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EDITORIAL

Any nou,
noves il·lusions i reptes
Aquest 2019 el nostre CESC ha fet els seus 35 anys des
de la seva fundació el 1984. Aquell Centre Excursionista que
va néixer per la iniciativa d'en Quim Álvarez amb el suport
especial de la Teresa Barba i d'un parell més de monitores,
amb l'objectiu de portar i formar un grupet de nois a la
natura, ha crescut i evolucionat al llarg d'aquests 35 anys
fins convertir-se en l'actual CESC amb prop de 600 associats
i el munt d'activitats molt interessants programades de forma
regular, gràcies a les diverses seccions i molt especialment
als diversos càrrecs, per la seva gran i altruista dedicació al
capdavant de les respectives activitats, i als càrrecs de la junta.
Volem felicitar aquí a la Mònica i l'Izmet per l'exitosa tasca
al capdavant de Senders, que han dut a terme els darrers quatre
anys. També gràcies als col.laboradors puntuals i als que han
participat a les nostres activitats, així com a les institucions,
particulars i empreses que ens han donat llur suport material
o econòmic.
Passa per la ment,de manera especial el record de les
companyes i companys del Cesc, per les bones estones
passades plegats tot caminant i gaudint de les nostres
excursions i activitats. El calendari gros del CESC del 2020
que també aquest any oferim als socis pretén fer-ho visible.
Seria molt bo que a la darrera activitat de l'any, la tradicional
i festiva pujada del pessebre a Les Agudes, ens ajuntem una
nombrosa colla per gaudir de la sortida en companyia de tots
els amics caminaires i... plegats menjar-nos els torrons.
Amb il.lusió encetarem el proper any amb la diversitat i la
gran quantitat d'activitats que anirem publicant en aquesta i
properes revistes. De manera especial encoratgem al company
i amic Jordi Manero pel repte de la nova etapa de Senders per
portar a terme la ruta del “Meridià Verd”.
Us animem a participar tant a l'assemblea de gener com a
la gestió de l'entitat per poder portar a terme el projecte comú.
Amics, a tots, el nostre agraïment pel vostre suport i
companyia i com no el nostre desig d'unes bones festes
nadalenques i d'un 2020 en que junts puguem seguir gaudint
de les nostres activitats al costat dels companys actuals i de
tots els que s'hi vulguin anar afegint.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Convocatòria d’Assemblea
Es convoca als socis del CESC per tal de celebrar l'Assemblea General de Socis el
proper divendres 31 de gener del 2020 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2019 i de les previstes pel 2020
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2019
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2019: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2019
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2020
6| Informacions diverses
7| Precs i preguntes
Animem a tots els socis a participar per tal de poder donar resposta satisfactòria al
conjunt d'activitats del CESC.
La Junta Directiva |
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CESC | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2020
GENER
11 Esquí
12 Senders / 12 Espeleo
18 Alpinisme
19 Natura
25 o 26 Muntanya
31 Assemblea anual ordinària
FEBRER
01 Esquí
02 Senders / 02 Espeleo
09 100 cims
15 Alpinisme
15 i 16 GAE
16 Natura
22 Barrancs / 22 o 23 Muntanya
MARÇ
01 Calçotada / 01 Espeleo
06, 13, 20 i 27 Cicle d'Audiovisuals
07 Esquí
08 Senders
15 100 cims
22 Natura
28 Barrancs / 28 o 29 Muntanya
ABRIL
04 Esquí
05 Senders / 05 Espeleo
18 Alpinisme
19 Natura
22 Votació social Concurs Sant Jordi
24 Inauguració Concurs Sant Jordi
25 Barrancs / 25 o 26 Muntanya
MAIG
03 Espeleo
09 Esquí
10 Senders
16 i 17 Barrancs
17 100 cims
23 Alpinisme
24 Natura
30 o 31 Muntanya
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JUNY
07 Senders / 07 Espeleo
13 i 14 100 cims / 13 i 14 Barrancs
20 Alpinisme
21 Natura
27 o 28 Muntanya
JULIOL
05 Espeleo
11 i 12 Memorial
AGOST
De l’01 al 08 100 cims
SETEMBRE
05 i 06 100 cims
06 Espeleo
12 Barrancs / 12 o 13 Muntanya
20 Senders
26 Alpinisme
27 Natura
OCTUBRE
04 Senders / 04 Espeleo
10 o 11 Muntanya
18 Marxa pel Montseny
24 Alpinisme
25 Natura
NOVEMBRE
01 Espeleo
08 Senders
14 o 15 Muntanya
21 Alpinisme
22 Diada del Soci
29 100 cims
DESEMBRE
Del 05 al 08 Aplec Excurisionista
06 Espeleo
13 Senders
19 Alpinisme
20 Pujada del Pessebre

