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EDITORIAL

“A grans mals, grans remeis”
Aquest 2020 el recordarem tota la vida perquè ha canviat
la manera de viure, de fer i de comportar-se per la majoria
d'habitants del planeta, també pels molts que ens han deixat
prematurament i finalment el recordarem també per les
dificultats de salut, econòmiques i de tot tipus que ens ha
portat aquest virus.
En particular a la gent del CESC també ens ha fet parar les
nostres activitats durant un llarg període. En el parèntesi de
l'estiu i bona part d'octubre però, les mesures de protecció
del virus ens han permès, amb la deguda prudència, portar a
bon termini una bona part de les activitats previstes i poder
gaudir amb els companys de les nostres sortides a la natura.
De cara al 2021, tret de la calçotada, hem programat la
resta d'activitats, tot i que som conscients que la pandèmia
no ens en deixarà fer-ne una part. Sabem, tanmateix, que
moltes activitats les haurem de fer d'una altra manera per
poder complir totes les directrius sanitàries i no córrer riscos
innecessaris. Cal recordar que a efectes de virus la natura és
molt més segura que qualsevol local tancat.
També en aquest 2021, sens dubte en plena pandèmia, ens
caldrà molta imaginació, idees i cercar altres maneres de fer
les nostres activitats. Programant amb 3 mesos d'antelació
és impossible saber la situació de la pandèmia i les mesures
sanitàries i restrictives que tindrem vigents a la data proposada;
caldrà estar al cas dels possibles canvis que haurem de fer i
que comunicarem principalment pels grups de Whats App.
D'altra banda al CESC pensem que és molt important mantenir
el caliu i per això procurarem portar a bon termini, com fins
ara, el màxim d'activitats que bonament puguem.
De nou volem expressar el nostre sentiment i suport envers
tots els que han patit el dolor d'aquesta pandèmia, així com
els que han perdut els seus amics o familiars més propers i
estimats.
Mirant endavant fem un vot d'esperança en la medicina
i en l'encert dels nostres governants perquè aquest nou any
que està a punt de començar el món pugui anar-se superant
d'aquest malson i ben aviat ens retrobem altre cop i plegats
gaudim “com abans” de les nostres extraordinàries excursions
i trobades. Fins aviat
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 29 de gener del 2021 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
Des de la FEEC ens recomanen que l'Assemblea sigui presencial per tenir validesa
legal. Es seguiran totes les mesures anti-COVID.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2020 i de les previstes pel 2021
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2020
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2020: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2020
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2021
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 2021
GENER
09 Esquí / 09 Espeleo
10 Senders
16 Alpinisme
17 Natura
23 o 24 Muntanya
29 Assemblea anual ordinària
31 100 cims
FEBRER
06 Espeleo
07 Senders
13 Alpinisme
14 Natura
20 o 21 Muntanya
28 100 cims
MARÇ
05, 12, 19 i 26 Cicle d'Audiovisuals
06 Espeleo
07 Senders
13 Alpinisme
14 Natura
20 o 21 Muntanya
28 100 cims
ABRIL
04 Esquí
10 Espeleo
11 Senders
17 Alpinisme
18 Natura
21 Votació social Concurs Sant Jordi
23 Inauguració Concurs Sant Jordi
24 o 25 Muntanya
MAIG
08 Espeleo
09 Esquí
09 Senders
15 Alpinisme
16 Natura
22 o 23 Muntanya
30 100 cims
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JUNY
05 Espeleo
06 Senders
12 i 13 100 cims Pallars
19 Alpinisme
20 Natura
26 o 27 Muntanya
JULIOL
04 Espeleo
10 i 11 Memorial
AGOST
Del 31/07 al 08/08 100 cims
SETEMBRE
04 Espeleo
04 i 05 100 cims Pallars
11 o 12 Muntanya
19 Senders
25 Alpinisme
26 Natura
OCTUBRE
02 Espeleo
03 Senders
09 o 10 Muntanya
16 Alpinisme
17 Natura
24 Marxa pel Montseny
NOVEMBRE
06 Espeleo
07 Senders
13 o 14 Muntanya
20 Alpinisme
21 Diada del Soci
28 100 cims
DESEMBRE
Del 04 al 08 Aplec Excurisionista
11 Espeleo
12 Senders
19 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
ES69 2100 0214 96 0200220352
2 | Seguidament heu de comunicar-ho al CESC, personalment o per email o 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 cap canvi en les vostres dades personales, n'hi
haurà prou amb el nom i la modalitat quan feu l'ingrés al compte corrent.
3 | Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2020.
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 | 100 CIMS

Matinals de DIMARTS
Continuem amb el cicle de sortides MATINALS dels DIMARTS durant desembre del
2020 i gener del 2021.
LLOC DE SORTIDA Aparcament de la benzinera Repsol a l'entrada de 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
Aquestes sortides es realitzaran només en els períodes en els quals les instruccions
sanitàries de protecció contra la Covid-19 ho permetin.
Es compliran les directrius sanitàries per la Covid-19.

