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EDITORIAL

Sempre CESC
Acabem de començar el 2020, un nou any que serà, de
ben segur, un any ple de felicitat i prosperitat.
L'objectiu d'enguany és compartir les sortides amb els
companys i companyes del CESC, tot fent interrelació humana
i contacte amb la natura.
Cal recordar que el nostre Centre té previstes infinitat de
sortides que podeu veure en el calendari d'enguany.
Aquest any s'inicia el nou sender “El Meridià Verd“,
desglossat amb diferents trams que van des de la frontera
francesa fins al Mediterrani.
També les sortides de Natura, Muntanya i Alpinisme estan
previstes i preparades per fer-nos gaudir d'unes matinals o dia
complet, tot disfrutant de les vistes i del camí a seguir.
Comenceu a fer gana per la propera edició de la calçotada,
doncs el calçots i la botifarra amb mongetes us esperen per
aquest proper 1 de març.
Com és costum també tindrem el Cicle d'Audiovisuals, que
per enguany serà de 4 projeccions comentades durant el mes
de març.
També us recordem que tindrà lloc al mes d'abril el Concurs
Sant Jordi de Fotografia, les bases les teniu en aquesta revista.
Finalment us fem saber que tenim preparada la primera
sortida Gastronòmica de l'any, una sortida molt interessant i
bonica, amb una experiència gastronòmica.
Salut i que tinguem un bon molt any de activitats i
esbargiment en la naturalesa.
La Junta Directiva |

NOTIFICACIÓ PER ALS SOCIS
Per fi el CESC s'ha posat una mica al dia i té un telèfon mòbil per
contactar amb els socis. El número és:

649 07 55 68
Si l'afegiu als vostres contactes podreu rebre la informació que anirem
passant sobre les sortides i apuntar-vos fàcilment (heu de recordar, però,
respectar les dates de tancament d'inscripcions).
La información es passarà a través de llistes de difusió de Whatsapp, per
garantitzar la protección de les dades dels socis.

CESC | INFORMACIÓ
CESC | AUDIOVISUALS

Cicle d’Audiovisuals de Muntanya
“Esteve Monrabà” (març del 2020)
Aquest any tindrem aquest nou cicle d'audiovisuals, de nivell molt alt, amb projeccions
molt interessants.
El 6 de març inaugurarem el cicle amb en Sergi Mingote i el seu repte d'assolir 6 vuitmils en un any i 2 dies. El divendres 13, l'expedició solidària d' Arenys de Munt “Amunt
Nepal” ens presentarà l'audiovisual de la seva acció humanitària al país de l'Himàlaia
amb participació de gent del CESC.
Recuperem aquest any la presència d'en Fulgenci Farré amb un dels seus extraordinaris
audiovisuals “Marroc, tan a prop i tan lluny alhora”.
Tancarà el cicle l'Enric Soler Raspall, prou conegut nostre, amb el que podrem gaudir
de la mítica natura del Canadà.
De ben segur que gaudirem d'unes vetllades extraordinàries.
Totes les sessions són a les 21:00h del vespre
Sala Bernat Martorell, de Can Ramis. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Divendres, 6 de març

“6 X 367“ SIS VUIT-MILS EN UN ANY I DOS DIES
A càrrec de Sergi Mingote
Divendres, 13 de març

“AMUNT NEPAL” Una acció solidària a l'hospital de Seduwa
A càrrec de Marta de la Iglesia i altres membres de l’equip
Divendres, 20 de març

EL MARROC, TAN A PROP I TAN LLUNY ALHORA
A càrrec de Fulgenci Farré
Divendres, 27 de març

PER L'OEST DEL CANADÀ: ÓSSOS I NATURA SENSE FI
A càrrec d’Enric Soler i Raspall
Al programa adjunt del cicle d'audiovisuals trobareu informació més detallada de cada
sessió així com dels autors respectius.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