CESC | INFORMACIÓ
CESC | TARGETA FEDERATIVA

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

ponent al següent compte corrent:

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

es tramiti la vostra llicència.

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

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi ha més canvis, n'hi haurà prou amb el nom i la
modalitat.
3 | Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2019.
Podem imprimir les targetes federatives en el mateix local del CESC, fet que agilitza
molt el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat
Directament a la FCE, www.espeleologia.cat
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CESC | MATINALS

CESC | NOU PROJECTE DE SENDERS 2020

CESC | 100 CIMS

CESC | NOU PROJECTE DE SENDERS 2020

Matinals de DIMARTS

El Meridià Verd

Continuem amb les sortides MATINALS dels DIMARTS durant desembre del 2019 i
gener del 2020.
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 als mateixos telèfons.
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

El Meridià Verd, segueix el recorregut, tant a prop com pot, de la línia vertical que
descriu el Meridià de París que té l'inici a Dunkerque (Normandia) i acaba a El Masnou
(Barcelona).
Aquest recorregut va sorgir en commemoració del 200è aniversari de la mesura d'aquest
meridià (base del Sistema Mètric Decimal); és per aquest motiu que, francesos i catalans,
van crear un itinerari senyalitzat tant per fer a peu com en bici, entre els anys 2000 i 2003.
A Catalunya es va senyalitzar la ruta des del Coll de Pal fins a El Masnou. Aquesta ruta
uneix els Pirineus amb el Mediterrani travessant espais naturals protegits de gran bellesa
per la Serra Cavallera, les serres de Milany i Bellmunt, les Guilleries, el Montseny i la serralada Litoral.
https://vimeo.com/7598472
Consta d'11 etapes que des del CESC unificarem en 10, al llarg de tot l'any 2020. De
gener a juny farem des de Sant Martí Secorts
fins a El Masnou, per poder gaudir, si es possible al juny, d'un bany a la platja.
De setembre a desembre baixarem des de
el Coll de Pal aprofitant els dies més llargs de
setembre i octubre i si tenim sort caçar algun
bolet.

Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens vulgui acompanyar, les
matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals normalment pels voltants de Sant
Celoni per ser a dinar a casa.
Cal portar esmorzar, beguda i calçat adient.
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 (dinar en el cas de les sortides de tot el dia),
beguda i ganes de passar-ho bé.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
4 | CESC butlletí | desembre 2019 - gener 2020 |
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SORTIDES DESEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | GR 83 (CAMÍ DEL NORD)

Osor - Arbúcies
Un tast del camí del Nord
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

Per finalitzar l'any farem un tram del Camí del Nord,
també anomenat Camí del Canigó o GR-83.
Sortirem del poble d'Osor des d'on anirem pujant fins
Can Pla, i passarem primer per Sant Hilari Sacalm (CURTA), el nucli de Joanet i finalitzant al poble d'Arbúcies.
TRACK

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr-83-camidel-nord-o-del-canigo-etapa-4-arbucies-sant-pere-dosor-33352897

SORTIDES DESEMBRE | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 01 desembre
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

Jordi Manero
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT

24,8km (llarga)
14km (curta)
DESNIVELL

+700m/ -750m (llarga)
+600m/ -120m (curta)
CAL PORTAR esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
bastons (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Jordi Manero
610516031 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
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100 CIMS | PN SANT LLORENÇ DE MUNT

