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EDITORIAL

La primavera la sang altera
“En rebre aquest butlletí ja serem en plena primavera, que
com diu la tradició -la sang altera -, ja tindrem un bon sol, i
podrem gaudir del temps agradable i dels paisatges verds i
preciosos, que son els que toca..”
Així començava l'editorial que ja teníem a punt per la
revista de març –abril i que feia memòria del seguit d'activitats
del Cesc per a gaudir en plena natura amb tota la colla. En
escriure aquelles ratlles poc podíem pensar el que ens venia
al damunt.
Després de l'extraordinària sessió amb en Sergi Mingote
i de les sortides d'esquí i Senders, hem entrat en un període
de temps indefinit en el que no tenim la possibilitat –per
responsabilitat i per normativa- de trobar-nos en aquestes
activitats que tant ens entusiasmen.
Ara, cal que els nostres polítics i càrrecs de l'Administració
estiguin encertats en les seves decisions i puguem sortir
d'aquesta pandèmia en el menor termini i amb el menor
nombre de víctimes possibles, que malauradament ja son
desmesurades.
Fem esment a l'activitat solidaria de l'Associació Catalana
de les Neurofibromatosis, a la que el Cesc dona suport i
publiquem en aquest butlletí.
Esperem que s'aturi com abans millor aquest degoteig de
víctimes, i que veiem no massa lluny la fi d'aquest temps de
confinament necessari,
Mirant endavant, esperem poder retrobar-nos tots ben aviat,
serà el senyal de que aquest mal son es va esvaint.
Fins aviat.
La Junta Directiva |
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Comunicat
COMPANYES I COMPANYS:
Al Cesc, com totes les entitats esportives del País, d'acord amb les directrius donades
per les autoritats per lluitar contra la propagació de la pandèmia del covid-19, hem tancat
el local i suspès totes les activitats programades a partir del dia 12 de març d'aquest 2020.
En el moment de fer aquest escrit, la pandèmia està creixent a dimensions, fins fa pocs
dies, impensables. Es per això que hem retardat una mica la publicació d'aquest butlletí
i fer un pel de temps per veure l'evolució i l'efecte sobre les mesures de contenció de la
pandèmia.
De moment només el publicarem en format digital, per les actuals dificultats d'impressió i distribució. En aquest butlletí ja no hi posem les activitats previstes per l'abril al calendari anual del CESC i que queden totes suspeses.
Sí que hi publiquem les pensades pel maig, per si les podem portar a terme, també hi
publiquem el Memorial previst pel segon cap de setmana de juliol i l'Aplec Excursionista dels Països Catalans del desembre a efectes de reserves d'allotjament i que esperem
poder fer.
Expressem des d'aquí el nostre condol i suport al companys que han perdut familiars o
amics aquests dies, i el nostre desig de salut per a totes i tots, que acabi ben aviat aquesta
pandèmia i que com abans millor s'aixequi el confinament i ens puguem retrobar tots amb
gran alegria per gaudir plegats de les nostres caminades i altres activitats del CESC.
Carles Montoriol |
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Assemblea General de Socis: Resum
INFORME SOBRE LES ACTIVITATS PORTADES A TERME L’ANY 2019 I LES PREVISTES PEL 2020

De cada secció parla un representant que explica les activitats i projectes de la seva
secció. Es comenta la programació de les sortides pel 2020.
Com a novetats tenim el següent:
S'incorpora a la secció de Natura en Ramón Dedeu. Per aquest any es recuperen les
sortides gastronòmiques.
Senders: s'està fent el Meridià Verd.
100Cims: unes 50 persones están fent el programa, diversos socis ja tenen les fites de
100, 200 i 300 cims.
Biblioteca: les noves adquisicions es poden consultar a la web del CESC, están disponibles per a tots els socis.
Marxa pel Montseny: aquest any es faran 3 recorreguts Marxassa, Marxa i Marxeta,
d'uns 32, 24 i 14 km respectivament.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2019 el CESC tenia 539 socis.
Durant l'any 2019 hi va haver 33 noves altes i 64 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2019 i el pressupost pel 2020.
QUOTES

Es proposa i s'accepta que les quotes del 2020 restin igual:
- Soci ordinari i/o titular d'una unitat (i adreça) familiar: 39 euros
- Cadascun dels altres socis d'una mateixa unitat (i adreça) familiar: 16 euros
- Soci major de 65 anys: 21 euros
ALTES I BAIXES JUNTA DIRECTIVA

Es donen de baixa de la Junta l'Izmet Yahia-Cheik i la Mònica Lop i es dona d'alta a la
Núria Deulofeu en l'Atenció al Soci.
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Memorial Muntanyenc (10) 11 i 12 de juliol
A. Pic de la Múnia 3134m / B. Rubiñera 3005m / C. Llacs de la Múnia 2526m
LLOC Hotel Turmo, de Labuerda
PREU PER PERSONA 135 euros

El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits.
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.