25è Concurs Sant Jordi de Fotografia,
recollida de fotos fins el 26 de març
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa 25, el CESC. El Concurs fa les ”Noces d'Argent”, potser hi haurà alguna sorpresa.
Hem de remarcar que les fotos presentades pels socis del CESC entren simultàniament
en dos concursos alhora:
- El concurs obert en el que hi pot participar tothom
- El concurs social, reservat només pels socis del CESC
Els premis del concurs obert els dona un jurat d'experts en fotografia i els premis del
concurs social els votem els mateixos socis el dimecres abans de la inauguració.
La manera de participar està àmpliament explicada en el programa que rebràs juntament amb aquest butlletí:
Tria entre 1 i 10 fotografies en total que t'agradin. No cal que siguin d'aquest any,
però sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests dos temes: MUNTANYA i NATURA, o
MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne ﬁns a 5 per categoria.
La mida és important que estigui entre 18x18 i 36x36.
Lumíniq (antiga Fotoprix Sant Celoni) fa un descompte del 20% a tothom que hi vagi
per fer còpies pel concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins el 26 de març les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui, de
les que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotograﬁa el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotograﬁes que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el programa, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Aquests seran els horaris:
Dimecres 22 d’abril, de 18 a 21h - Votació social, només socis i sòcies. Sortejarem un premi

de “Lumíniq” entre tots els socis i sòcies que vagin a votar
Divendres 24 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis amb refrigeri.
Exposició oberta fins el 24 de maig -dimecres de 10 a 14h, divendres de 16 a 20h, dissabtes
i festius de 10 a 14h i de 16 a 20h; diumenges de 10 a 14h.
Tots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.
Els premis materials son força atractius. Però malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres o mòbils.
No t'ho pensis mes: Segur que tens imatges que als altres els agradarà veure!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS

Matinals de DIMARTS
Continuem amb les sortides MATINALS dels DIMARTS per febrer i març 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 DEL 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 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
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SORTIDES FEBRER | FITXA SENDERS
SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

7ª Etapa: Sant Julià de
Vilatorta - Viladrau

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 2 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h 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

Arrenquem desde Sant Julià de Vilatorta i anem a buscar
traças del GR2 que ens portarà a una primera pujada fins
el Castell o Casal de Bellpuig, des d'on tindrem una bonica
panorámica sobre Sant Julià de Vilatorta; seguim la carena
fins passat el Puig l'agulla fins arribar al Santuari del mateix
nom.
Començarema a baixar per pistes fins arribar a la urbanització Les Guilleries i anirem a buscar la carretera entre
Fullaca i Viladrau, on finalitza l'opció curta.
Als de l'opció llarga encara els queda una estona de
pujada suau per anar a buscar l'ampli Coll de les Cireres i
finalment entrar a Viladrau.
Ja sabeu!, si teniu set, si us plau…(no farem publicitat).

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

Jabier Maguregi
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT

18,10 km (llarga)
10,2 km (curta)
DESNIVELL

+492m / -265m (llarga)
+190m / -185m (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 30 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 FEBRER | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | BAIX CAMP

El Molló Puntaire

DATA

Diumenge 09 de febrer
HORA SORTIDA

07:00h del matí
El Molló Puntaire a la part oriental de les Muntanyes de
Vandellós és un cim molt agraït de 719 metres d'alçada
amb boniques vistes sobre l'interior i sobre la costa.
Aquest cim, que ja havíem fet per la banda de mar, ara
proposem d'assolir-lo en una ruta circular sortint del poble
de Vandellós.
Durant bona part de la caminada podrem veure la Serralada del Montsià, Els Ports, La Serra del Boix, la Serralada
de Llaberia, etc. No té preu.
El Pic dels Avencs és un extra, però mostra unes vistes
espectaculars de tota la costa. Si tenim un dia clar podrem
veure des de Tarragona fins el Delta de L'Ebre i La Ràpita.
Sortirem de Vandellós en direcció als Fontanals, agafarem el PR C92 fins el Corral del Coixet, cap als “Dedalts”,
Coll del Corral de la Torre, Font de Navaies i Molló Puntaire. Arribarem fins els Cim dels Avencs i recularem una
mica per baixar cap Coll del Forat del Vent, Font de Castelló, el veïnat de Castelló i Vandellós.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 16km aprox.
DESNIVELL +/- 824m
DURADA 07:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar i dinar, beguda, roba d'abric,
paravent, impermeable i
calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 06 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims
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SORTIDES FEBRER | FITXA ALPINISME
ALPINISME | CADÍ

Torreta de Cadí 2562m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 15 de febrer
HORA SORTIDA

Divendres vespre
Sortirem el divendres vespre i anirem fins al poble de
Cornellana on dormirem.