Castellsapera i Pujol de la
Mata a la Serra de L’Obac
El Parc Natural de Sant Llorenç i Serra de l'Obac és dels
més bonics de Catalunya. El paisatge, combinació de bosc
i roca és força diferent del nostre Montseny. Aquests dos
Cent–cims que assolirem son molt menys trepitjats que els
més coneguts del Parc, com son la Mola i el Montcau. Son
molts els llocs de gran interès que podrem gaudir durant la
caminada parcialment circular, especialment “el Paller de
tot l'any”
Deixarem els cotxes, en un aparcament, a l'indret anomenat l'Alzina del Salari i pujarem cap el coll de tres Creus,on
trobarem el GR5 que seguirem una bona part de la caminada, ens enfilarem al Castellsapera, el primer Cent-cim del
dia i farem un anar i tornar fins el Paller de tot l'any, Seguirem cap al Puig de Tres Creus, Coll de Boix i Coll de la
Garganta, on deixem el GR. Anem a la font Freda i baixem
pel torrent del mateix nom. Ascendim al Pujol de La Mata,
el segon cent-cim del dia. Tornem pel camí de la Serra de la
Mata passant per l'ermita de St. Jaume, cap al punt d'inici,
on trobarem els cotxes.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 15 desembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 19km aprox.
DESNIVELL 870m aprox.
DURADA 07:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, roba d'abric,
paravent impermeable,
esmorzar, beguda i calçat
adient
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 de desembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
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SORTIDES DESEMBRE | TOTES LES SECCIONS

SORTIDES GENER | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

TOTES LES SECCIONS | MONTSENY

SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

Tradicional Pujada del Pessebre
a Les Agudes

6ª Etapa. St Martí SescortsSt Julià de Vilatorta

DATA diumenge 22 de desembre 2019
OPCIONS
A. PUJAR A PEU DES DE FONTMARTINA

SORTIDA 07:30h plaça 1r d'Octubre, o a les 08:00h des de Fontmartina
ITINERARI Fontmartina – Corrals d'en Deumal – Turó de l'Home – Les Agudes.
Baixada per darrera Les Agudes, cap els pous de glaç fins a sortir novament als corrals
d'en Deumal i Fontmartina
DIFICULTAT Hi ha un desnivell d'uns 800m en pujada contínua fins el Turó de l'Home,
el camí és un corriol que correspon a un tram del Gr-5.2
B. PUJAR DES DEL PLA DE L’ESPINAL

SORTIDA 08:30h plaça 1r d'Octubre, en cotxes fins al Pla de l'Espinal.
ITINERARI El Pla de l'Espinal - Briançó - Les Agudes
DIFICULTAT Apte per gairebé tothom. Camí tradicional, ben marcat i molt fressat. Uns
450m de desnivell. La baixada serà pel mateix camí
MITJA DE TRANSPORT Cotxes particulars
INSCRIPCIONS no és necessària la inscripció prèvia, en funció dels que siguem anirem om-

plin cotxes. Més informació, dimarts i dijous al CESC 93867 5213
PUNT DE REUNIÓ Qui arribi primer a les Agudes esperarà la resta. Cada any es puja un Pessebre fet per algun soci i s'hi deixa tot el cicle de Nadal. Un cop arribats al cim, és costum
cantar algunes Nadales, menjar torrons i vi bo
ARRIBADA A SANT CELONI Entre la 13:00 i les 14:00h

INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

DATA

Diumenge 12 de gener
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

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

pl. 1 d'Octubre

Comencem la primera de les etapes del Meridià Verd
des de Sant Martí de Sescorts fins Sant Julià de Vilatorta.
Se surt de Sant Martí Sescorts, en direcció a Manlleu (O)
per la carretera B-522 que deixarem de seguida per agafar
una pista.
Arribarem a la població de les Masies de Roda pel Camí
Ral. Es travessa el nucli i de seguida s'és a Roda de Ter,
seguirem el nostre sender fins arribar a l'Espai d'Interès Natural de Savassona i de les Guilleries-Savassona (Final de la

PROPOSA LA SORTIDA

curta)

Fent dreceres entre pistes anirem fent camí fins Sant Julià de Vilatorta (Final etapa llarga)

MITJÀ TRANSPORT Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
Jordi Manero
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT

18,36km (llarga)
11km (curta)
DESNIVELL

+462m/ -345m (llarga)
+250m/ -120m (curta)
CAL PORTAR esmorzar, dinar i beguda, roba d'abric,
paravent impermeable,
bastons (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Jordi Manero
610516031 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
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SORTIDES GENER | FITXA ALPINISME
ALPINISME | VALL FOSCA

Pic de Filià o Tossal
del Pallasso 2772m

SORTIDES GENER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
18 de gener
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins al poble de
Cabdella, on dormirem.