CESC | MATINALS DE DISSABTE

Les sortides del dissabte
Es tracta de caminades matinals pels voltants de Sant Celoni per ser a dinar a casa.
Aquestes sortides es realitzaran només en els períodes en els quals les instruccions
sanitàries de protecció contra la Covid-19 ho permetin.
Es compliran les directrius sanitàries per la Covid-19.
Per saber on es va a cada dissabte i el punt de sortida cal consultar prèviament el grup
específic de Whats App
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 DESEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | MONTSENY

PR-C 211
Voltants de Gualba

DATA

Diumenge 13 desembre
HORA SORTIDA

08:30h del matí

Donades les circumstàncies actuals i sempre que les restriccions per la Covid-19 ho permetin us proposo una sortida seguint una part del PR C-211 per la Riera de Gualba.
Sortirem de la plaça de Gualba seguint per la pista que
ens porta a Riells, abans de la Masia de Can Prats, i seguint
els indicadors anirem cap el Gorg Negre de Gualba pasant
pel majestuós Suro Gros.
Despres de gaudir de les vistes agafarem la pista que surt
de la segona central i anirem a buscar el trencall que ens
porta cap el Mirador de la Roca Plana, punt més alt de la
sortida i amb unes espectaculars vistes.
A partir d'ara anirema buscar la pista de Can Pareres per
trobar un seguit de senders que ens portaren cap el Parc
Mediambiental de Gualba i retornarem al punt de sortida.
https://www.plotaroute.com/route/1355476?units=km

LLOC SORTIDA

pl. Joan Ragué GUALBA
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes Particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Manero
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 14km
DESNIVELL +665m
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 10 de desembre
- 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 DESEMBRE | TOTES LES SECCIONS
TOTES LES SECCIONS | MONTSENY

Tradicional Pujada del Pessebre a Les Agudes,
15, 19 i 20 de desembre
Com és tradició en el nostre centre enguany també pujarem el pessebre a les AGUDES.
No obstant estem condicionats als permisos pertinents i a la normativa sanitària d'esports a la natura per aquesta data.
Per tant, a data de publicació de la revista, no podem organitzar ni grups ni itineraris.
Tots els interessats a participar-hi han de posar-se amb contacte al telèfon del Centre
93.867.52.13, a en Carles Montoriol 638.54.75.97 o en Joan Torras 655.28.12.22 una
setmana abans de la sortida.
Un cop coneguda la quantitat de participants s'informarà dels diferents itineraris i horaris de sortida via WhatsApp del diferents grups.
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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | MONTNEGRE

Sant Martí de Montnegre

DATA

Diumenge 10 de gener
HORA SORTIDA

09:00h del matí
LLOC SORTIDA

PRINCIPALS ATRACTIUS DE LA SORTIDA

1. La seva exuberant vegetació amb variació i quantitat
2. Ermita de Sant Martí. Lloc esmentat el 1022, l'església fou inicialment la del castell de Mont negre. L'església
actual fou construïda en els segles XVII i XVIII
3. Ermita de Santa Maria. Construïda en el segle XVIII,
enderrocada durant la guerra civil i restaurada l'any 2009
4. Les vistes des de Sant Martí i el trajecte de tornada
RECORREGUT

Sortirem des de Sant Martí de Montnegre seguint els senyals del GR-5 i SL-C103.
Els senyals ens dirigeixen cap el coll d'en Basses, tot pujant entre roures, faigs i castanyers, d'on continuarem fins
el turó Gros (766m punt més alt del Montnegre) on podem
observar les vistes de la vesant nord-est del Maresme.
Des d'aquí seguim fins l'ermita de Santa Maria de Montnegre i la seva font, on també podem veure l'alzina centenària caiguda i els brots que s'han regenerat.
Agafant la pista que ve d'Hortsavinyà, la part més solana del recorregut i amb una vegetació no tant frondosa,
podem gaudir de les vistes de la plana de la comarca de
la Selva amb el fons de les serralades del Montseny i les
Guilleries, fins arribar a Sant Martí de Montnegre.
ITINERARI I RECORREGUT - Circular -

Sortirem des de Sant Martí de Montnegre direcció al coll
d'en Basses i el Turó Gros o de la telefonista; arribats en
aquest punt, esmorzarem.
Reprendrem la caminada direcció Santa Maria de Montnegre on farem una aturada per observar l'indret i continuarem direcció Sant Martí de Montnegre.
En gran part del recorregut seguirem les senyals del SLC103.
COM ARRIBAR-HI (30 minuts/11Km)

Tots els que vulguin participar-hi hauran d'anar amb
cotxes particulars fins l'aparcament de Sant Martí de Montnegre, on ens trobarem a les 9 h del matí per iniciar el
recorregut.