LLOC SORTIDA

Ruta circular del dissabte.
Sortirem de Cornellana seguint el torrent de Ribanegra
fins al coll de Jovell, aquí seguirem el GR fins al pla de
Roca Grossa; en aquest punt seguirem la carena direcció
oest fins arribar a la Torreta del Cadí.

Cotxes particulars

La baixada la farem seguint la carena passant per 3 pics
més; Cap de la Fresa, Cap de Lorri i Cap de Collada Verda.
Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA 11:00h aprox.
DESNIVELL +/-1600m
CAL PORTAR ARVA, pala,
sonda, grampons, piolet,
raquetes (disponibles al
CESC), roba d'abric, menjar i beure, estris per fer
bivac
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 13 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | ROCA DEL VALLÈS

Ruta Prehistòrica i Bosc
Màgic de Céllecs

DATA

Diumenge 16 de febrer
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Ubicada a la serralada del litoral, entre les comarques
del Vallès Oriental i el Maresme, en aquest recorregut veurem les concentracions megalítiques més importants de
Catalunya.
Aquest itinerari permet conèixer l'anomenada zona arqueològica de Cèllecs, de característiques excepcionals
per l'elevada concentració de monuments històric-arqueològics. Es tracta d'una sèrie de jaciments megalítics datats
bàsicament entre 2500 a.C. i el 2000 a.C., coincidint amb
el final del període Neolític i l'edat de Bronze, i de les restes d'un poblat ibèric situat al cim de Cèllecs.
ITINERARI I RECORREGUT -Circular-

Sortirem de la urbanització Pineda/ an Gol en el T.M.
de La Roca del Vallès, direcció al Dolmen de Can Gol II,
monument que conserva part del túmul funerari, i la Pedra
Foradada, tot seguint la pista forestal. Acabats de visitar
aquests dos monuments seguirem la pista on ens trobarem
el bolet de fusta pintat, direcció la Pedra de les Creus, roca
granítica natural sobre la qual hi ha gravat diferent signes
amb forma de creu i el Tron del Rei.
Deixarem momentàniament la pista per endinsar-nos
per un corriol empedrat per trobar el Plat de Rei; el formen
unes roques granítiques de factura primitiva que formen
una cassola amb regueró de canalització; desfarem aquest
tram per reprendre un altre corriol ombrívol i humit que
ens portarà a creuar el torrent de Sant Bartomeu. Un cop
travessat l'esmentat torrent seguirem per al corriol fins arribar al Bosc Màgic. En aquest punt es concentren varis
monuments com: l'Elefant i els Moai's.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

11,5km aprox.
DESNIVELL +250m
DURADA 04:00h 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 qualsevol dubte:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Joan Torras
655 281 222
- a en Ramón Dedéu
648 754 520

Com que el camí, fins al moment, ens ha permès cremar calories i hidratació, esmorzarem a l'ermita de Sant
Bartomeu de Cabanyes, típica esglesiola romànica rural.
Prèviament haurem passat per la font de Sant Bartomeu.
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA

Un cop tips anirem pista avall a cercar el Dolmen de Cèllecs, també conegut com la
cova del Moro. Està format per una cambra funerària simple i la Pedra de les Orenetes.
Bloc granític amb diverses cavitats.
Retrobarem la pista forestal inicial que portarà a l'inici del circuit.
COM ARRIBAR-HI (30 minuts/30km)

Sortirem de la plaça 1 d'Octubre de Sant Celoni, agafarem la C-35 direcció a Cardedeu, un cop arribat a la rotonda d'entrada a la autopista, prendrem la tercera sortida a la
BV-5105 i C-1415c direcció a la Roca del Vallés, tot passant per Santa Agnès de Malanyanes, fins creuar la Roca del Vallès, seguirem per la BV-5001 Vilanova del Vallès, on
girarem a la nostra esquerra i ens endinsarem a la urbanització La Pineda fins arribar a
Can Gol, on deixarem el vehicles per iniciar el recorregut.
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SORTIDES FEBRER | FITXA BARRANCS dissabte!
DADES TÈCNIQUES