Divendres vespre

Ruta circular el dissabte, sortirem de Cabdella (Vall
Fosca) i pujarem per la Coma del Port fins al Port de Rus
i d'aquest al Tossal Rus (2.669m), seguirem pel llom fins
arribar al Tossal de Paiasso (2.772m), la baixa la farem per
la Coma de Fuses i la vall del Filià.

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 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

DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTSENY

Salt de la Dona d’Aigua i
l’Ermita de Sant Segimon

DATA

Diumenge 19 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

El Salt de la Dona d'Aigua està ubicat a la Riera de la
Pineda, a prop de la Riera d'Arbúcies. És un petit saltant
d'aigua d'uns 15 metres d'alçada que queda repartit en diversos tobogans (*). Bellesa espectacular d'aquest engorjat
i el seu entorn, en una clariana de sorra fina, per on baixa
la riera. Un racó misteriós i amb encant especial.
“Es conta que l'hereu de can Blanc, mentre feia la migdiada sota l'ombra d'una alzina sentí una dolça veu que
suaument entonava unes cançons; l'home es dirigí cap on
venia la veu i allà, sota el gorg es trobà una dona d'aigua de la que de seguida en quedà enamorat per la seva
bellesa. Després d'unes quantes jornades de súpliques i
declaracions amoroses, la noia i el xicot es varen casar,
prometent ell que no l'hi recordaria mai els seus orígens
a ella. Passaren els anys i tingueren fills, però un dia, en
apropar-se una tempesta la dona va fer segar la collita per
que no es perdés, però la tempesta mai va arribar, l'home
ple d'ira en veure que la collita s'havia segat abans d'hora,
va anar cap a la dona dient-li: “Dona d'aigua tenies que
ser”. Arran d'aquestes paraules, la dona va desaparèixer
per sempre més, diuen que es va llençar al gorg d'on venia. L'home i el mas es varen arruïnar progressivament,
però els fills, deien que cada dia al matí la mare els anava
a pentinar i es trobaven unes perles sobre el llit, eren les
llàgrimes de la seva mare, gràcies a les que varen poder
remuntar el mas i tornar a fer fortuna. Diuen que el salt és
la cabellera de la dona d'aigua”.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras, Sefa Martínez
i Ramon Dedéu
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 317m aprox.
DURADA 04:00h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
Tovallola (opcional)
INSCRIPCIONS

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

Gaudirem d'una passejada per un dels indrets més suggerents que hi ha prop d'Arbúcies (Itineraris de Boscos de
Bruixes i Bandolers).
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SORTIDES GENER | FITXA NATURA

SORTIDES GENER | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | CERDANYA

Sortida amb raquetes

DATA

DISSABTE 25 de gener
HORA SORTIDA

06:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Ermita de Sant Segimon del Bosc (Sant Feliu de Buixalleu)
Segons una consueta d'Arbúcies, aquest santuari existia ja el 923 i depenia de la parròquia d'Arbúcies. Segons aquesta consueta restaven unides les esglésies de Santa Maria
de Lliors, Sant Pere Desplà, Sant Nazari, Sant Climent i Sant Iscle.
L'any 1244 Sant Segimon del Bosc consta com a ajuda de Sant Feliu de Buixalleu, caràcter que va mantenir al llarg dels segles.
L'església actual, bàsicament del segle XVI, s'assenta sobre un temple romànic, del
qual ha conservat el traçat. Tot el conjunt fou restaurat l'any 1953.
ITINERARI (Circular)

Deixarem els cotxes el Càmping “EL POL” d'Arbúcies. Tot seguit anirem fins l'ermita
de SANT SEGIMON DEL BOSC, tot passant per la masia de Can Xic Rei, Can Pigot i Cal
teixidor del Sot. Un cop arribat a l'ermita esmorzarem i posteriorment agafarem una pista
parcialment asfaltada direcció Arbúcies fins arribar a la riera de Pineda on visitarem el
Salt de la Dona d'Aigua. Continuarem per un corriol i posterior pista forestal que ens durà
fins al pàrking dels cotxes de EL POL.
COM ARRIBAR-HI

