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EDITORIAL

Per què anem a la muntanya?
Moltes vegades ens hem preguntat què és el que realment
ens atrau de sortir a la Natura i en concret a la Muntanya.
És difícil trobar una resposta a aquesta passió que ens omple
i marca el nostre caràcter.
No es tracta d'una part sinó d'un tot que ha forjat els nostres
gustos: la bellesa del paisatge, el cultiu de les ciències naturals,
el “hobby” de la fotografia, l'amor al País, a la seva història i
a la seva gent, la necessitat de l'esforç físic, descarregar-se de
l'estrès de la setmana i la lluita per vèncer les dificultats.
Tot això forma part de la personalitat, la de l'excursionista,
però, a més, la Muntanya i especialment l'Alta Muntanya,
com també l'Espeleologia o el Descens de barrancs, ens
permet descobrir i desenvolupar el natural esperit d'aventura,
de superació d'obstacles de tot tipus, així com la imaginació.
Una incomparable satisfacció és el fruit de l'esforç propi
per superar les dificultats i de les emocions dels moments
més durs, dels més joiosos i dels de gresca compartits amb els
companys.
És per tot això que en atrau la Muntanya.
La Junta Directiva |
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Activitats per abril i maig
Informacions generals
ACTIVITATS AJORNADES

En el moment d'editar aquest butlletí, just abans de setmana santa, vista la situació de la
pandèmia amb els indicadors creixents, mantenim ajornats el Sant Jordi de fotografia i el
cicle anual d'audiovisuals que creiem poder portar a termini el mes de novembre. La gran
majoria de previsions sanitàries coincideixen en que la situació serà força millor.
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 on, 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

Hem programat sortides de senders conjuntament amb natura. Les sortides s'adaptaran
sempre 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 la
comarca. Si hi haguessin més restriccions en hi adaptaríem.
100 CIMS

Hem programat la sortida de 100 cims de maig 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 de 100 cims entre setmana queden suspeses fins que les restriccions ens
permetin tornar a sortir.
MUNTANYA

No s'ha programat cap sortida per aquests dos mesos.
En aquests temps de pandèmia els grups de Whats App són el sistema mes àgil per
comunicar-nos. Podeu demanar a la Secretaria del CESC el contacte per entrar als grups
de les seccions que us interessi.
La Junta Directiva |
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Memorial Muntanyenc (9) 10 i 11 de juliol
A. Pico Arnales 3002m / B. Pico Bacías 2760m / C. Ibones de Asnos i Sabocos (Pico Mandilar)
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'us trucant al telèfon 93 867 52 13 o 649 07 55 68, dimarts i dijous de
19 a 21h. La reserva s’efectuarà abonant l’import de la reserva a la Secretaria del CESC.
La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dimarts 1 de juny.
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 09 - Ens trobarem al voltant de les 21:00h a l'hotel Turmo per sopar
DISSABTE 10 -

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 11 - 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.
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RUTA DISSABTE

Opció A - Pico Arnales 3002m
Sortirem de l'hotel Turmo a les 06:30h, direcció als Banys de Panticosa, per començar
a caminar a les 08:00h.
Distància: 9,80 Km
Desnivell: 1281 m
L'itinerari comença en el refugi de la Casa de Piedra (1635m), en els Banys de Panticosa. Un sender s'eleva entre pinars, obrint-se més endavant, arribant a la Mallalta Alta, a
partir d'aquí remuntem direcció NW per situar-nos sota la vessant inclinada dels Pics Pondiellos i Garmo Negro. Des d'aquí iniciarem la pujada fins al Coll de Pondiellos (2809m).
A l'arribar al coll veurem a la vessant contrària els Ibones de Pondiellos. Ara haurem
d'efectuar un petit flanqueig sobre la vessant occidental del Pic Pondiellos (2197m) per
situar-nos a la següent bretxa, el coll de Saretas (2831m).
L'itinerari més senzill s'efectua pujant cap al barranc que forma l'Arnales amb el Pic
del Infierno Oriental, assolint, després de superar una empinada i inestable pendent, la
horcada (2974m).
Girant a la dreta una breu aresta rocosa ens condueix al Pic Arnales (3002m).
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.
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Opció B - Pic Bacías 2760 m
Ens aixecarem ben d'hora per fer un primer esmorzar a les 06:00h, tot seguit a les
06:30h sortirem direcció al Balneari de Panticosa, tenim 1h30 de camí.
Distància: 13,70 Km
Desnivell: + 1.130 m // - 1.130 m
Des del balneari de Panticosa agafarem el GR-11, anirem guanyant alçada fins a arribar
primer als Ibones de Brazato (2376m) i més amunt veurem els ibones altos de Brazato
(2482m) que anirem deixant a la nostra esquerra i assolirem el puerto de Brazato o cuello
alto de Brazato (2566m).
En aquest punt deixem el GR-11 que baixa al valle del Ara (Bujaruelo) i enfilem la cresta
que ens porta fins al pic de Bacías (2760m).
El descens el farem baixant fins la cua de l'Ibón de Brazato i seguidament l'Ibon inferior
de Brazato per empalmar novament amb el camí de pujada.

