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EDITORIAL

“La nova normalitat”
Companys i amics, en el moment d'escriure aquestes ratlles
acabem de sortir de l'estat d'alarma.
Aquest butlletí d'estiu, per les raons obvies de la pandèmia,
sortirà el juliol enlloc del juny com era habitual. És ara quan
podem començar a programar les activitats, que si els rebrots
no ens ho impedeixen, podrem dur a termini aquest estiu.
Primer de tot volem expressar el nostre sentiment i suport
envers tots els que han patit el dolor d'aquesta pandèmia.
Tant aviat com ha estat possible hem obert el nostre local per
poder donar servei presencial al soci. D'una manera limitada
i aprofitant els grups de Whats App hem pogut activar gairebé
espontàniament, durant aquest juny, algunes activitats, que de
manera creixent hem portat a bon termini, amb les pertinents
mesures sanitàries.
També hem reactivat el Memorial que podrem fer el juliol,
a les dates marcades al calendari anual.
En aquesta revista trobareu principalment les activitats
previstes pel mes de setembre, procurarem entrar en aquesta
dita “nova normalitat”, respectant sempre les recomanacions
sanitàries.
Mirant endavant, esperem poder retrobar-nos habitualment
ben aviat, tot i que tindrem el “bitxo” al món per un llarg espai
de temps, serà el senyal de que aquest malson, mica a mica,
es va esvaint.
Fins aviat,
La Junta Directiva |

SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | PALLARS, VALL FOSCA

La Pica Roja 2903m i
Pic de la Màniga 2515m

DATA Cap de setmana,

5 i 6 de setembre

HORA SORTIDA

divendres, tarda
LLOC SORTIDA

DISSABTE 05/09 - La Pica Roja per la Vall Ferrera

Entre la vall Ferrera i França, ens ofereix unes extraordinàries vistes del Massís de la Pica d'Estats, la Vall Ferrera, i
la Vessant Nord del Pirineu.
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 12 km
DESNIVELL acumulat: 1080 m
DURADA: 07:30 hores més aturades
ITINERARI:

Deixem els cotxes a la Molinassa i prenem el camí del refugi de Vall Ferrera (1900 m) cap a la Pleta d'Areste. Enfilem
la vall fins el Port Vell. El camí ens portaria als pobles occitans d'Auzat i Vic-de-Sos. Per aquí hi van passar els republicans tot fugint dels franquistes al final de la guerra civil. Des
del Port ens enfilem a la Pica Roja. Les extraordinàries vistes
tot pujant i des del Cim, amb 360 graus, ens faran gaudir
una vegada mes del massís de la Pica d'Estats. La baixada la
podem fer per l'altra banda cap al Port de Boet i tornar cap
als cotxes pel Pla de Boet.

pl. 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Grup de 100 cims
CAL PORTAR Equipament
personal pels dos dies
d'excursió. Beguda, esmorzar, dinar del dissabte i esmorzar per a mig
matí del diumenge, roba
d'abric i calçat adient.
ALLOTJAMENT I ÀPATS

Els sopars de divendres i
dissabte, els esmorzars de
dissabte i diumenge i el dinar del diumenge el farem
a l'Hostal Salòria d'Alins.
Hem fet una pre-reserva
en habitació doble al preu
de 99 €/persona (inclou les
dues nits, dos sopars dos
esmorzars i 1 dinar).
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor per poder reservar
l'allotjament
- 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 SETEMBRE | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE 06/09 - Pic de la Màniga per la Vall Ferrera
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 10,5 km
DESNIVELL acumulat: 806 m
DURADA: 05:30 hores més aturades
ITINERARI:

Sortirem d'Alins i anirem cap a l'extraordinari bosc de Virós i el refugi de Gall Fer.
Deixem els cotxes una mica mes amunt del refugi i comencem a caminar. La part alta de
l'ascens es fa per terreny obert i podem contemplar les vistes. Ja dalt del cim, extraordinària talaia privilegiada del Pirineu Occidental Català, podrem veure altres cent-cims com
la Torreta de l'Orri, Montsent de Pallars, Peguera, Salòria, Comapedrosa, Medacorba,
Monteixo, Pica D'Estats, Montroig......La tornada la fem pel mateix camí
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | CERDANYA

Monturull i Perafita
pels llacs de La Pera

DATA

DISSABTE 12 de setembre
HORA SORTIDA

06:00h del matí

Ruta parcialment circular d'ascensió als cims de Monturull (2761mts) i Perafita (2752mts), al Pirineu cerdà, passant pels Estanys de la Pera, des de l'aparcament de l'àrea
recreativa de les Pollineres. Itinerari sense dificultats tècniques i desnivell moderat que permet, gaudir d'esplèndides i
àmplies panoràmiques cap a la zona pirinenca de la Tossa
Plana de Lles, el Pirineu Andorrà, l'extensa vall cerdana i
diverses serralades properes (Serra del Cadí...).