Ens trobarem a la plaça 1 d'octubre a les 08:00h per prendre la carretera C-35 direcció
Hostalric i la GI-552 Arbúcies, fins arribar el trancant a la dreta de l'entrada del Pícnic El
Pol; ens dirigirem a l'aparcament, on deixarem el vehicles, per iniciar el recorregut.
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Ruta circular que ens permet ascendir al punt culminant
del Pirineu cerdà, des d'on es gaudeix d'unes vistes esplèndides del Pirineu Oriental i el Cadí.
Comencem l'aparcament de l'estació d'esquí nòrdic de
Lles, des d'on agafarem el corriol cap al Pradell per desviar-nos poc després en direcció nord cap a l'estany de l'Orri,
seguirem remuntant en sentit nord pel bosc fins a l'àmplia
clariana del Fornell, on comença una costeruda ascensió
-la part més feixuga de la ruta- pel Llomar, una àmplia franja que separa les fondalades del Clot de l'Orri i del Clot de
la Riba.
Superat el Llomar el desnivell es suavitza fins arribar a un
petit collet, des del que tindrem una excel.lent vista del circ
i la cubeta dels estanys de la Muga; ja nomes quedarà un
curt tram final fins arribar el cim de la Tossa Plana de Lles
(2916m).
Des del cim, si el temps ho permet, a més de la Serres del
Cadí i Moixeró i la Cerdanya cap al sud, veurem la Serra
d'Airosa i el Monturull; el pic de l'Estanyó, el Tossal Bovinar i el cordal de muntanyes que duu a la Tossa; La Muga,
la Carbassa el Puigpedrós; la vall de Madriu i els principals
cims del Pirineu Andorrà amb el Pessons, el Montmalús, els
Envalira, els Fontnegra...; també el Carlit, el Puigpedrós de
Lanós, la Pica d'Estats o els muntanyams d'Aigüestortes i de
les Maladetes... en fi, una de les millors panoràmica què es
pot gaudir del Pirineu en un dia de bona visibilitat.
La tornada serà per la ruta més freqüentada, baixant en
direcció sud fins a l'extens Pla de les Someres i el refugi del
Pradell, des de on, seguint les indicacions, un corriol que
seguirem pel bosc ens deixarà al punt d'inici.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap
complicació, però requereix una bona forma física
(faran falta raquetes, grampons i piolet)
RECORREGUT 13km aprox.
DURADA 08h aprox.
DESNIVELL +1000m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR Raquetes,
pals, grampons i piolet.
Equipament personal
per un dia a la neu (roba
d'abric, ulleres de sol, crema solar , guants, frontal
etc.). Beguda, esmorzar i
dinar.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 23 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
COM ARRIBAR-HI
Sant Celoni - Les Franqueses - Vic - Berga - Túnel del maria_10lofeu@hotmail.com
Cadí - Martinet - Lles - Refugi de Cap de Rec.
En total uns 190km (tots ells asfaltats) i unes 02:30 hores
de viatge.
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COM US VA ANAR? | MARXA PEL MONTSENY
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COM US VA ANAR? | MARXA PEL MONTSENY 2019

COM US VA ANAR? | MARXA PEL MONTSENY 2019

Agraïments 42ª Marxa
pel Montseny 2019

42ª Marxa pel Montseny 2019

Des del Centre Excursionista de Sant Celoni volem donar el nostre agraïment a:
- Els Ajuntaments de Sant Celoni, Gualba, Fogars de Montclús i Campins, pobles per on
ha passat la marxa, pel suport i les facilitats donades.
- El Parc Natural del Montseny.
- Les propietats de les finques per on hem passat. Remarcar i agrair que, en algun cas,
han desbrossat camins per facilitar el pas. Moltes persones han quedat meravellades pels
paratges per on hem caminat.
- Les empreses que han col.laborat desinteressadament.
- La participació, en general, per les mostres de civisme i respecte a la natura que han
demostrat.
- També, i molt especialment, a tot el voluntariat que ha col.laborat en les moltes i diverses tasques que comporta l'organització i la realització de La Marxa (sense vosaltres no
seria possible!!).
Moltes gràcies a tothom.
Text: Jaume Domènech |