Podeu inscriure's enviant un correu a info@elcesc.org o trucant al telèfon 649 07 55 68,
dimarts i dijous de 19 a 21h. Més endavant exposarem com tramitar el pagament.
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns
amb els altres per tal d'omplir cotxes i abaratir els costos del desplaçament)
HORARI
DIVENDRES 10 - Ens trobarem al voltant de les 21:00h a l'hotel Turmo per sopar
DISSABTE 11 -

Opció A i Opció B = Ens trobarem a les 06:00h al bar de l'hotel per fer un primer esmorzar i marxarem de l'Hotel a les 06:30h.
Opció C = Ens llevarem a les 07:00h per fer un primer esmorzar, marxarem de l'Hotel
a les 07:30h
Un cop acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo per sopar a les 21:00h
DIUMENGE 12 - Ens llevarem a les 08:00h per fer un bon esmorzar. Marxarem de l'hotel
a les 09:00h. Acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo a les 14:30h per fer el
dinar de comiat.
QUÈ CAL DUR El segon esmorzar i el dinar del dissabte, beguda per passar els dos dies,

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

Sortirem de l'hotel Turmo a les 6:30 h Opció A i B, i a les 7:30 h els de l'opció C amb els
cotxes en direcció a Bielsa, passarem per les piscines a treure el tiquet (3 euros per cotxe
per tenir accés a la pista de Pretramula), seguirem fins passat Parzan, on trobarem l'encreuament a l'esquerra que ens portarà a Chisagüés per carretera asfaltada i en aquest moment comença la pista de terra només apta per a tot terrenys, en 7 Km i 600 m de desnivell
arribarem a Petramula on aparcarem i començarem a caminar (totes les opcions: A-B-C).
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Començarem a caminar a 1950 m per un camí molt fressat direcció al barranc de Petramula, però de seguida ens enfilarem per una carena, guanyant alçada ràpidament, arribarem al barranc del clot de los Gabachos (2450 m) , on l'itinerari se separa, els del B a la
dreta i la A i C recte pel barranc fins als llacs.
Opció A i B: Ja farà 1 o 2 h que haurem passat per la cota 2450 m, a partir d'aquí sabrem
si hi ha molta o poca neu (ja tindrem l'informe de la prèvia).
Opció A - Pic de la Múnia 3134m
Continuarem caminant en lleugera pujada, és molt segur que pels voltants d'aquesta
zona dels llacs ens hàgem de posar els grampons per neu i gel, arribarem als llacs, un
cop superats començarem a pujar cap a la collada dels Ibons (2853 m), a partir d'aquí
toca anar a tota cresta, buscarem sempre el millor lloc per passar (en aquests llocs el
relleu és canviant), i així arribarem al pas del Gat (3000 m, III grau) i el cim de la Munia (3134 m), ens felicitarem ràpidament, i depenent del temps i de l'hora en gaudirem
tant com puguem, decidirem si anem avall o anem per més, els tres mils, estan més a
l'abast que mai: la petita Múnia (3099 m), Sierra Morena (3093 m), pic de Troumouse
(3089 m), això es decidirà sobre la marxa, estem en un terreny d'aventura molt exigent.
Reservat a persones amb una molt bona experiència en rutes d'alta muntanya i que tinguin
una forma física adequada per anar per camins amb forts desnivells. Que hagin participat
en les sortides prèvies de preparació organitzades pel CESC. Els organitzadors seran al
final, els qui segons el seu criteri, decidiran si una persona està capacitada per realitzar la
ruta.
Opció B - Rubiñera 3005m
Arribats al clot de los Gabachos, ens separarem de les altres opcions, prendrem el camí exclusiu del Rubiñera, hem de salvar un desnivell de 550 m i una distància d'1,6 km, fins ara hem
pujat per un camí ben definit, però ara ens pot tocar posar-nos els grampons (que seria fantàstic) o pujar per un corriol molt descompost i penós, res que no es pugui salvar amb paciència.
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Un cop dalt al Rubiñera (3005 m) ens felicitarem ràpidament, i depenent del temps i de
l'hora en gaudirem tant com puguem, després ens deixarem anar corriol avall fins arribar
al llac on ens retrobarem amb tothom, els de la A i la C.
Reservat a persones amb una bona forma física adequada per anar per camins d'alta muntanya amb forts desnivells i hagin participat en les sortides prèvies de preparació organitzades pel CESC. Els organitzadors seran al final, els qui segons el seu criteri, decidiran si
una persona està capacitada per realitzar la ruta.
Opció C - Llacs de la Múnia 2526m
Continuaren direcció als llacs de la Múnia (2526 m) i un cop arribats a aquest punt ja
tenim el nostre cim, només cal refer forces i tot fent una passejada molt planera anirem fins
a un altre llac que hi ha a prop.
Apte per tothom que ho vulgui passar molt bé en contacte amb la natura.

