem de deixar avall.
Després de fer una part planera i un lleuger ascens, arribem a la impressionant cascada
de la Cua de Cavall. En aquest mateix indret trobem la tercera balma del Camí, la balma
de Sant Pere. Seguim fent una petita pujada i ja més planer seguim el camí observant un
canvi de vegetació i paisatge.
Arribem al pla de Sallent on travessem el riu per un pont de fusta sota les vies del tren
cremallera. Seguim ara per la vora dreta del riu.
Creuem la Coma de Gombrén i deixem a baix a la dreta la llera del riu per iniciar una
altre forta pujada per dins del bosc de pi negre.
Torrent de la Fontnegra. Aquest torrent es veu a l'altre banda del riu. Seguim pujant
per dins del bosc
A baix al riu es pot veure el pont dels Tres Molins que s'utilitzava per a creuar el riu
abans de la construcció del cremallera i el llac artificial de Núria.
Fet el revolt a la muntanya ja veiem el turó d'en Riba. Ens queda una forta pujada per
arribar.
Creuem el torrent de la Coma de les Perdius. Per davant nostre el camí es va fent més
costerut, amb una esglaonada abans d'arribar al turó d'en Riba Arribem al costat de la
creu de terme que la Associació dels Amics de Núria van construir per a commemorar el
seu 25è aniversari (fundada l'any 1957)
Font del Dr. Bassols. Fundador de l'associació Amics de Núria. L'arbre que es pot veure es va plantar amb motiu del 50è aniversari i del pelegrinatge a Roma l'any 2007
Arribem a l'Ermita de Sant Gil i el Santuari de Núria.
Final de la vuitena i última etapa del Camí de Montserrat a Núria
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SORTIDES OCTUBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | GARROTXA-ALT EMPORDÀ

Bassegoda 1373m

DATA

DISSABTE 12 d'octubre
HORA SORTIDA 07:00h
LLOC SORTIDA

Es la mateixa sortida que ja varem fer el mes de Març del pl. 1 d'Octubre
2016 i que no varem poder gaudir degut a la boira, espe- MITJÀ TRANSPORT
Cotxes particulars (comrem que aquesta vegada si en podrem gaudir.
partirem la despesa)
Començarem a caminar en el Coll de Teià tot seguint el
GR-11 per una pista cimentada que, poc després, deixarem
per anar fins a l'ermita de Sant Martí de Corsavell; continuarem per un corriol fins enllaçar de nou amb la pista,
passarem per Can Nou i un xic més endavant, arribarem al
refugi de Bassegoda, des d'on anirem a veure l'ermita de
Sant Miquel de Bassegoda. Tot seguit pujarem per un corriol cap el coll de Bassegoda, lloc a on deixarem el GR-11,
i passant pel Pla de La Bateria, des d'on ja podrem veure el
cim, ja nomes ens quedarà fer l'últim tros de pujada; lloc a
on haurem de fer un parell de petites grimpades, ajudats per
una cadena i uns ferros per facilita l'accés.
Les vistes des del cim són espectaculars, ja que tenim
com a teló de fons el Pirineu Gironí i el Canigó; a més podem veure cims com El Ferran, Sant Marc, Les Bruixes, Comanegra, Bestracà i tot l'Empordà i part de la Garrotxa.
Tornarem enrere fins el coll de Bassegoda i ara per la serra de Corsavell, passarem pel Puig d'Escalaró, el Puig dels
Moros i finalment trobarem l'ermita de Sant Joan de Bossols
que es troba en estat ruïnós, des d'on trobarem el camí de
baixada fins el coll de Teia, lloc a on hem començat.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi sortirem de Sant Celoni per la AP-7 en direcció França, fins la sortida de Figueres nord. Un cop a la
N-2 haurem de seguir direcció Figueres molt poc tros, fins
a trobar els indicadors a Llers, Terrades, Sant Llorenç de la
Muga i Albanyà. Creuarem tota la petita població d'Albanyà i, per una pista cimentada en direcció Bassegoda, en
uns 4 Km arribarem al coll de Teia, lloc a on aparcarem i
començarà la caminada.
En total serà poc més de 01:15h de viatge i 120 Km.

PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar per
muntanya
En l'accés final al cim hi
ha un pas de grimpada
equipat amb una cadena i
unes anelles per facilitar la
pujada
RECORREGUT 14km
Circular, la major part per
senders de muntanya i
algun tram de pista
DURADA 07:00h aprox.
DESNIVELL +/- 850m
ARRIBADA 19:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
d'acord al temps que faci
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 d'octubre:
- 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 OCTUBRE | FITXA ALPINISME
ALPINISME | BENASQUE

Perdiguero 3222m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
19 d'octubre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins una mica
més amunt de Benasque, just després de passar el pont de
Literola, on podrem dormir.

