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EDITORIAL

Enfilem el 2021 amb esperança
Si bé hem començat aquest 2021 amb unes dades
pandèmiques espantoses, amb moltes víctimes, amb la sanitat
gairebé col.lapsada, amb la nostra mobilitat limitada, amb
l'angoixa que ens provoca el covid19 i amb la greu situació
econòmica de molta gent, també és cert que s'ha batut un
rècord en aconseguir les vacunes en menys d'un any i en
el moment d'escriure aquestes ratlles ja s'està posant la 2ª
dosi als primers que la van rebre fa uns dies. Tanmateix s'ha
millorat molt en el coneixement dels tractaments pal.liatius i
se segueix investigant intensivament en els curatius.
En una entrevista a la premsa, el passat 10 de gener,
l'Antonio Garrigues Walker, president del Comitè espanyol
de l'ONU pels refugiats i també de la seva ONG, persona
de gran prestigi, objectiva i molt carismàtica, que actualment
té 84 anys, deia “No crec que estiguem gaire pitjor que els
altres països europeus. No estem ni en la pitjor situació ni en
la millor. Passem una època complicada perquè la pandèmia
que patim no és només sanitària, sinó econòmica, cultural i
en tots els ordres de la vida. Però hem de donar per fet que
amb optimisme i amb positivitat els problemes s'enfronten
millor. El superarem”.
Al CESC hem reduït dràsticament les nostres activitats, en
un altre escrit d'aquesta revista us detallem tant les activitats
suspeses com les que programem, sempre amb les limitacions
de les recomanacions sanitàries. Per les xarxes socials del
CESC anirem actualitzant la informació d'aquestes activitats,
també hi podreu fer qualsevol consulta o suggeriment.
Ens caldrà molta imaginació, idees i cercar altres maneres
de fer les nostres activitats.. D'altra banda al CESC pensem
que és molt important mantenir el caliu i per això procurarem
portar a bon termini, com fins ara, les activitats que bonament
puguem.
Mirant endavant, esperem el moment que puguem gaudir
“com abans” de les nostres extraordinàries excursions i
trobades.
Fins aviat,
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | TEMPS DE PANDÈMIA

Activitats per febrer i març
Informacions generals
ACTIVITATS AJORNADES

En el moment d'editar aquest butlletí, vista la situació desbordada de la pandèmia, així
com les previsions sanitàries, per aquests dos mesos no programem la tradicional calçotada, tampoc el cicle anual d'audiovisuals ni el concurs Sant Jordi de Fotografia.
En el cas que l'evolució de l'epidèmia més endavant ho permetés, procuraríem reprogramar-ho.
COMUNICACIÓ I CANVIS

A fi de poder-nos adaptar a la canviant situació caldrà fer servir els grups de Whats App
de les diverses seccions que com és habitual també hi podrem fer consultes.
Les informacions de tipus general les farem pel grup de de Whats App del Cesc i e-mail.
Procurarem portar la web al dia.
ACTIVITATS A L'AIRE LLIURE
SENDERS

Ajornem, fins a nou avís, les sortides del Meridià verd. D'acord amb les estimacions
sanitàries creiem que no es podran reprendre fins passat l'estiu o ja fins el 2022.
Sempre que les mesures anti-pandèmia ens deixin organitzarem sortides de senders per
territori autoritzat i seguint estrictament les directrius sanitàries.
Si cal desplaçament el farem en cotxes particulars. A fi de facilitar l'organització recomanem inscripció prèvia.
NATURA

Com veureu a la revista aquests dos mesos hem programat les sortides de Natura dins
el terme municipal.
100 CIMS

Hem programat la sortida de 100 cims de març dins la comarca per si la podem fer.
Vista la incertesa, quan hi hagi possibilitat de fer alguna de les sortides ajornades o improvisar-ne alguna d'acord amb les normes del moment, ho comunicarem per les xarxes
socials.
Les caminades entre setmana queden suspeses fins que les restriccions en permetin
tornar a sortir.
MUNTANYA