DISSABTE NIT Hora de celebracions:

A les 21 h gran sopar. El normal és que tota la gent estigui cansada, però molt contenta
pels èxits aconseguits, ara ja només cal reposar i gaudir del menjar que cada any ens prepara la gent del Turmo i brindar per tots els tres mil aconseguits, sobretot pels que s'estrenen amb això dels tres mil.
Però no creieu que sigui fàcil anar-se a banyar a un llac a 2526 m.
ÉS L'HORA QUE EL SR. PRESIDENT ES DIRIGEXI A TOTES LES PERSONES ASSISTENTS. LA MÓNICA ens parlarà de tots els projectes per l'any vinent, muntanyes per anar
i llacs per visitar.
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RUTA DIUMENGE Dues Opcions:

1- Anar a fer la via ferrada de la cascada del Sorrosal.
Sortirem de l'hotel Turmo en direcció Ainsa, Boltaña, Fiscal i Broto, on aparcarem i
començarem l'activitat.
2- Ruta turística pel cañon d’Añisclo, Sant Úrbez i cascada del Sorrosal de Broto.
Sortirem de l'hotel Turmo en direcció Escalona i a la rotonda de la sortida del poble anirem
direcció a Nerin i Fanlo, anirem pujant pel costat del riu Bellós, fins a un aparcament que hi ha
per fer la visita a Sant Úrbez, continuarem direcció a Fanlo, Sarvisé i Broto on aparcarem als afores.
Començarem l'excursió del dia tot fent una petita visita al poble de Broto. És un circuit
marcat al mapa que ens portarà a la cascada del Sorrosal i, si tenim una mica, de sort veurem la gent de la ferrada (tots penjats per les parets), farem fotos i marxarem a dinar.
Per tornar passarem per Fiscal, Boltaña, Ainsa i el Turmo.
Acabades les excursions ens trobarem a l'hotel Turmo a les 2:30h per fer el dinar de
comiat.
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EXCURSIONS DE PREPARACIÓ DEL MEMORIAL

1ª Sortida al Montseny de tot el dia, apta per tothom avesat a caminar aconsellable
per les opcions A-B- C. i tothom que ens vulgui acompanyar.
2ª Sortida, es tracta d’ anar per la zona de Vallter i trepitjar una mica de neu i gel,
aconsellable pels que triïn l’opció A
3ª Sortida, aconsellable per l’opció B, i per tothom que ens vulgui acompanyar, farem
una bona caminada, surtin de Sant Celoni a peu.
1º ENTRENAMENT MEMORIAL 2020
MATAGALLS , SANT BERNAT I SANT MARÇAL

DATA: 06 DE MAIG 2020
HORA I LLOC DE SORTIDA : A les 8 h del matí de la plaça 1 d'Octubre
MITJÀ DE TRANSPORT : Cotxes particulars
PREU. Compartirem despeses dels cotxes entre tothom
ARRIBADA : A les 18 h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA: Les matinals dels dissabtes
DIFICULTAT : Apta per tothom avesat a caminar
DURADA: 8.00h aprox.
DESNIVELL: 1227 m + - aprox.
RECORREGUT: 17,8 km aprox.
CAL PORTAR: Equipament personal per un dia a la muntanya, roba i calçat (d'acord al
temps que faci), ulleres de sol, crema solar , frontal, beguda, esmorzar i dinar.
INSCRIPCIÓ : No cal inscripció prèvia.
APROXIMACIÓ AMB COTXE:
Anem direcció Palau, Sant Esteve, Montseny, direcció Coll Fòrmic, i abandonarem la
carretera principal al creuament per anar cap a les Illes i can Gorgs i pels voltants del pont
del Baies aparcarem.
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2º Entrenament memorial 2020
BASTIMENTS 2883 m. PIC DE L’INFERN 2869 m.