Divendres vespre

El dissabte pujarem per la vall de Literola seguint el riu
que duu el mateix nom fins a l'ibon Blanc de Literola; aquí
deixarem el riu i ens enfilarem pel llom fins al Perdiguero,
dependent de l'hora que arribem al cim, baixarem pel
mateix camí o seguirem la cresta fent els altres 3000 que
hi ha fins al coll inferior de Literola i d'aquest coll a l'ibon
per seguir baixant pel mateix camí que hem pujat.

Cotxes particulars

Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

Dissabte 14:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +1900m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
casc, sac de dormir, màrfega, roba d'abric i menjar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 d'octubre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | MONTSERRAT

Circular per Montserrat

DATA

Diumenge 10 novembre
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 de Collbató i seguim pel carrer de Pau

Bertran, un folklorista nascut al poble el segle XIX.
En acabar-se les cases del poble i l'asfaltat, s'inicia una
ampla pista que planeja, al NW, entre conreus d'oliveres i
ametllers. Bifurcació de la pista, prenem la de la dreta, que
passa pel costat de les ruïnes del Casalot, una antiga hostatgeria al peu de la muntanya. Acabat l'oliverar entrem al
bosquet de pins. Just a l'inici d'un roquissar hi ha un senyal
que indica que a la dreta comença el camí vell de Collbató
a Montserrat i, a partir del segle XIX, conegut com a camí
de les Bateries. Des del seu inici el camí està marcat amb
senyals grocs, tot i que en algun moment es poden veure
algunes marques grogues i blanques. Podem observar, tant
en aquest tram com en altres indrets d'aquest camí vell,
l'existència d'un empedrat que facilitava el pas de les persones i els animals de càrrega.
Guanyem altitud i trobem arran del camí la petita cova
de les Bagasses. Travessem la carena del serrat de la Guàrdia, bonica balconada aèria damunt de Collbató. D'allí,
en suau descens, entrem en un altre torrent, el del clot dels
Lladerns. Continuem pujant sostingudament.
La taca blanca, també coneguda com el Llençol, transformada en una gran bandera catalana, que serveix de
punt de referència i final de la drecera dels Graus, que
puja directament de Collbató. En una fissura de la roca hi
ha una capsa metàl.lica que contenia un antic llibre de registre actualment inexistent. Continuem per la cornisa de
conglomerat i de seguida, en un sortint del vessant, arribem a la Roca Llisa, balconada ran del cingle al damunt de
Collbató. A l'esquerra hi ha la roca dels Polls.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

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

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 12 km
DESNIVELL +/- 597 m
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 07 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA SENDERS

Inici de l'indret conegut com les Voltes o la Costa. El camí s'enfila pel vessant en cinc
llaçades on el camí està sostingut amb marges de pedra seca. Just al costat del tercer revolt, a la dreta, trobem la drecera de Fra Garí, que prové de Collbató. Al capdamunt de
les Voltes, travessem la carena rocosa i entrem a la gran conca del torrent de la Fontseca
o de Santa Caterina.
Pou de Sant Joan o Pou petit de la Costa Dreta, Al costat esquerra del camí deixem
la boca estreta d'entrada d'aquest avenc de només sis metres de fondària.. Des d'aquest
indret es veu el serrat i el coll de les Garrigoses, al damunt del qual es col.locaren les
bateries durant la Guerra del Francès a l'inici del segle XIX, i que han acabat per donar
nom al camí. També es veuen les ermites de Sant Joan i Sant Onofre.
La Font Seca. Deixem a la dreta una cisterna de pedra de fa segles esquerdada. Bifurcació del camí, deixem a l'esquerre el camí vell de Sant Joan i prenem el de la dreta que
va al monestir de Montserrat. Travessem la carena, a l'indret de les Bateries, en memòria
d'un destacament militar que hi estigué desplegat durant la Guerra del Francès.
Torrent Fondo, creuem el torrent per sobre un gabió estret de 0,6 m. El torrent aquí apareix per sota uns grans blocs caiguts. Em-prenem una pujada sostinguda, Torrent de la Font
dels Escolans, El travessem i conti-nuem pujant pel camí força ample. El camí planeja fins
a un replà de l'ampla carena. A terra hi ha les restes del sòcol de l'antiga creu dels Escolans. Arribem al Pla de Sant Miquel o dels Soldats, lloc d'acampada militar, punt estratègic de telecomunicacions per a unir la serra de Collserola i el Bages abans de l'existència
de la ràdio. Seguim pel camí de Sant Miquel fins a la creu de Sant Miquel per gaudir de
les bones vistes del Monsestir de Montserrat, tornem fins el pla de Sant Miquel i agafem el
camí de l'esquerra que baixa anomenat de la quadra de Sant Miquel, sempre descendent i
en ziga-zaga, paral.lel al torrent de la Bellasona. Seguim els senyals de GR-172/5, fins a la
cruïlla en què deixem a l'esquerra el GR. 6 i voregem l'extrem sud del serrat dels Monjos.
Avancem pel peu del penya-segat, per un tram del mateix camí del Forat, atapeït de vies
d'escalada. Passem sota l'entrada de la Cova del Salnitre, i baixem els 220 esglaons fins
al pàrquing, per agafar la carretera que ens portarà fins a l'àrea de pícnic i l'ermita de la
Salut de Collbató.
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ANDORRA