BARRANCS | MONTSERRAT

Tres en Ratlla i/o
Joc de l’Oca

DATA

Dissabte 22 de febrer
HORA SORTIDA Per definir
LLOC SORTIDA

Muy buenas. Arrancaremos este curso 2020 con una salida en seco, dirección Montserrat. A la vista los barrancos
Tres en Ratlla y/o Joc de l'Oca.
Ambos barrancos tienen una Acotación o Graduación
Técnica similar, v3a1III, considerados como descensos
clásicos, muy variados y divertidos, ideales para quitarse
los turrones de encima.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Fran López
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
Según cuántos seamos en la salida, se irán haciendo gru- dijous 20 de febrer
pos de unas 5 pers. aprox, entrando de manera escalonada - a en Fran López
en el mismo barranco, o haciendo barrancos diferentes si la 669 434 102
zona lo permite y repartiendo el material del centro entre
los grupos.
Todos los participantes deben ser lo suficientemente
autónomos en un barranco para garantizar un buen descenso en grupo.
DIFICULTAD

Se deben tener conocimientos en la técnica del rapel y
estar acostumbrado a estar a alturas de más de 20 metros.
Hay que tener una forma física suficiente para realizar este
tipo de actividad.
MATERIAL NECESSARIO:

neopreno, botas de barranquismo/montaña, arnés de
barranquismo con culote, bagas de anclaje dobles con
dos mosquetones de seguridad, un par de descensores tipo
“ocho”, unos mosquetones homologados de más, casco de
montaña, mochila, bote estanco, agua y comida por la jornada (opcional: ropa térmica interior, guantes finos).
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SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA cap de setmana!
MUNTANYA | PALLARS SOBIRÀ

Cap de setmana per les
Valls d’Àneu

DADES TÈCNIQUES
DATA Cap de setmana,

22 i 23 de febrer
HORA SORTIDA

dissabte, 06:00h
MOLT IMPORTANT! Cal reservar abans del 06 de febrer LLOC SORTIDA

(places limitades). Per fer la reserva, el refugi ens demana
15€ per persona de paga i senyal. Haureu de fer arribar
aquest import, d'una manera o altre, a en Quico abans del
dia 6 de febrer. La resta la pagarem en el mateix refugi.
Ens allotjarem en el refugi Pla de La Font (dins el Parc
Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes ) amb règim de mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar). El cost es de uns 40€
per persona.
En el refugi no cobren amb targeta, per tant porteu diners
en metàl.lic i canvi.
Compteu a més amb les despeses de compartir cotxe.

CAL DUR Raquetes, pals, grampons i piolet.

LA RUTA TAMBÉ ES POT FER AMB ESQUÍS
Equipament personal per dos dies a la neu (roba d'abric,
ulleres de sol, crema solar, guants, frontal, llençol/sac per
dormir al refugi, necesser personal, etc.). Beguda, esmorzar
i dinar per el dissabte i alguna cosa per picar a mig matí i el
dinar pel diumenge.

ITINERARI

DISSABTE
Sortirem del Centre de Natura de Les Planes de Son en
direcció al refugi Pla de la Font; en uns 4km arribarem al
refugi, on farem una breu parada i, si volem, podrem deixar
una mica de pes i continuarem cap el coll de Fogueruix;
una mica abans d'arribar-hi farem un gir a la dreta per anar
a la Serra de Les Closes i Lo Planell i passant per el cim de
Mil Potros per, sense gaires dificultats, arribar al cim del
Pinéto de 2664m, esplèndid mirador de les muntanyes del
Parc Nacional i de la vall de Sant Maurici.
Tornarem cap el refugi pel mateix camí de pujada.
En total uns 12km i +1150m/-600m de desnivell.
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pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap complicació, però és llarga i
amb força desnivell
RECORREGUT

dissabte 12km aprox.
diumenge 09km aprox.
DURADA

dissabte 07:00h aprox.
diumenge 06:00h aprox.
DESNIVELL

dissabte +1150m/-600m
diumenge +300m/-700m
ARRIBADA diumenge,
21:00h aprox.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 06 de febrer
- dimarts i dijous, de 19 a
21h, al 93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com

SORTIDES FEBRER | FITXA MUNTANYA cap de setmana!