DATA; Dissabte 16 de maig 2020
HORA I LLOC DE SORTIDA: A les 6 h del matí de la plaça 1 d'Octubre
MITJÀ DE TRANSPORT: Cotxes particulars
PREU: Compartirem despeses dels cotxes entre tothom
ARRIBADA : A les 21 h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA: Toni, Marta i Francesc
DIFICULTAT : Congestes de neu i gel.
DURADA: 8.00h aprox.
DESNIVELL : 1128 m + - aprox.
RECORREGUT : uns 12,1 km aprox.
CAL PORTAR: Equipament personal per un dia a la muntanya, roba i calçat (adequat al
temps que faci), ulleres de sol, crema solar, frontal, beguda, esmorzar i dinar.
INSCRIPCIÓ : Imprescindible confirmar l'assistència abans del dijous 14 de maig. Dimarts i dijous de 19 a 21 hores al centre 93 867 5213
CONTACTE: Marta : 649219025 i Francesc : 645764022
Sortirem de l'aparcament per un corriol molt fresat, que va al refugi d'Ulldeter (2235
m), anirem guanyant alçada pel GR-11, fins a arribar al coll de la Marrana (2529 m)
i d'aquí a mà dreta cap a Bastiments (2883 m), collada de la coma Mitjana (2705 m),
pic de Fresers (2835 m) portell dels Gorgs (2789 m), pic de l'Infern (2865 m), pic dels
Gorgs (2848 m) i ja s'han acabat els cims, anem pla i avall, barraca de Tirapits (2700 m)
i pel GR-11, anirem a trobar el coll de la Marrana i ens deixarem anar fins als cotxes.
IMPORTANT: (Aquest entrenament està pensat per tothom que vulgui anar a fer la Munia).
És important fer servir els grampons, el piolet, estar en contacte amb la neu que segurament poca o molta trobarem quan estiguem al Memorial, i també és molt important el fet
de poder-nos conèixer, per tal que la progressió allà, sigui més àgil.
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3º Entrenament memorial 2020
CIRCULAR SANTA MAGDALENA,FONTMARTINA, CAN GRAU I SANT GUILLEM

DATA; Dissabte 28 de JUNY 2020
HORA I LLOC DE SORTIDA: A les 8 h del matí de la plaça 1 d'Octubre
ARRIBADA : sobre les 17-18 h aprox.
PROPOSA LA SORTIDA: Les matinals del dissabte.
DIFICULTAT: Apta per tothom avesat a caminar.
DURADA: 8.00h aprox.
DESNIVELL : 1035 m + - aprox.
RECORREGUT : uns 26 km aprox.
CAL PORTAR: Equipament personal per un dia a la muntanya, roba i calçat (d'acord al
temps que faci), ulleres de sol, crema solar, frontal, beguda, esmorzar i dinar.
INSCRIPCIÓ : No cal inscripció prèvia.
Sortirem de la plaça 1 d'octubre caminant en direcció al turó de la Mare de Déu del
Puig, serra de la Mare de Déu, serra de can Domènec, serra del Cavall Mort, serra Curta i Santa Magdalena, on esmorzarem, un cop haurem recuperat forces, anirem de cara
amunt fins a Fontmartina, passant per cal Tonedó, can Puig, Puig d'Arques, pla de Rany,
roc Blanc, plana Boda i la plana del Coll (Fontmartina) estarem en el punt més alt de l'excursió, ara toca anar planejant i baixar, passarem pel càmping de Fontmartina, pla de la
Pomera, roca Negra, per sobre can Rubi, can Verdaguer, can Grau, can Llobet, can Micó,
serrat Margarit, can Romà, can Prat, can Canal, can n'Abril, can Pitarra, can Guilla, Sant
Guillem, cal Teixidor, pi gros de Villena, can Selrac, can Pere Ros, cal Gavatx, serra de
can Justa, la font d'en Pedru, i arribarem al poble.
IMPORTANT: (Aquest entrenament està pensat per tothom que vulgui anar a fer el
Rubiñera). Aquesta excursió està pensada bàsicament per fer cames i fer un desnivell de
1000 m, no té res a veure una excursió amb l'altre, però segur que ens anirà molt bé.
És apta per a tothom qui ens vulgui acompanyar.
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44è Aplec Excursionista Països Catalans
Alcoi, del 04 al 08/12/20
Aquest any, l'Aplec Excursionista dels PPCC serà a Alcoi, a la província d'Alacant, al
Païs Valencià. El Centre excursionista d'Alcoi organitza i en convida a l'Aplec, amb el
suport de la Feec, de la Federació Valenciana, l'Ajuntament d'Alcoi, la Universitat Politècnica de València i diferents entitats socials i culturals d' Alcoi i comarca. Hem de dir que
sempre els Aplecs organitzats al Païs Valencià han estat dels millors.
Podrem gaudir d'excursions pels Parcs Naturals de La Font Roja -un dels millor conservats del Païs Valencià-, a l'Alcoià, el de la Serra Mariola i altres serres interiors de la
Muntanya alacantina. Aquestes serres tenen cims que superen els 1300m -per exemple
el Menejador amb 1356 m- i que per la seva proximitat a la Mediterrània tenen un gran
valor ecològic i paisatgístic A veure si fem una bona colla i ens ho passem molt bé, com
els altres anys, compartint activitats amb gent d'arreu dels Països Catalans.
PROGRAMA Ja es pot entrar a la web: http://www.aplecalcoi2020.org tot i que encara no te