Pic de l’Estanyó 2915m

DATA

Cap de setmana,
16 de novembre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins al pàrquing de
Sorteny (Andorra), on dormirem.

Divendres vespre

El dissabte pujarem per la vall de Sorteny; un cop passat
el refugi de Sorteny ens desviarem a la dreta i anirem seguint
les senyals grogues que trobarem fins al cim, passant per
l'estany Estanyó.
En funció de la neu que hi hagi seguirem la cresta fins la
collada de Meners, passant pel Pic de la Cabaneta.
Baixarem per la vall de Sorteny fins al cotxe.

MITJÀ TRANSPORT

Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

dissabte 10:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +1300m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
sac de dormir, màrfega,
casc, arnès, roba d'abric,
estris per fer bivac i
menjar i beure
INSCRIPCIONS

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

La Vall de Bianya

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 17 novembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
ITINERARI Comencem a caminar des del poble d'Hostal-

nou de Bianya, caminant al costat de camps de conreu fins
a la bonica església de Santa Margarida de Bianya.
Continuem per un sender, passant per l'espectacular
roureda de la Torre de Sant Pere, amb uns magnífics arbres
monumentals. Seguim i trobem la font de la Torre.
Continuem per un camí que puja fort durant bona estona cap al Coll de Bastons entre un bosc atapeït de fageda i
roureda. Al coll, trenquem a l'esquerra i agafem un corriol
que puja passant per la casa abandonada de Cal Menut.
Seguim el camí que ens portarà de dret fins a l'ermita romànica de Sant Miquel del Mont. L'indret és molt bonic i
les vistes són impressionants, es pot albirar l'Alta Garrotxa,
la Vall de Bianya, la Vall d'en Bas, Olot i el Pirineu.
Baixem en força pendent, carenejant la serra de Sant
Miquel per un alzinar amb direcció Sant Andreu del Coll.
El camí passa per un mirador, amb bones vistes a la banda
d'Olot, seguim i passem per la Font dels Saiols, i de seguida trobem l'església romànica de Sant Andreu del Coll,
situada en un preciós indret amb vistes. Agafem el corriol que neix al portal de l'ermita i que baixa suaument en
direcció al Castell del Coll, fortificació medieval datada
del segle X. Passat el Castell del Coll, deixem la pista a la
dreta i seguirem direcció Hostalnou de Bianya. Travessem
un ampli camp i tornem a ficar-nos al bosc una estona, en
baixada més suau fins a sortir a la casa del Colomer. Aquí
seguim recte per la carretera asfaltada i de seguida som a
l'Hostalnou de Bianya.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi anirem fins a Hostalric, Sils i Les Mallorquines a on per la A-2 i fins a la sortida de Banyoles, seguirem en direcció Besalu, i Olot, sortirem a la sortida 84
(Olot nord - Vall de Bianya ) anirem seguint les indicacions
a La Vall de Bianya i ben aviat arribarem a la petita població de l'Hostal Nou de Bianya, aparcarem en un aparcament que hi ha a la sortida del poble a mà esquerra, al
costat del camp de futbol i la pista poliesportiva.
En total 110 Km i uns 70 minuts.
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LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT 9,5km aprox.
DESNIVELL 450m
DURADA 04:00h
PREVISIÓ D’ARRIBADA

14:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

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

SORTIDES NOVEMBRE | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ALTA GARROTXA

El Ferran, des d’Oix

DATA

Diumenge 24 novembre
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Aqueta sortida ja va ser programada anteriorment dues
vegades i va haver de ser suspesa per les fortes pluges que
feien impossible creuar els rius el primer cop i ja ni tant sols
sortir de Sant Celoni la segona vegada, esperem tenir mes
sort aquesta vegada.

LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Per arribar-hi passarem per Hostalric, Girona, Banyoles, Quico Fernandez
Castellfollit de La Roca i Oix, en total 100 Km. i 90 minuts DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica, però és llarde camí, aparquem a Oix.
ga i amb força desnivell.
Sortim de Oix per la pista de Beget, a uns 500m la dei- Hi ha una petita desgrimxem i seguim per pista forestal en direcció a la vall d'Hort- pada quan baixem cap a
moier fins al Pont Trencat; hem caminat 3 km. fins el pont. Talaixà, amb un cable per
Aquí deixem la pista i a mà dreta anem per un corriol que ajudar-nos a baixar
ens portarà de baixada a creuar la riera de Beget per una RECORREGUT 16km aprox.
palanca de ferro; ara anirem pujant fins al proper collet del DURADA 08h aprox.
Puig; aquí veurem dos camins, el de l'esquerra és per el que DESNIVELL +/- 1150m
tornarem, el de la dreta és pel qual ara anirem planejant cap CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
a la Mare de Deu d'Escales.
suficient, equipament
La Església de Santa Maria d'Escales es troba sota els cin- personal per un dia (roba
gles d'Espàrrecs i a 300 metres per sobre del riu, a l'esquerre d'abric, calçat adequat,
de la riera de Llierca, que forma en aquest indret un profund ulleres de sol, guants, crema solar, etc)
engorjat.
Va ser parròquia fins el s.XIV i posteriorment santuari
amb tradició popular (era molt concorregut l'aplec de la
Mare de Déu d'Agost). Fins a èpoques recents hi residia un
ermità. L'estat de conservació és excel.lent.
El camí segueix fins arribar al Mas (mig abandonat) del
Maranyó, seguim per un corriol ven marcat, que fent moltes
giragonses per guanyar alçada, ens porta al Coll de la Bassa,
on tenim una vista excel.lent del Bestracà. Tenim un corriol
que s'enfila per el mig del bosc i que agafarem una vegada
visitem la Balma del Corneta.
Per arribar a la Balma, seguirem un corriol a la dreta amb
baixada, al cap de uns 10 minuts de seguir unes marques
vermelles i haver baixat uns 60 metres, arribarem a la Balma del Corneta.

INSCRIPCIONS

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

Tornarem a pujar per el mateix camí fins el Coll de la Bassa per agafar el corriol que havíem vist abans, vorejarem el Puig de Planseserres fins el Coll de Terres, aquí seguim recte,
primer per un corriol amb un pas artificial de pedra bastant aeri però sense complicacions
i poc abans d'arribar al cim per un pedregam entre boixos, fins assolir el cim (983 m).
Des de el cim tindrem unes vistes magnifiques, el Bassegoda, el Puig de Sant Marc, el
Puig de les Bruixes, Comanegre, El Mont, Bestracà, i per sota nostre la cresta del Ferrant,
Oix, la vall d'Hortmoier i de Beget amb els Pirineus al fons.
Desprès de gaudir de les vistes, reculem uns 25 metres per el pedregam per agafar el
corriol de l'esquerra que baixa decididament, (hi ha un parell de passos que cal anar en
compte), en menys de mitja hora arribem a Talaixà.
Des d'aquí, agafem el GR-11 i el seguim durant uns 5 minuts, fins que en una corba a
la dreta, prenem un corriol que ressegueix el torrent del Vaquer, es un corriol a on sembla
que s'hagi parat el temps, amb arbres caiguts de vells al mig del camí i tot ple de molsa.
Passem per sota la cresta del Ferran, baixem sense pausa fins a la Vall d'Hortmoier, aquí
comença el Pas dels Liberals, un camí estret arran de una cinglera amb una barana de pedra, a on la riera de Baget, la tenim molts metres avall. El camí ressegueix ara la riera de
Beget fins que arribem al Collet del Puig lloc a on ens retrobem amb el camí que un cop
creuem el riu per la palanca i arribem al Pont Trencat, ens portar de retorn a Oix.
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COM US VA ANAR? | 100 CIMS
COM US VA ANAR? | 100 CIMS