DIUMENGE
Després d'esmorzar en el refugi sortirem en suau pujada cap el mirador de Fogueruix,
des d'on gaudirem de les vistes, i tot seguit anirem cap el proper pic de Sant Salvador o
Pic de Quartiules de 2218m, també amb bones vistes; ja nomes ens quedarà començar la
baixada per dins el bosc fins al refugi i fer el camí de tornada a Les Planes de Son, però tot
passant per el Planell des Estanyeres, i el Pas del Coro.
En total uns 09km i +300m/-700m de desnivell.

COM ARRIBAR-HI

Sortirem de Sant Celoni per la AP-7 fins a Martorell i per la A2 fins passat Cervera, seguirem cap a Agramunt, Artesa de Segre, Tremp, la Pobla de Segur, Llavorsí, Esterri d'Àneu i
tot pujant al port de la Bonaigua ens desviarem a l'esquerra cap el petit poble de Son i, ja
des d'aquí, fins el Centre de Natura de Les Planes de Son.
Uns 300km i quasi bé 4 hores de viatge.
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SORTIDES FEBRER | FITXA GAE
GAE | VILANOVA DE MEIÀ

Carnaval Vertical 2020
del 29 de febrer a l’1 de març
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SORTIDES MARÇ | FITXA CALÇOTADA
DADES TÈCNIQUES

ACTES SOCIALS | MOSQUEROLES

Calçotada

DATA

Diumenge 1 de març
HORA SORTIDA

10:00h (col.laboradors)
Com marca la tradició, el primer diumenge de març ens 13h del matí (ganuts)
trobarem al local social La Mariona de Mosqueroles per LLOC
Local social La Mariona,
poder menjar-nos els calçots.
Us animem a tots a col.laborar en l'organització de les Mosqueroles
PREU

taules i fer les brases pels calçots.
El menú inclou:
- pica-pica
- els calçots i la salsa
- el segon plat: butifarra, mongeta del ganxet/fesol,
menut adobat amb oli o adob ibèric, A TRIAR
- vaset de gelat
Cal que porteu tots els estris per menjar.
No cal que porteu taula ni cadires.

Socis 10 euros
No Socis 15 euros
Fins el 12 anys 5 euros
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 27 de febrer
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
Com s'han de comprar els calçots, cal saber amb alguns 93 867 5213
dies d'antelació, quants serem. Per això és imprescindible
fer la reserva abans del 27 de febrer.
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SORTIDES MARÇ | FITXA SENDERS
SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

8ª Etapa: Viladrau-CollformicMatagalls-Sant Martí

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 08 de març
HORA SORTIDA

08:00h 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 Viladrau, remuntem suament el ves-

sant esquerre de la riera Major, fins el santuari de l'Erola,
des d'on s'inicia una forta pujada a Sant Segimon.
Travessem la carena oocidental del Matagalls, els companys de la curta faran cap a Collformic.
Els companys de la llarga, desde Sant Segimon, ens dirigirem cap el Matagalls, baixarem al coll Pregon, Sant Marçal i finalment Sant Martí del Montseny.
En el moment de fer aquesta publicació no hi ha prèvia feta. És possible que els de la curta puguin buscar un
restaurant per la zona per dinar -pendent de confirmació-.

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

21km (llarga)
9,23km (curta)
DESNIVELL

+1000m/ -1000m (llarga)
+668m/ -350m (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 05 de març
- 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 MARÇ | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | VALL DE LORD, SOLSONÈS