Si en aquests dos mesos es veu possibilitat de fer alguna sortida s'avisarà per les xarxes
socials.
La resta de sortides queden ajornades; avisarem quan les puguem reactivar.
La Junta Directiva |
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | ASSEMBLEA

Assemblea General de Socis: Resum
ASSISTENTS 7 persones
Comencem l'assemblea amb la lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
INFORME SOBRE LES ACTIVITATS PORTADES A TERME L’ANY 2020 I LES PREVISTES PEL 2021

Es comenten les activitats que es van poder fer al 2020, algunes sortides del sender Meridià Verd, algunes de 100 Cims, incloses la de 9 dies a l'agost a la Vall d'Aran, la de
setembre al Pallars i la d'octubre al Coscollet. Només es va poder fer un audiovisual, el
d'en Sergi Mingote, recentment mort en accident de muntanya.
Les sortides de Senders es van acabar suspenent, per poca assistència i per evitar utilitzar l'autocar.
Les sortides de Natura, donada la situació de la pandèmia que vivim, s'han hagut de
replantejar. Durant el primer trimestre es varen portar a terme les previstes (Ermita Sant
Segimon del Bosc i dones d'aigua; Ruta prehistòrica i bosc màgic de Céllecs) anul.lant
la gastronòmica. La resta d'any hem cercat altres destins que complissin amb la normativa oficial. La participació no ha sigut molt nombrosa, però l'esperit muntanyenc s'ha
mantingut. Amb la finalitat de mantenir el CESC viu i actiu, vam proposar fer extensibles
les sortides de natura a d'altres seccions.
El Memorial 2020 va tenir força assistència, van ser gairebé 50 persones.
La Marxa pel Montseny es va suspendre.
Al haver de respectar les restriccions de mobilitat pel Covid-19, s'han fet sortides al voltant de Sant Celoni amb petits grups i fins que s'acabin les restriccions es seguirà amb
la mateixa tònica. Aquest any 2021 el grup de Natura organitzarà sortides quinzenals,
dins el confinament establert en cada moment, extensibles a totes les seccions de CESC.
Amb aquesta proposta donem la possibilitat de que els socis pugin compartir amb nosaltres sortides i mantindre la dinàmica.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2020 el CESC tenia 538 socis.
Durant l'any 2020 hi va haver 33 noves altes i 34 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2020 i el pressupost pel 2021
I s'acaba l'assemblea amb les informacions diverses i aquest any amb la “coca virtual”
La Junta Directiva |

2 | CESC butlletí | febrer - març 2021 |

CESC | INFORMACIÓ

Record per en Sergi Mingote

El passat dissabte 16 de gener amb gran impacte vam rebre la trista notícia de la caiguda
mortal d'en Sergi Mingote quan baixava del camp III al camp base avançat del K2.
En Sergi ha estat un vell amic del CESC: l'any 2002, quan ja feia uns anys que havia
despuntat com a alpinista de primer nivell, el vam convidar al cicle d'audiovisuals i ens va
presentar la seva dura ascensió a l'Everest en solitari per la cara Nord. Ho explicava amb
aquestes paraules: “Quan ja arribava al cim i sortia el sol vaig entendre que valia la pena.
Allà dalt l'horitzó és diferent, veus la forma de la Terra rodona”
El 2003 a la sala de la biblioteca ens va presentar “La primera expedició Vallès al Pol
Nord magnètic” amb esquís i el passat 6 de març a la Bernat Martorell –dins el Cicle
d'Audiovisuals 2020- vam tenir la sort de poder–lo veure, parlar-hi i escoltar-lo amb l'audiovisual “A PULMÓ”, la història d'un projecte solidari d'alpinisme d'altíssim nivell, de
superació, compromís i amor a les muntanyes. “A Pulmó” ha estat el projecte assolit de fer
sense oxigen 6 vuit mils en un any i dos dies i que ha pujat als record Guinness. En Sergi
ha pujat 10 dels 14 vuit-mils del planeta.
Com deia “persegueixo els meus somnis, m'agrada somiar”. Havia travessat nedant
l'Estret de Gibraltar, amb bici el desert de Gobi i el Sàhara i fet la Titan desert. Ironmans,
triatlons, la Transpirinenca, etc. El 2003 va tornar a pujar a l'Everest, ara pel cantó sud, i
va fer la primera retransmissió per TV en directe de l'arribada al cim. Solia unir les seves
aventures amb finalitats benèfiques i solidàries com la creació de la Fundació Onat, amb
que va ser pare dels premis inclusius de l'esport català. Des dels cims “fent l'ocell” saludava a la gent de la Fundació.
Sergi, et recordarem sempre.
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA
NATURA | MONTNEGRE