tota la informació. Adjuntem aquí un resum de l'espectacular programa provisional d'activitats però podeu obtenir informació ampliada a la web.
Excursions de Muntanya

Dificultat alta A1-La Serrella,de Benasau a Famorca, A2-L'Aitana, A3-Els Plans, A4-Montcabrer-Refugi CEA-Agres
Dificultat mitjana M1-IBI-Menejador-Font Roja- Alcoi, M2-Benicadell, M3-AlcoiXixona,Ruta del Torró, M4-Castellar -Moli Paya-Barxell-Canalons-Raco Sant Bonaventura
Dificultat baixa B1-Els Poblats Ibers, B2-Barranc del Cint-Altespedres-La Creu-LLençols,
B3-Font de Mariola-Portin-Cava Don Miguel-Bolumini, B4-Via Verda-Racó Sant Bonavbentura-Font del Quinzet
Excursions de Muntanya especials dirigides a famílies

F1-La Font Roja -El Menejador, F2-Serra Mariola -El Menejador, F3-La Serreta, F4 -Racó
de Sant Bonaventura -Els Canalons- Barxell - El Salt, F5- Barranc del Cint- La BuitreraPreventori. F6-Agres-Refugi CEA-Cava arquejada-Molí Mató
Altres Excursions Orientació per a famílies i Escalada
Excursions Culturals: C1-Penàguila-Jardí de Santos- Rondalles d'Enric Valor, C2-Bocairent
(Parc NaturaL de la Serra de Mariola), C3 –Xixona Fira del Torró, C4 –Cocentaina-Agres,
C5 –L'Orxa ruta geològica
Visites Culturals guiades: V1 –Les Colònies dels Plans, V2 –Santuari del Parc Natural de la

Font Roja, V3 –La Sarga ,pintures rupestres, V4-Ruta Ovidi Montllor, V5 –Ruta Artística del
Cementeri d'Alcoi, V6 –Ruta Júlia d'Isabel Clara Simó, V7 –Descobreix Alcoi en temps de
guerra, V8 –Ruta del Modernisme, V9 –Ruta Els Lluitadors, Alcoi industrial i modernista,
V10 visita lliure a les esglésies d'Alcoi.
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APLEC EXCURSIONISTA | PRESENTACIÓ

Conferències i audiovisuals:

“Ovidi Montllor, un obrer de la paraula”, presentació llibre i audiovisual, “Biografia d'Isabel Clara Simó”, “Història de l'Excursionisme a Alcoi i comarques” “Els Parcs Naturals de
la Font Roja i Serra Mariola”, “Patrimoni industrial i urbà d'Alcoi”
VIATGE I ALLOTJAMENT És aconsellable fer les reserves d'allotjament com abans millor

a fi de poder triar els més interessants i propers al centre d'activitats. Tenim unes pre-reserves a confirmar al Sercotel Ciutat d'Alcoi al preu de 128,50 € per persona en habitació
doble per 4 nits (32 €/nit). També hem fet pre-reserva de dos apartaments, turisme rural,
de 14 persones a 64 €/persona i 4 dies (si s'omplen), (90 €/persona en el cas de 10 per
apartament), fora d'Alcoi.
ASSEGURANÇA A l'Aplec tots els socis del Cesc estan coberts per l'assegurança d'acci-

dents del Cesc.
CAL PORTAR Equipament necessari per les excursions i per si plou. El menjar i el beure