El Cògol, Serra de Busa,
El Capolatell

DATA

Diumenge 15 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI

Una excursió per pujar fins els Cingles de Busa amb el
Cògul al capdamunt des d'on gaudirem de vistes a totes
les valls del voltant La Llosa del Cavall, St. Llorenç de Morunys, la Vall de Lord, muntanyes com el Pedraforca, Port
de Comte, La Serra del Verd, Montserrat....i unes cingleres
impressionants. La caminada va per espais i paisatges molt
diversos, el que fa la caminada molt entretinguda.
Deixarem els cotxes a l'aparcament de Sant Lleïr de la
Vall d'Ora, just al costat del monument a Guifré el Pilós.
Anem cap a la Font i veiem la Masia del Pujol. Anem pujant cap a la Masia d'Orriols i d'aquí per la Font de reguerets cap al famós “Pas de l'Escala de Busa”, avui dia
metàl.lica. Aviat arribem al Mirador de la Bertolina, ja al
Pla de Busa. Aviat veurem les Masies del Pla, Ca l'Artiller,
El Rial de Busa, i l'esglesiola de Sant Cristòfol (segle XVIII).
Després trobem La Font de Busa i la Casa Vila.
Seguirem cap a la Creu del Capolat, al Serrat de les Gralles, magnífic mirador de la Vall de Lord, Sant Llorenç de
Morunys i l'embassament de la Llosa del Cavall a primer
terme i el Port del Comte al fons.
D'aquí en arribem a l'impressionant Capolatell o “Presó
de Busa”. El nom li ve perquè es va fer servir de presó natural a les guerres carlines.
Tornem a la Creu i agafem el camí carener que per damunt del Cingle del Moro que ens portarà al Cògul, el 100
cim del dia i punt més alt de la Serra de Busa (1526m).

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apte per tothom avesat a caminar per
muntanya
RECORREGUT 19,9km
DESNIVELL +/- 950m
DURADA 07:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar i dinar, beguda, roba d'abric,
paravent, impermeable i
calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
- al grup de Whats App
dels 100 cims

Després de gaudir i celebrar el cim, tot carenejant, anem
al Serrat de la Llebre (1521m) i a partir d'aquí comencem a
baixar. Baixem cap al Grau d'Escales fins a Sant Pere, joia
del romànic del segle XII, al fons de la vall.
D'aquí ja retornem a Sant Lleir on tenim els cotxes. Si
volem podem fer una ullada a l'antiga serradora.
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA-GASTRONÒMICA
NATURA-GASTRONÒMICA | LLUÇANÈS

Ermita de Sant Martí Xic i
Castell de Voltregà

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 22 de març
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ Bonica sortida de natura amb la particu-

laritat de que la convertirem amb Gastronòmica, per aprofitar l'indret. Durant tot el trajecte gaudirem d'unes vistes
espectaculars tant de la plana de Vic i el Lluçanès com de
la serralada del Montseny, Cabrera, Pirineus, etc. El trajecte transcorre en una primera part rocosa fins arribar a la
creu del Morral (vista impressionant), continuem direcció
a la masia Serratosa i l'ermita del Roser i la seva font, fins
arribar al mirador del Grau de Serratosa (una l'altra vista
espectacular). Tot pujant a la cinglera del Puigpelat podrem visitar la cabana de Rabionet, construcció típica del
Lluçanès, i meravellar-nos de la vista aèria del camí. Un
cop arribats a la part alta del serrat de Sant Martí, arribarem
a l'ermita de Sant Martí Xic (850m) i les runes del Castell
de Voltregà (854m). Ambdós formen el conjunt més antic
i de més càrrega històrica de tot el Voltreganès. Situats al
final de la serra de Sobremunt, sobre el Morro Llong i d'on
va sorgir el naixement del Voltreganès.
L'església romànica és del s. XI i està ubicada a sota del
turó del Castell en una estreta carena vorejada de cingles
a banda i banda. Degut a les seves reduïdes dimensions
és coneguda popularment per Sant Martí Xic, però el seu
nom és Sant Martí de Voltregà o del Castell.
Des de aquest lloc privilegiat, gaudirem d' unes magnífiques vistes de la Plana de Vic, Montseny, Cabrera, Pirineus, Pedraforca etc..
El camí de tornada el farem refent la plataforma enlairada de la cinglera fins a trobar el GR-3 PR-49.1 que ens durà
tot baixant, a la Balma de la Corrala i al punt de sortida.
ITINERARI I RECORREGUT (Circular) Es tracta d'una ruta
circular que segueix trams del PR-49 i 49.1, GR-3, i alguns
SL de la comarca.
La ruta surt del pàrking de la Font de la Sala de Sant
Hipòlit, direcció a la cinglera del serrat de Sant Martí, pujarem per la seva banda esquerre, direcció a la creu del
corral, masia Serratosa, ermita del Roser, Font del roser i
Cabana d'en Rabionet. Un cop arribats a la part alta de la
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LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PREU MENÚ 20€
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