Olzinelles - Vallgorguina

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 7 de febrer
HORA SORTIDA

09:00h del matí
INTRODUCCIÓ

Olzinelles està situada al sud del terme municipal de
Sant Celoni, al límit amb el municipi de Vallgorguina, als
vessants del Puig-castell, a l'extrem nord-occidental del
massís del Montnegre.
Al centre del disseminat hi trobem l'església de Sant Esteve d'Olzinelles, ja documentada el 1083, malgrat que es
va reformar al segle XVI.
Algunes masies destacades del disseminat són can Draper, can Valls i ca l'Agustí.
ITINERARI I RECORREGUT – Circular -

Ruta circular sense especials entrebancs que surt de
l'aparcament de Can Valls davant dels forns de pega.
Iniciarem tot seguint el camí SL-C 110, direcció a l'Esglesia de Sant Esteve d'Olzinelles, fins a Valgorguina.
Un cop arribats a Vallgorguina, per tornar agafarem el
GR-92, que ens porta a la part alta d'Olzinelles.
Durant el trajecte visitarem la font de la mare de Deu
de Lourdes i la font de l'Aranyal fins arribar a l'aparcament
COM ARRIBAR-HI (8 minuts/ 4Km)

Sortirem de Sant Celoni, en cotxes particulars, direcció
Olzinelles, i aparcarem a Can Valls, davant dels forns de
Pega

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

10km aprox.
DESNIVELL 300m
DURADA 03:30aprox.
ARRIBADA 13:00aprox.
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
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTNEGRE

Dolmen Pedra Gentil –
Sta Eulàlia – Corriol de Moais

DATA

Diumenge 21 de febrer
HORA SORTIDA

09:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

El Dolmen de Vallgorguina (Pedra Gentil) es tracta de
una estructura megalítica de fa 4000 anys, és un sepulcre
anomenats de cambra simple.
Santa Eulàlia de Tapioles és una església del municipi
de Vallgorguina, inclosa a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.
Els Moais són una recreació de les escultures gegants de
pedra de la Illa de Pasqua, en fusta fetes per un escultor
local.

Aparcament Industria
ARKEMA, antiga RESISA
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta mixta (circular i en línia), per pistes
forestals apte per a tothom
avesat a caminar
RECORREGUT

ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta des de l'aparcament de Industria celonina ARKEMA, antiga RESISA, on deixarem els
cotxes i començarem a caminar en direcció al polígon Industrial El Molinot, des d'on agafarem una pista que ens
portarà a prop del domen.

12km aprox.
DESNIVELL 260m
DURADA 04:00aprox.
ARRIBADA 13:00aprox.
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
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SORTIDES FEBRER | FITXA NATURA

Abans d'arribar-hi agafarem un corriol per a visitar el Moais (Replica en fusta de les
escultures de la illa de Pasqua). Després visitarem el Dolmen megalític de la Pedra Gentil
i l'església de Santa Eulàlia de Tapioles.
Tornarem cap a Sant Celoni per la pista que segueix paral.lela a la carretera.
COM ARRIBAR-HI (3 minuts/ 1,5Km)

Sortirem de Sant Celoni, en cotxes particulars, direcció Olzinelles, i aparcarem davant
la Industria ARKEMA, antiga RESISA
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTNEGRE-FUIROSOS