per les sortides es pot portar o comprar a Alcoi.
INTERESSATS Es aconsellable fer les reserves i inscripcions com abans millor perquè hi

ha un màxim de participants i també per a poder triar les excursions. Per a més informació
al Cesc, 938675312, - dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda i també Anna Moran i Carles
Montoriol
Les inscripcions a l'aplec i a les activitats caldrà fer-les a través de la Web. Anirà bé
posar-nos d'acord per les excursions. Les reserves d'allotjament les fem a través del Cesc
per mirar d'estar en un lloc junts per a facilitar la coordinació i participació a les diferents
activitats.
Per a més informació al CESC 938675312 -dimarts i dijous de 7 a 9 de la tarda, o 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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CAMINADA SOLIDÀRIA | PRESENTACIÓ
CAMINADA SOLIDÀRIA | NEUROFIBROMATOSIS

Caminda solidària per la Neurofibromatosis,
17 de maig
Sóc la Inma, la mare d'en Kai. El meu fill, de 6 anys, té una malaltia minoritària que
no te cura, la Neurofibromatositipus 1. La Neurofibromatosiés una malaltia poc freqüent,
originada per una alteració genética que provoca el creixement de tumors de forma descontrolada al cos i al cervell, afectant també ossos i pell.
El dia 17 de Maig s'estan organitzant diferents actes per conscienciar i donar visibilitat
a la malaltia, un d'ells és una caminada solidària, i us animo a participar a la que hem
organitzat al nostre poble.
Serà el dia 17 de Maig, dia mundial de les Neurofibromatosis. Començarem a les 9 del
matí al Pavelló 11 de Setembre. La durada aproximada serà d'entre 3 i 4 hores, de rocorregut apte per tots els públics i l'arribada serà al mateix punt de sortida.
Tots els diners recaptats aniran destinats a la investigació de la malaltia. Amb la inscripció es lliurarà un llaç de color blau, color de la NF, que s'haurà de portar al braç durant
la caminada.
Podem fer inscripció prèvia al mateix local del CESC i també a la botiga d'esports 117,
situada al carrer Major o via Facebook a Taps per les Neurofibromatosis. El mateix dia de
la caminada de 8 a 9 del matí.
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CESC | MATINALS
CESC | 100 CIMS dimecres

Matinals de DIMECRES, 100 cims
Continuem amb les sortides MATINALS dels DIMECRES per maig 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 caminades del dissabte
Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens vulgui acompanyar, les
matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals normalment 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 MAIG | FITXA SENDERS
SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

10ª Etapa: Cànoves La Roca del Vallès

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 10 de maig
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 la Plaça de Sant Muç de Cànoves

en direcció sud-oest per l'avinguda de Josep Crous fins a
la carretera BP-5107 que va de Llinars a la Garriga: cal
prendre-la a la dreta pujant cap al sud-oest.
S'abandona la carretera i es pren un trencall de l'esquerra que duu a la urbanització l'Esmandia. Se segueix pel
carrer principal sense desviar-se fins on s'acaba la urbanització. Deixant el carrer que tomba a l'esquerra, s'agafa
una pista que continua recte, en direcció sud-oest, tot ignorant trencalls secundaris a banda i banda.
Pasarem pel vèrtex geodèsic del Ros, força elevat en un
monticle de ciment a l'esquerra de la pista. Arribem a Can
Carbonell. Es desemboca en una pista per on discorre el
sender GR 97, que no es deixarà fins passat el pont de la
línia de tren d'alta velocitat, a prop de la Roca.
Passarem per Marata, i entrarem al nucli, deixant momentàniament el GR que se'n va per la desviació a l'esquerra, es dóna la volta a l'església romànica de Santa per
retrobar-nos mes tard amb el GR.
Els de la curta, finalitzaran la ruta a l'alçada del quilometre 9.6, a tocar de la C-35 entre Cardedeu i Garnollers.
Al quilometre 14,35, s'abandonen les marques del GR
per dirigirnos a través de pistes fins entrar a la Roca del
Vallès pel carrer de l'Esglésiai fem cap a la plaça de l'Ajuntament.
Si l'autocar pot arribar ( en el moment de fer aquesta
publicacio , Per motiu del Coronavirus SARS-CoV-2 no ho
hem pogut mirar) , hi ha la possibilitat , de començar la
ruta desde el parking de del Pantà de Vallfornés i afegir
4km mes de recorregut corresponents a l'etapa anterior entre Collformic i Canoves que ha quedat suspesa.
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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