12,5km aprox.
DESNIVELL +694m
DURADA 04:30aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 19 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Joan Torras
655 281 222
- a en Ramón Dedéu
648 754 520

SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA-GASTRONÒMICA

cinglera, girarem a la nostra esquerre direcció a l'ermita de Sant Martí i Castell de Voltregà, tot resseguint la part alta de la cinglera. Visitats els llocs esmentats, iniciarem el camí
de tornada, tot passant per la Balma de la Corrala, entre corriols i pistes al punt se sortida.
COM ARRIBAR-HI (01:00h, 65km) Sortirem de la Plaça 1 d'Octubre, direcció Hostalric

per la C-35, i la GI-553/552 fins Arbúcies, un cop creuat el poble, prendrem la GI-550
direcció Sant Hilari Sacalm, fins a trobar l'entrada de la C-25. En aquest punt seguirem
per la C-25 direcció Vic fins la sortida 180 (Olot, Ripoll, Vic Nord) per incorporar-nos a
la C-17 direcció Ripoll. Passat uns kilòmetres de la incorporació a la C-17, prendrem la
sortida 67 direcció a la carretera BV-4608 Sant Hipòlit de Voltregà. En arribar aquesta
població, continuarem direcció a l'església i per els carrers de l'església, de l'Hospital i
Sant Martí, fins arribar a l'esplanada de la Font de la Sala, on deixarem els vehicles per
iniciar el recorregut. Total 65 Km.
DINAR AL RESTAURANT CAN PAIROT DE SANTA CECILIA DE VOLTREGÀ Can Pairot és una

antiga masia catalana, antigament havia estat una petita botiga de poble, que es va anar
convertint en el punt de trobada de la gent del poble sortint de missa per fer el vermut i
jugar a cartes, fins que es va fundar com a restaurant l'any 1991 per la família Gimbert
Estrada i que va anar evolucionant fins el què és avui, un reconegut restaurant familiar de
la comarca. Especialitzant-se en menjars casolans d'elaboració pròpia de la millor cuina
tradicional catalana.
El menú consta de 6 primers i 8 segons, a escollir. Inclou el postre, l'aigua, pa i vi ,
cafè, tallat o cigaló. El menú està configurat per poder escollir entre diferents plats,
MENÚ 20,00€ (IVA inclòs)

1er. Plat a triar: Amanida catalana, Ceba amb tomàquet ratllat, Sopa torrada amb
mandonguilles, Canelons, Meló amb pernil, Espàrrecs amb maionesa.
2on. Plat a triar: Pollastre a la brasa, Peu de porc a la brasa, Botifarra a la brasa, Xai a
la brasa, Bistec a la planxa, Vedella amb bolets, Xurrasco a la brasa, Tira de costella de
porc a la brasa
Aigua, pa i vi de la casa. Postres a triar. Cafè, tallat o cigaló.
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SORTIDES FEBRER | FITXA BARRANCS dissabte!
BARRANCS | A DEFINIR

A triar entre Glorieta, Corba,
Forat Negre o Escalell

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 28 de març
HORA SORTIDA Per definir
LLOC SORTIDA

Muy buenas. Ahora sí que toca ir a por agua y enfundar
el neopreno. Al ser una salida de un día, según caudales,
climatología y participantes, unos días antes de la salida
elegiremos entre los siguientes barrancos: Glorieta - Corba
- Forat Negre - Pas de l'Escalell. Son 4 barrancos bastante
distintos a nivel exigencia, agua, verticalidad y técnica.
Según cuántos seamos en la salida, se irán haciendo grupos de unas 5 pers. aprox, entrando de manera escalonada
en el mismo barranco, o haciendo barrancos diferentes si la
zona lo permite y repartiendo el material del centro entre
los grupos.
Todos los participantes deben ser lo suficientemente
autónomos en un barranco para garantizar un buen descenso en grupo.
DIFICULTAD