100 cims a l’agost, per l’Alt Pirineu, la Vall
d’Aran i la Vall de Cardós
Per tercer any consecutiu, amb la iniciativa i el guiatge d'en Carles Montoriol, una quinzena de cimaires del CESC hem dedicat la primera setmana d'agost (exactament del 3 al
12) a trescar per cims de la val de sant Nicolau, d'Aigüestortes i de la Vall de Cardós; us
fem cinc cèntims de com ens ha anat de bé:
DIA 1: Presa Cavallers: ens hem agrupat a Granollers i després d'unes quantes hores de
cotxe i deixem arribem a la presa de Cavallers i deixem “cars” on podem, que està tot a
petar!!
Enfilem la pujada de 2h cap al Refugi Ventosa Calvell, on passarem dues nits. Allà ens
retrobem amb la colla del CESC que venen per passar el cap de setmana. Sopem amb caliu ben muntanyenc i a l'hora de dormir hem de fer la primera grimpada per pujar a les
lliteres!!
DIA 2: l'endemà som una bona colla que sortim ben d'hora ben d'hora a fer el cim de
la Punta Alta Comalesbienes (3.014m): corriol, llac, tartera, grimpada entretinguda, calor i
cim!! Allà ens acomiadem dels que retornen a casa, que els espera una baixada mortal de
1.400m ben drets fins arribar als cotxes.
Al vespre ens instal.lem a l'Hostal de la Plaça d'Erill la Vall: bufet per esmorzar (menys
pels qui es lleven a trenc d'alba), restaurant casolà per sopar-hi i terrassa per al patxaran
nocturn, que no ens falti!!
DIA 4: Gran Tuc de Colomers des del refugi d'Estany Llong: excursió llarga i dura (excepte per a alguns ressagats que ens quedem a l'hotel a reposar forces), amb una primera
part preciosa... però la manca de fites ens va dur per un pedregar i una tartera ben dreta.
Les vistes des del cim, increïbles... I el cansament i la satisfacció també!

CESC butlletí | octubre-novembre 2019 | 15

COM US VA ANAR? | 100 CIMS

DIA 5: Pala Alta de Sarradé. Segona excursió exigent (excepte per a uns quants ressagats que avui també es queden a l'hotel a reposar forces), amb una tartera infernal que no
s'acaba mai.. I amb algun llamp i plugim al cim.
DIA 6. Saltem a la Vall d'Aran i ens aproximem amb cotxe fins a la bassa al peu del
Montlude; en 1:30h cim fet, molt agradable i amb vistes espectaculars, glacera de l'Aneto inclosa. De tornada punxem roda però ,en un moment, gràcies a l'equip coordinat de
conductors, resolem el tema.
Al vespre, repetim a l'Hotel Era Cuma de Salardú, on ja ens coneixen d'altres estius,
que ens permet fer uns bons sopars a l'Eth Cerer d'Unha.
DIA 7. Els més agosarats s'enfronten al Tossau de Mar, un cim preciós, el més dur de
la setmana. Primer fins al Llac de Mar(sembla la Costa Brava!) i després per una pujada
exigent i la grimpada final fins al cim.
Una colleta de menys exigents farem el Montcorbison. I algú haurà de passar pel fisioterapeuta de Vielha abans de reprendre l'excursió...
DIA 8. Certascan. Deixem Salardú per anar fins a Tavascan, on agafem un 4x4 fins a la
presa de XXX: queda 1h a peu per arribar al refugi de Certascan on deixarem motxilles.
Sense perdre temps, continuem cap al Pic de Certascan: corriol, llac, caminet, pujada amb
nivell, grimpadeta i cim amb vistes molt boniques!! Baixada sense entreteniment doncs
ens espera el sopar al refugi.
DIA 9: ens llevem al refugi amb boira i fred, per la qual cosa baixem ben abrigats fins a
Tavascan on farem cerveseta per reposar forces. I d'aquí a Ca l'Aurèlia de Tremp, on fem
un dinar per celebrar el final de la 100-Cimera.
Estem ben feliços i contents doncs ha sortit tot rodó: cims aconseguits, bona germanor
i amb la sensació d'haver format un equip de primera!! A mitja tarda ens acomiadem ja a
Granollers tot fent una rotllana i alçant un gran crit de satisfacció!!!
Qui més s'hi apunta, l'any que ve?
Text: Marta del Ruste i Claudi Cervelló |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2019
ESPELEOLOGIA
01.12 | SENDERS
15.12 | 100 CIMS
22.12 | PUJADA DEL PESSEBRE

Cursos tardor 2019
Del 05 al 13.10 |
ESCALADA EN ROCA - NIVELL 1
Del 09 al 17.11 |
ESCALADA ARTIFICIAL EN ROCA
Del 14 al 22.12 |
ALPINISME - NIVELL 1

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