Sant Marti de Montnegre –
Pantants d’en Brinxa i Crous

DATA

Diumenge 7 de març
HORA SORTIDA

09:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Sant Martí de Montnegre es una església de Sant Celoni,
inclosa en el patrimoni arquitectònic de Catalunya. Construïda en el Segle XVII fou inicialment el castell de Montnegre esmentada des del 1022.
Fuirosos es troba a l'extrem nord-occidental del massís
del Montnegre al límit est del municipi de Sant Celoni.
Els pantans d'en Brinxà i Crous es troben ubicats en la
part baixa de la vall de Fuirosos, utilitzats per subministrar
aigua als camps de correu.
ITINERARI I RECORREGUT – Circular -

Deixarem els cotxes a Sant Martí de Montnegre agafarem el sender GR-83 i altres pistes i corriols per arribar a la
part baixa de Fuirosos, on trobarem el pantans.
Un cop visitats de tornada agafarem una pista forestal
que en portarà pujant cap a can Presses, l'alzina grossa de
can Presses i fins arribar a Sant Martí de Montnegre.
COM ARRIBAR-HI (30 minuts/ 11Km)

Sortirem de Sant Celoni, en cotxes particulars, direcció
Sant Martí de Montnegre, on deixarem els cotxes, en un
aparcament prop de l'església de Sant Martí de Montnegre.

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

7,5km aprox.
DESNIVELL 340m
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
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA
NATURA | MONTNEGRE

Turó d’en Vives 760m -sostre
comarcal del MaresmeINTRODUCCIÓ

El turó d'en Vives és una muntanya de 760 metres que
es troba entre els municipis de Sant Iscle de Vallalta, a la
comarca del Maresme i de Sant Celoni, a la comarca del
Vallès Oriental.
Cal Agustí és un edifici, que forma part d l'inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquesta casa està
situada en zona rural, rodejada de bosc i camps.
Aquesta caminada transcorre dins dels paratges de la
Serralada Litoral, a la zona obaga de can Mora, tot pujant
passarem pels collets de la font de la Llora i el prat Perelló.
El turó d'en Vives forma part dels 100 cims.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 21 de març
HORA SORTIDA

08:30h del matí
LLOC SORTIDA

Aparcament de la Escola
Cor de Maria
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta tipus linial
anada i tornada, per pistes
forestals i corriols apte per
a tothom avesat a caminar
RECORREGUT

10km aprox.
DESNIVELL 400m
DURADA 04:00aprox.
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
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SORTIDES MARÇ | FITXA NATURA

ITINERARI I RECORREGUT

Sortirem des de cal Agustí on deixarem els vehicles, a buscar el GR-92 que seguirem
fins que ens desviem per pujar cap el turó d'en Vives, el camí és reparteix entre pistes i
corriols. Un cop a dalt del turó podrem gaudir de les vistes del litoral i del Vallès, La Selva, Gironès... En acabar retornarem pel mateix GR-92 fins arribar a Cal Agustí.
COM ARRIBAR-HI (12 minuts/ 6,2Km)

Sortirem de la Plaça 1 d'octubre, direcció Olzinelles i Cal Agustí sense deixar la carretera BV-5112, un cop arribats a la masia deixarem els vehicles i iniciar el recorregut.
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SORTIDES MARÇ | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | MONTSENY

Fontmartina, Les Agudes i
Turó de l’Home
ITINERARI I RECORREGUT

Una excursió circular per pujar fins a Les Agudes i el
Turó de l'Home sortint des de Fontmartina.
Deixarem els cotxes a l'aparcament de Fontmartina i
anirem cap als corrals d'en Dalmau.
Pujarem pel camí dels pous del glaç, pel “Sot Mal”. A la
pujada podrem veure els pous de glaç i contemplar el Matagalls, Les Illes, les primeres passes de La Tordera i Sant
Marçal.
A dalt Les Agudes podrem contemplar la panoràmica,
Les Guilleries, Sant Hilari, Collsacabra, la Vall de Santa Fè
i fins als Pirineus.
Després carenajarem cap al Turó de l'Home on podrem
gaudir de les vistes de cara a mar.
Baixarem a Fontmartina pel GR 5.2
OBSERVACIÓ: Aquesta sortida està pensada per un confi-

nament comarcal, en el cas que el nivell de confinament
el dia de l'activitat fos més obert procuraríem fer la sortida
ajornada a Busa o la del Puigsacalm, quedant aquesta en
reserva per un confinament més estricte.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 28 de març
HORA SORTIDA