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica.
RECORREGUT 12km aprox.
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +850m aprox.
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)

L'ascensió s'inicia a l'aparcament de l'àrea recreativa de
les Pollineres, des de l'aparcament prendrem un corriol que
remunta per sobre del Clot de la Pera per pendent suau i
surt a la pista que va cap els Llacs i refugi de la Pera, fins
arribar al Estany Gran de la Pera, als peus del Perafita.
Remuntarem per un corriol entre vegetació per anar a
sortir a la banda del circ que cau dels contraforts del Monturull, on trobarem el petit Bassot de Claror. Seguint a continuació un costerut corriol fitat en direcció sud-est remuntarem un llom que ens deixarà al Pic Nord, situant-nos a
INSCRIPCIONS
l'ampla carena de la Serra Airosa.
Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!

Carenant en direcció oest des del Pic Nord passarem pel Coll de Monturull per remuntar el pendent tram final fins al cim del Monturull, més que un cim un vast altiplà amb
grandioses vistes en totes direccions.
Des del Monturull ens dirigirem al Perafita baixant gairebé 200 metres cap al Coll de
Claror per terreny més exigent per completar en dura pujada l'ascensió fins a aquest cim,
que completa les vistes del Monturull cap a la banda andorrana, la carena entre la Serra
del Sirvent i la Tossa Plana i la vall de pujada.
Deixant el Perafita, davallarem per la línia carenera en sentit nord i passarem pel Port
de Perafita fins arribar al Collet de Sant Vicenç.
Si encara tenim ganes de més podem seguir per la carena i passar per els cims del Sirvent i un seguit de cims secundaris fins el Pic de La Colilla i El Tossal Bobinar; la baixada
la faríem per el Clot de La Colilla fins arribar a la Pista de les Pollineres; això allargaria la
sortida en uns 4 Km i uns 400 mts + mes
Sinó, des del Collet de Sant Viçents, iniciarem el retorn per un fressat camí que primer
passa pel refugi dels Estanys de la Pera, baixa tot seguit cap al Planell Gran, amb el seu bell
salt d'aigua, i culmina la ruta davallant pel Clot de la Pera fins a l'aparcament.
En total gairebé 12 km i uns 850 metres de desnivell.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi Sant Celoni - Les Franqueses – Vic – Berga - Túnel del Cadi – Martinet –
Lles - Refugi de Cap de Rec – Refugi Pollineres En total uns 195Km ( els ultims 5 pista de
terra) i unes 2,30 hores de viatge.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

1ª Etapa: Coll de Pal Llanars
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

Aquesta etapa comença a coll de Pal, a 2350 m d'altitud. Anirem a busca la collada Fonda, segguirem una pista
forestal que uneix Setcases amb Espinavell i Molló.
L'itinerari transcorre per la carena que es desprèn del
Costabona en direcció SE fins al puig de les Agudes, des
d'on davalla a Llanars pel serrat de Sant Pere.
Aquesta vegada i donat que quasi tot el desnivell es de
baixada nomes hi ha una ruta per tothom. Hi ha la possibilitat , aquelles persones que vulguin, de fer el Puig de les
Agudes ( 100cims) .

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 20 de setembre
HORA SORTIDA

07:00h 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 15km
DESNIVELL +89m/ -1014m
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 17 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | VIDRERES

Pantans d’en Llobet i
Castell de Sant Iscle
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.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 27 de setembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
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
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA

Les restes del castell mostren una planta força quadrangular 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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CESC | INFORMACIÓ
CESC | EQUIPAMENT

Prèstec de material pels socis
Tot seguit us oferim un llistat amb tot el material comunitari del CESC i que pot ser utilitzat pels socis i sòcies.
Tot i que hi ha preferència per les sortides del CESC, aquest material es pot reservar per
fer sortides personals, sempre i quan el responsable del mateix, sigui un soci de l'entitat.
Es recull al local del CESC, dimarts o dijous de 19 a 21h; us heu de posar en contacte
amb la Núria Deulofeu.
RAQUETES DE NEU
GRAMPONS
PIOLET DE TRAVESSA
PIOLET TÈCNIC
ARNÉS DE CINTURA (hi ha arnesos de pit per infants)
PACK ARVAS (AMB PALA I SONDA) (sense piles)
EQUIP ESPELEO (arnès de pit i de cintura, bagues d'ancoratge, dresler, jumar, croll, mos-

quetons de seguretat i casc).
EQUIP BARRANCS (arnès, vuit + mosquetó de seguretat, bagues d'ancoratge + maillon
‘tipus D' + 2 mosquetons de seguretat, i casc)
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMECRES
SORTIDES DEL DISSABTE
04.10 | SENDERS
10 o 11.10 | MUNTANYA
18.10 | MARXA PEL MONTSENY
24.10 | ALPINISME
25.10 | NATURA

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