Aparcament de Sant Martí
de Montnegre
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 9km
DESNIVELL 417m
DURADA 04:00 aprox.
ARRIBADA 13:00 aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS No cal
TOTS ELS PARTICIPANTS
HAN DE VENIR AMB EL SEU
COTXE O COMPARTIT DES
D’ORIGEN
CAL COMPLIR TOTES LES
MESURES ANTI-COVID

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 GENER | FITXA NATURA
NATURA | MARESME

Argentona i
Castell de Burriac
INTRODUCCIÓ El castell de Burriac és un enclavament

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 24 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

estratégic pel control del territori. Des d'aqui es controla
visualment la costa i la plana del Maresme.

pl. 1 d'Octubre

El castell va ser construit sobre una torre de defensa anterior, d'época romana. La primera documentació que ens
mostra l'existéncia del castell data de l'any 1017, en un
document que Berenguer Ramon I va rebre de la comtessa
Ermessenda, la seva mare. Aleshores s'anomenava Castell
de Sant Vicenç. La denominacié Castell de Burriac apareix
per primera vegada l'any 1313.

PROPOSA LA SORTIDA

Entre els segles XII i XIII van ser construits la torre de
l'homenatge, els magatzerms i la capella.
Va ser propietat de la familia dels Sant Vicenç en un
principi i a partir del segle XIV del llinatge Desbosc, ciutadans honrats de Barcelona i més tard nobles.
L'any 1471 el castell va passar a mans de Pere Joan Ferrer i des Torrent, que es feia anomenar “Baró del Maresme”. La baronia del Maresme comprenia els antics termes
de Mataró, Cabrera, Argentona, Vilassar i Premia, la jurisdicció sobre els quals va ser concedida a Pere Joan Ferrer
pel rei Joan Il.
Les forques, simbol visible de l'autoritat de Pere Joan
Ferrer, s'alcaven dalt d'un turó veí, conegut com el Turó
de l'Infern. Pere Joan Ferrer va residir al castell de Burriac
i va fer-hi diverses obres (ampliació del recinte amb més
cambres, quadres i magatzems, nou cinturó de muralles)
fins a donar-li la seva configuracié quasi definitiva.
El 1532 la propietat del castell va retornar a la familia
Desbosc, fins a l'any 1671. Cap al segle XVIII, el castell va
deixar d'utilitzar-se definitivament, però no va ser fins al
1836 que va cessar l'activitat de la capella.
Les fotografies de finals del segle XIX i començaments
del segle XX ja el mostren enrunat. Fou comprat per l'ajuntament de Cabrera de Mar l'any 1990.
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MITJÀ TRANSPORT

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

7,5km aprox.
DESNIVELL +317m
DURADA 03:30aprox.
ARRIBADA 13:30aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS No cal
TOTS ELS PARTICIPANTS
HAN DE VENIR AMB EL SEU
COTXE O COMPARTIT DES
D’ORIGEN
NO ES COMPLETEN COTXES
AL PUNT DE SORTIDA

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

SORTIDES GENER | FITXA NATURA

ITINERARI I RECORREGUT – Circular -

Sortirem de la font picant d'Argentona cap el Castell de Burriac, tot passant per un seguit de corriols, fins arribar fins el coll “mirador d'Argentona', on esmorzarem.
Un cop acabat d'esmorzar reprendrem el cami en direccié al Castell; un cop visitat
prendrem el cami de tornada fent la ruta de les Fonts: font del ferro, font del grup, font
de l'esquirol, font de les sureres i font del cami, fins arribar a l'aparcament.
COM ARRIBAR-HI (25 minuts/28Km)

Sortirem de la Plaça 1 d'Octubre de Sant Celoni, direcció a la bifurcacid Cardedeu —
La Roca, per la C-35, en direcci6 a Santa Agnés de Malenyanes per la carretera C- 1415,
agafem C-60 pel túnel de Parpers en direccié Mataró fins a la sortida d'Argentona.
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SORTIDES GENER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | ALTA GARROTXA