07:30h del matí
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 13km aprox.
DESNIVELL +/-930m aprox.
DURADA 06:00h aprox.
MESURES COVID

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 25 de març
- al grup de WhatsApp
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
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COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? |

Pujada del Pessebre 2020
Fa poc més d'un any, quan el petit Pol es va oferir per elaborar el pessebre del 2020,
entre torrons, moscatell i una multitud alegre, poc ens imaginàvem el que vindria.
Tot i així, el vam fer amb molta motivació i entusiasme: Aquest 2020 no podrà amb les
nostres il.lusions!!
La pujada del pessebre d'aquest any s'havia de dur a terme el cap de setmana abans del
Nadal, però degut a les restriccions per la Covid vam rebre la trucada del Carles Montoriol, informant que es duria a terme el matí del dimarts dia 15 de desembre: Cap problema!!
-vaig dir. Així doncs, sense pensar-ho, e-mail a la mestre del Pol explicant-li el motiu pel
qual faltaria a classe i tot resolt.
La pujada va ser agredolça. Agre perquè res tenia a veure amb la tradicional pujada
de cada any, on una gentada del Cesc alegre i feliç s'abraçava en arribar a la creu de les
Agudes, vigilant de no caure per la falta d'espai. Dolça perquè tot i que érem pocs, l'esperit
continuava sent el mateix. En arribar a dalt no hi havia ni una ànima i aquella estranya
calma era alhora encisadora. No va faltar la tradició de treure torrons, vi dolç i d'altres
queviures nadalencs, i després de col.locar els pessebres a la creu, vam fer una petita rotllana i vam brindar per tots els que no hi van poder ser i per un any millor.
Va ser diferent, com tot en aquest 2020, però no per això dolent, tot el contrari. El dia
ens va acompanyar amb una temperatura perfecte, algun moment de boira durant la pujada però una clara vista des del cim: del mar infinit fins els Pirineus nevats.
Així doncs, tot el que podem demanar es: Que puguem continuar trobant-nos ben aviat,
compartint natura i seguint amb les tradicions. Per un 2021 saludable i ben muntanyenc!!!
Text: Alba Coll |
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El meu dia d’estrena com a sòcia
del CESC pel Montnegre
La nit ja l'he passada una mica moguda... Aquells nervis de principiant, de voler estar a
l'alçada dels companys, de no endarrerir al grup i perquè no dir-ho “no fer tard”.
Tot i que estava avisada que el ritme el marcava jo mateixa, podia caminar i fer parades
com volgués; fins que no he cabat la pujada no he respirat profundament.
Hem fet una visita de cortesia a l'ermita de Sant Martí del Montnegre i en Carles ens ha
explicat la importància que han tingut els mossens d'aquesta església. Fins i tot avui la gent
puja a escoltar la missa perquè hi ha un rector que ho fa d'allò més bé.
Tot pujant per corriols i camins petant la xerrada amb uns i altres, coincidim que aquesta pandèmia ens ha deixat una mica inactius, però tenim ganes de tornar a caminar i estar
en forma per poder gaudir de matins a ple sol i amb vistes com la que ens regala el turó
Gros.
Grup reduït on hem retrobat antics companys i en el camí d'altres coneguts.
Esperem que a la propera caminada siguem més colla, tot i que hem anat la mar de bé,
cadascú al seu ritme, amb tranquil.litat i temps per parlar de properes i noves sortides.
Què ens prepararà en Joan?
Un dia d'equilibri emocional on la llum del bosc ha anat filtrant-se mica en mica pel
meu cos fent-me arrelar més a la terra. Un gran treball.
Gràcies mare terra, gràcies serra i gràcies companys!
Text: Lluïsa Julià |
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CALENDARI PREVISIÓ

Abril 2020
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
SORTIDES DEL DISSABTE
04.04 | ESQUÍ
11.04 | SENDERS
17.04 | ALPINISME
18.04 | NATURA
24 o 25.04 | 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 / 649 07 55 68
http://www.elcesc.org
info@elcesc.org