16,4km (llarga)
9,4km (curta)
DESNIVELL

+188m/ -415m (llarga)
+62/ -145m (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 07 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Jordi Manero
610516031 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp

SORTIDES MAIG | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | RIBAGORÇA-PALLARS

Pala del Teller

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 15 de maig
HORA SORTIDA

06:30h del matí
ITINERARI

La Pala del Teller, a la comarca de “La Terreta”, amb
1889m és el cim més alt de la Serra de Sant Gervàs, al
límit del municipi de Tremp (Pallars Jussà) i Pont de Suert
(Alta Ribagorça).
Antigament formava part del municipi d'Espluga de
Serra. Aquesta vegada assolirem La Pala del Teller des del
poble d'Adons on deixarem els cotxes.
Començarem caminant pel bonic sender de La Creu de
Ferri després en forta pendent en enfilarem cap a l'Avedoga d'Adons (1839 m) on podrem gaudir de precioses
vistes. Baixarem cap el Pas del Portús, interessant pas on
comptaven els remats.
D'aquí ja pugem cap al cim on podrem gaudir de les
millors vistes del Pallars, l'Alta Ribagorça i dels cims del
Pirineu. Per tornar al punt d'inici anirem a buscar el GR3

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 12km
DESNIVELL +/- 900m
DURADA 05:00h 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 14 de maig
- 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 MAIG | FITXA NATURA
NATURA | VIDRERES

Pantans d’en Llobet i
Castell de Sant Iscle

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 24 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ

Els pantans d'en Llobet, són un conjunt de tres pantans
que es troben a 500 metres de la Torre d'en Llobet (masia
fortificada del segle XV-XVI que va pertànyer a la família
Llobet, una de les nissaguesmés antigues de Vidreres, de
la qual es tenen notícies des del segle XII, que al llarg dels
segles anà adquirint diverses propietats de Vidreres i Maçanet de la Selva, fins a disposar de 500 hectàrees de terra i
200 censos). Aquets pantans foren construïts per la família
Llobet a la riera del mateix nom per regar els camps.
Castell de Sant Iscle, aquest castell va pertànyer al vescomte de Cabrera i la primera noticia que es té és del 1194
com a conseqüència d'un pacte entre el vescomte Ponç
III de Cabrera i el rei Alfons I el Cast. El 1241 va ser donat
als templers però retornà als Cabrera, i el 1310 hi residia
Elionor, muller del vescomte Bernat I.
Fou ocupat pels remences durant la última guerra remença i fou retornat al 1485. A partir del segle XVI ja no
trobem cap esment del castell en cap altre conflicte armat.
Així podem dir que va perdre la seva funció militar.
Les restes del castell mostren una planta força quadran-

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta tipus circular, per pistes forestals
apte per a tothom avesat a
caminar
RECORREGUT

08km aprox.
DESNIVELL +160m
DURADA 03:30aprox.
ARRIBADA 13:00aprox.
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

16 | CESC butlletí | maig 2020 |

SORTIDES MAIG | FITXA NATURA

gular d'uns 30 metres per costat. Es poden detectar dues fases constructives: la primera
fase del segle XII-XIII inclou la torre sud-est de 15 m d'alçada i tres pisos, murs adossats,
cisterna i la capella dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria, de la qual queden restes de les
parets i de l'absis semicircular. En aquesta capella es conservaren les relíquies dels sants
màrtirs fins que van ser traslladades a Breda l'any 1263. La segona fase data del segle XIV,
inclou la resta de les torres, murs atalussats i revestiment de murs antics.
A tot el voltant del castell encara es conserva el fossar.
ITINERARI I RECORREGUT – Circular -

Des de la torre d'en Llobet, anem direcció als pantans, tot seguint la riera d'en Llobet.
Un cop visitats els tres pantans, agafem un corriol a la nostra esquerra amunt, per visitar
el Suro centenari de Can Magre (catalogat per la Generalitat, en el seu cens d'arbres d'interès nacional), seguirem la pista forestal, tot baixant fins a retrobar els pantans i la riera
d'en Llobet que els comunica.
Creuarem la riera per sota de la resclosa del primer pantà i seguint una nova pista forestal, tot pujant, arribarem a la masia de Can Morell, i des de aquest punt anirem a visitar
el Castell de Sant Iscle, i la capella de Santa Victòria.
Un cop visitat el Castell, prendrem un corriol que ens durà a la torre de Can Llobet
(final del recorregut)
COM ARRIBAR-HI (30 minuts/37Km)