Se deben tener conocimientos en la técnica del rapel y
estar acostumbrado a estar a alturas de más de 20 metros.
Hay que tener una forma física suficiente para realizar este
tipo de actividad.
MATERIAL NECESSARIO:

neopreno, botas de barranquismo/montaña, arnés de
barranquismo con culote, bagas de anclaje dobles con
dos mosquetones de seguridad, un par de descensores tipo
“ocho”, unos mosquetones homologados de más, casco de
montaña, mochila, bote estanco, agua y comida por la jornada (opcional: ropa térmica interior, guantes finos).
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pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Fran López
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 26 de març
- a en Fran López
669 434 102

SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | PRIORAT

Cogulla i Piló dels Senyalets
des de Cartoixa d’Escaladei

DATA

Diumenge 29 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Ruta circular amb començament i final a la Cartoixa d'Escaladei, a la comarca del Priorat. La ruta ens porta fins a La
Serra Major pujant pel Grau de l'Escletxa i baixant pel Grau
de Salfores.

LLOC SORTIDA

Començarem tot pujant per la pista, deixant a la nostre
dreta La Cartoixa d'Escaladei. Seguirem per la pista fins arribar a l'ermita de La Pieta (s.XVII), en estat ruïnós i envoltada
de grans plataners. L'ermita esta construïda a sobre d'una
font-manantial protegida per una gran volta i feia les funcions d'una mena d'hospital de la Cartoixa.
Seguirem cap el Collet de l'Hort on girarem a la dreta i ens
enfilarem per un corriol. Un cop arribem al peu dels cingles
ens desviem uns pocs metres a la dreta per un corriol fins la
raconada que forma la gran balma de la Cova Roja, desprès
reprenem el sender fressat fins abastar una lleixa una mica
penjada per la que, resseguint les parets fins un punt on la
lleixa finalitza, hi trobem una escletxa que trenca el cingle.
És el Pas de l'Escletxa, pas que dóna nom al grau.
Per entrar a l'escletxa cal fer una fàcil grimpada i, just en
sortir de la mateixa, cal girar a la dreta en un pas un xic penjat però que esta perfectament equipat amb un cable com

PROPOSA LA SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
Quico Fernandez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar,
només una petita grimpada en el Grau de l'Escletxa
RECORREGUT 17,5km
aprox.
DURADA 07:00h aprox.
DESNIVELL +/- 950m
ARRIBADA 19:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
personal per un dia a la
muntanya (roba d'abric,
calçat adequat, ulleres de
sol, guants, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 26 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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SORTIDES MARÇ | FITXA MUNTANYA

a passamà. Ens enfilarem pel Grau i arribarem fins dalt a l'extrem de la serra on girarem
per anar tota l'estona direcció la Morera. Passarem per llocs emblemàtics com la Punta
del Boter, La Cogulla, el Pi del Cugat i el Piló dels Senyalets. Un cop al Piló tornarem enrere fins a l'alçada del Pi del Cugat i baixarem cap a la dreta fins el Clot del Cirer, un lloc
idíl.lic al mig de tanta pedra (pot ser un bon lloc per dinar).
Tornarem dalt la serra i baixarem cap el Grau de Salfores, on trobarem un pas una mica
aeri, equipat amb un cable per assegurar-nos; anirem baixant tot ajudant-nos en algun lloc
amb les mans, però sense gaires dificultats.
Un cop a baix, ja per camins i pistes fàcils, retornarem fins a La Cartoixa d'Escaladei.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi Anirem per l'autopista AP7 fins a la sortida de Reus, per la T11 i per la
N420 fins a Les Borges del Camp i per la C242 i la T702 fins Escaladei.
En total 190km i poc mes de 2 hores de cotxe.
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CALENDARI PREVISIÓ

Abril 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
SORTIDES DEL DISSABTE
04.04 | ESQUÍ MUNTANYA
05.04 | SENDERS
18.04 | ALPINISME
19.04 | NATURA
22.04 | Votació Social Sant Jordi
24.04 | Inauguració Sant Jordi
25.04 | BARRANCS
25 o 26.04 | 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