Ens vàrem despertar ben aviat per preparar la marxa. El dia amenaçava pluja, però nosaltres amb optimisme vàrem començar a fer el preparatius, i de sobte... SORPRESA!, va
començar a ploure, corrents vam tapar els equips de megafonia i activar el pla B.
S'ens va dir de traslladar-ho tot a la pista coberta. Les barbacoes van ser ubicades sota
cobert i la resta dins la pista.
La sortida es va fer a l'hora prevista, tot i que plovisquejava.
Durant el transcurs de la marxa i marxeta ens vam dedicar a preparar els entrepans i a
coure les botifarres, tot esperant l'arribada dels participants.
Finalment estava tot preparat per rebre els marxaries.
Els primer van arribar quelcom cansats, però amb molta gana i set, que van poder saciar
sobradament.
L'equip de cocció i d'entrepans ja estava preparat per rebre'ls. El repartiment dels aliments a les taules estava fet.
Totes parades amb patates chips, olives i, com no, porrons de vi.
El servei de bar amb cerveses i refrescos, també llest.
Es va fer entrega d'un obsequi al final de la marxa, que va ser agraït per tothom (una
cantimplora d'alumini amb l'emblema del CESC i la 42ª Marxa pel Montseny)
Els comentaris que van copsar dels participants van ser positius i molt agradables, tot
agraint l'organització i la molt bona senyalització del recorregut.
Bé, només ens resta agrair a tots els voluntaris i col.laboradors la seva bona disposició i
ajuts ja que sense ells no hagués estat possible dur a terme un repte com és la marxa.
Text: Joan Torras |
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COM US VA ANAR? | DIADA DEL SOCI 2019
COM US VA ANAR? | DIADA DEL SOCI

Diada del Soci 2019
El passat 27 d'octubre ens vam trobar a la ja tradicional “Diada del soci”, que des de fa
uns anys celebrem a la Sala Mariona de Mosqueroles.
El matí, a les 8, l'equip de la Paella amb l'Antoni Pérez al capdavant comencem les
tasques de preparació. També es comença a fer la xocolata desfeta i a posar al seu lloc les
taules, cadires i estovalles pel dinar. La xocolata està a punt i amb les galetes és qüestió de
tastar-la i agafar forces per elaborar la paella uns i per la caminada matinal els altres. Hi
ha una bona activitat.
En Jordi Manero encapçala la colla cap a l'excursió, el dia pinta bé i es qüestió de gaudir-lo. En tornar la colla de caminar, el pica-pica i tot seguit tots a la Paella, renoi quin
art el dels cuiners!, l'arròs és boníssim, l'ambient càlid, repetim d'arròs i felicitacions als
cuiners. Però el dinar no acaba aquí, tothom treu postres i convida als companys, es va
sentint repetidament allò de “gràcies, ja no puc mes!”
En Xavi Catarineu ha preparat uns audiovisuals de les sortides de Senders, 100 Cims,
Muntanya, en gaudim i revivim amb alegria les estones passades amb les colles tot fent les
nostres activitats a la natura.
Com a cloenda de la Diada es fa l'entrega de les “Ensenyes d'Argent” nominals als socis
que han complert els 25 anys d'antiguitat al CESC. Aquest any han tingut l'honor l'Helena
Pagès, Sebastià Cruz, Maria Magem, Jaume Salichs, Joan Miquel Escudé i David Freixas.
Tots ells han mostrat la seva satisfacció tant pel reconeixement com pel fet d'haver pogut estar al Cesc amb nosaltres durant tots aquests anys.
Text: Carles Montoriol |
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
SORTIDES DEL DISSABTE
01.02 | ESQUÍ MUNTANYA
01.02 | SENDERS
09.02 | 100 CIMS
15.02 | ALPINISME
15 i 16.02 | GAE
16.02 | NATURA
22.02 | BARRANCS
22 o 23.02 | MUNTANYA

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

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