Puigsacalm i Puig de l’Àliga

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 31 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
Una excursió per assolir el Puigsacalm i el Puig de l'Àliga
des del Coll de Bracons. Per començar farem el camí clàssic per pujar el Puigsacalm des del Coll de Bracons, marcat
amb senyals grogues, passant per la Font Tornadissa. Molt
proper hi ha el Puig dels Llops, preciós, que si volem en hi
podrem apropar. Per anar cap al Puig de l'Àliga, desfarem
el camí cap a la Font Tornadissa i un tros després agafarem
un sender marcat amb marques blaves tot passant pel Coll
de la Gallina i el Collet de la Foradada. Fet el cim tornarem
pel sender cap a Coll de Bracons
Es tracta d'una sortida molt agraïda. Passarem per fagedes precioses i també algun tros per prats. El paisatge és
extraordinari i les vistes des de les parts altes precioses.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars -ús obligat de mascaretaPROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
DIFICULTAT És apta per tothom avesat a caminar
RECORREGUT 15km aprox.
DESNIVELL 800m aprox.
DURADA 05:30h aprox.
NOTA Es compliran totes
les mesures sanitàries
marcades per la Covid-19
vigents el dia de la sortida
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 28 de gener
- al grup de WhatsApp
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662

10 | CESC butlletí | desembre 2020 - gener 2021 |

COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? |

25è aniversari del
“MONTBLANC 1995”
Un dels recursos que veiem a les xarxes, davant la impossibilitat de fer moltes activitats,
és recrear-se en activitats fetes fa temps. Recordarem en aquest butlletí la primera “expedició” del CESC fora de l'estat.
Va ser a partir del 1992 que es va activar de forma molt consistent el programa de
sortides i van ser molts amants de l'excursionisme que van entrar a la nostra entitat. Amb
aquest ambient de progrés l'any 1994 en vam engrescar en el projecte Mont Blanc 1995.
Atrets pel projecte aviat es consolidà el grup format per en Francesc Riera, Jordi Serra,
Francesc Roca, Maria Magem, Jaume i Jordi Salichs i jo mateix. Per a tota la colla va ser
un repte molt llaminer ja que cap de nosaltres havia fet mai un cim d'aquesta alçada i si
l'assolíem seria el nostre nou sostre.
A un any vista vam començar el nostre programa de preparació i entrenament hivernal
per avesar-nos al fred, al gel i a la neu amb algun bivac sobre neu inclòs (de tot això al
Pirineu en tenim prou). Especialment les darreres setmanes vam sortir a cotes properes als
3000 metres per aclimatar-nos en alçada.
Assessorats per amics i coneguts que ja l'havien assolit vam decidir pujar per la ruta de
Nid d'Aigle cap al refugi de la Tête Rouge, on varem dormir per aclimatar. Tot pujant sentim un helicòpter, després al refugi en informen d'un doble accident mortal. Òbviament
un sopar a la francesa on el formatge no hi pot faltar.
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COM US VA ANAR? |

L'endemà pugem fins el refugi de Goûter a 3800 metres d'altitud, passant pel pas del cable, on el dia anterior havien mort d'accident els dos alpinistes que passant sense assegurar, una esllavissada els va fer caure muntanya avall. A la tarda al refugi gaudim de vistes
úniques i no parem de fer fotos. Cal sopar i anar a dormir aviat. Els guardes del refugi en
desperten a les dues de la matinada. Esmorzem, ens abriguem, ens calcem els grampons,
frontal i amunt amb la neu dura i molt fred, a 14 º sota zero.
Cal dir que a l'any 1995 no hi havia les robes tècniques com ara i els pantalons de vellut
o de poliester de carrer formaven part de la nostra indumentària. Les ulleres de muntanya
que duia, en lloc de vidre, anaven amb material de rotllo fotogràfic, ajustaven molt bé i
no s'entelaven, cosa que sí els hi passava a d'altres que portaven models més sofisticats i
cars. M'havien costat 200 ptes, poc més d'un euro d'ara.
La pujada va ser dura fins al refugi Bellot, a mig camí, quan va sortir el sol i la temperatura va començar a moderar-se. Aquí ens vam encordar per fer l'impressionant tram final.
Cap a les 8 del matí arribem al molt desitjat cim del Mont Blanc, amb alegria desbordant, ens abracem amb tota la força. El dia és molt clar i les vistes impressionants. Fem
les fotos per immortalitzar aquest moment. Tenim tots els Alps i Europa als nostres peus.
Quedem embadalits contemplant la immensitat en totes direccions. La temperatura ja és
més agradable i la satisfacció indescriptible, hem assolit el nostre somni, fer el cim del
Mont Blanc.
Text i Fotos: Carles Montoriol |
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CALENDARI PREVISIÓ

Febrer 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
SORTIDES DEL DISSABTE
07.02 | SENDERS
13.02 | ALPINISME
14.02 | NATURA
20 o 21.02 | MUNTANYA
28.02 | 100 CIMS

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