Sortirem de la Plaça 1 d'Octubre de Sant Celoni, direcció Hostalric per la C-35, per
agafar l'autopista direcció Girona, on prendrem la sortida 9 B de Maçanet de la Selva,
seguint la carretera C-35 direcció a Platja D'Aro/Lloret/Vidreres, fins la sortida 87, agafarem el lateral de l'autovia, abans d'arribar a la urbanització de la Goba, ens desviarem a
la dreta, per un camí forestal que ens portarà fins a la torre d'en Llobet, on iniciarem el
recorregut.
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SORTIDES MAIG | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | MASSÍS DE LES SALINES

Roc de Frausa - Roc del Comptador i Roc de Sant Salvador

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 30 de maig
HORA SORTIDA

06:30h del matí
La ruta comença al Santuari de Les Salines i te com a ob- LLOC SORTIDA
jectiu pujar i caminar per una bona part dels cims la carena pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT
del Massís de Les Salines.
Cotxes particulars (comDes de davant mateix del santuari, cal desfer uns pocs partirem la despesa)
metres el camí per on hem vingut amb cotxe fins una petita
cova-ermita que és visitable. Al costat mateix surt el sender
que s'enfila per la fageda.
Arribem a dalt, al Coll dels Pous de Neu amb unes precioses vistes al Canigó. Aquí agafarem el sender amb marques
grogues i que de seguida ens portarà al Moixer, ( 1413 mts
) primer cim del dia.
Anirem seguin la carena i passarem primer per el Roc
del Comptador 1450 mts. (per cert, és el cim més alt de
l'Empordà i també esta a la llista dels 100 cims de la FEEC),
el seguiran el Roc de Frausa 1421 mts. i el Roc de la Campana 1438 mts. Cap d'ells te complicacions tècniques
Quan arribem al Roc de la Campana, desfem el camí i
tornem un tros enrere fins el Coll de Sant Marti, aquí es a
on tenim la opció de seguir fins al Roc de Sant Salvador o
ja per sender i per dins d'una preciosa fageda, baixar fins el
Coll dels Pous de Neu.
Si decidim anar al Roc de Sant Salvador ( 1235 mts ),
tindrem de baixar uns 300 mts- de desnivell per un sender
per dins la fageda fins a Coll Cerdà, ara ja nomes caldrà
vorejar-lo per ponent i anar a trobar la paret final que es a
on es te de fer una mica de grimpada per pujar-hi i de desgrimpada per tornar a baixar.
Tornarem per el mateix sender fins el coll de Sant Marti
i ja per el sender abans comentat, per la fageda, fins el Coll
dels Pous de Neu.

PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap
dificultat tècnica, excepte
la grimpada final al Roc
de Sant Salvador que és
opcional.
RECORREGUT 16km aprox.
(10km si no es va al Roc
de Sant Salvador)
DURADA 09:00h aprox.
DESNIVELL +/-1500m
(1000m si no es va al Roc
de Sant Salvador)
ARRIBADA 20:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament personal (roba d'abric, calçat
adequat, ulleres de sol,
crema solar, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 28 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
Una vegada al Coll, girem a l'esquerra i pujarem cap el - a en Quico Fernandez
Roc de les Salines ( 1333mts ) que té unes vistes precioses, 93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
aquest ja es l'últim cim del dia.
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Per baixar al Santuari de Les Salines, a pocs metres del cim, trobarem un sender a l'esquerra amb marques grogues. El seguirem avall i en pocs minuts serem de nou al Santuari
de Les Salines.
Per arribar-hi Anirem per l'autopista AP-7 fins a la sortida de Figueres Nord, seguirem
per la N-2 fins passant Pont de Molins, on una mica mes endavant trobarem el desviament
a Darnius i Massanet de Cabrenys, poc abans d'entrar al poble, trobarem l'indicador al
Santuari de Les Salines, son 12 Km per una pista que te els primers Km asfaltats i que mes
endavant es converteix en pista de terra fins al Santuari.
En total, uns 135 Km. i 2 hores de cotxe.
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CALENDARI PREVISIÓ

Juny 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMECRES
SORTIDES DEL DISSABTE
07.06 | SENDERS
13-14.06 | 100 CIMS
13-14.06 | BARRANCS
20.06 | ALPINISME
21.06 | NATURA
27 o 28.06 | MUNTANYA

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

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
dimarts i dijous, de 19 a 21 h
carrer Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni
93 867 52 13 / 649 07 55 68
http://www.elcesc.org
info@elcesc.org