Opció C - Ibones de Asnos i Sabocos (més Pico Mandilar)
Aquest any hem pensat que pels que no estem en forma i ja no tenim ganes de caminar
gaire, farem una opció especial: des de Panticosa pujarem al telecabina, que ens enfilarà
en 15 min a una alçada de 1900m.
A partir del punt d'arribada farem una passejada tranquil.la fins als ibones de Asnos i
Sabocos, dos llacs de muntanya encantadors, i si tenim ganes, ens enfilarem a un pic suau
que es diu Mandilar, amb magnífiques vistes de les muntanyes del voltant (gairabé podrem
saludar als altres dos grups!).
En total seran 7,3 km i 228 m d'ascens acumulat i 440 m de descens acumulat també.
El preu del telecabina és de 18,5€, anada i tornada, i altres anys, fins i tot hi ha un bus
4x4 que, per 5€ més, et porta fins als ibons.
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Com que a data de la publicació de la revista no ens han pogut confirmar les dates
d'obertura del servei hem preparat un altre opció per si no funcionès el telecabina:
Opció D: Tren del Sarrio al Valle Ripera i pujada al Dedo de Yenefrito
Des del mateix punt on surt el telecabina de Panticosa surt també aquest tren turístic
que en 50-55 min ens portarà a la vall Ripera, des d'on surten una sèrie de rutes molt fàcils
per gaudir. Nosaltres hem triat la de pujada al Dedo de Yenefrito, no ens hem pogut resistir
a aquest nom!
Es tracta d'una ruta clasificada com a “familiar” de 2,3 km d'anada i 285 m de desnivell.
Segons el temps i les ganes podem fer altres passejades, n'hi ha 6 de marcades a la zona.
El preu del tren és de 18€ anada i tornada.
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RUTA DIUMENGE

Fuente i Chorro Fornos
Fins a Fuente Fornos són 3,5 km i uns 300 m de desnivell, fins a Chorro Fornos són 5,5
km i 450 m de desnivell. Total, uns 7,5 km o bé 11 km respectivament anar i tornar.
Com al juliol podem esperar que faci calor, per diumenge hem preparat una sortida pel
costat del riu Irués, fins a la Fuente Fornos i, si estem animats, podem seguir fins al que es
coneix com a Chorro Fornos. El camí al costat del riu és ombrívol i molt humit, amb alguns
trams relliscosos i amb surgències d'aigua que és possible que haguem de travessar, cap
problema si anem ben calçats.
Sortirem després d'esmorzar com senyores i senyors, sense pressa. Anem en cotxe fins
a Lafortunada i travessem el riu Cinca per aparcar a Badaín, tot plegat un quart d'hora.
El camí està senyalitzat al començament i després hi ha alguns encreuaments en que
haurem d'estar atents, però tot plegat es tracta d'anar a trobar la banda esquerra del riu
travessant el pont al Vado de Fornos, on s'ajunten l'Irués i el Garona, i seguir el camí disfrutant de l'aigua i del bosc.
Fuente Fornos no és una font amb aixeta sinó una surgència d'aigua del sistema natural
de Fornos que drena l'aigua just per sota del camí, la més important però no la única; si
seguim veurem altres que surten al costat del camí o a nivell del riu. És aigua que prové
del Cotiella i de Punta Lierga, fent recorreguts que arriben a 10 km i amb un desnivell de
1500 m. Seguim caminat i en uns 20 min més arribem al Chorro Fornos, al final del camí.
Ens trobarem amb una paret de pedres recobertes de molsa i un forat a la part superior
per on surt un “chorro” d'aigua només després de fortes pluges, normalment a la primavera o tardor. I ja només ens quedarà tornar a buscar el cotxes pel mateix camí.
Si algú està interessat en veure més informació es tracta d'una ruta geològica del Geoparque del Sobrarbe, “GR 17 El agua del interior de la Tierra” , la trobareu a l'enllaç
https://www.geoparquepirineos.com/contenidos.php?niv=&cla=_2OA1CD0KM&cla2=_3R
H0XP0D7&cla3=_4DM10CY81&tip=3&pla=&idi=1
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Nota informativa sobre les sortides
de Natura pels propers mesos
Totes les sortides previstes per Abril i Maig de 2021 i publicades al butlleti estan subjectes a les autoritzacions sanitàries vigents en el moment de la sortida.
Per confirmar sortides i canvis de destí s'informarà el dijous abans de la data de la sortida programada al grup de WhatsApp “Natura–Gastronòmica”.
Es podran fer les reserves al mateix grup de WhatsApp o bé trucant a la secretaria del
Centre Excursionista en horari d'atenció al públic:
dimarts i dijous de 19 a 21h
Tel. 93 867 52 13
Estan previstes sortides quinzenals en dates diferents al calendari repartit de l'any 2021.
Bàsicament s'han fet per emplenar les dates buides, per manca d'activitat, degut a les
restriccions sanitàries de la pandèmia.
És interesant comunicar als socis interessats que s'apuntin al grup de WhatsApp de
Natura-Gastronòmica perquè puguin disposar d'aquesta eina de comunicació i saber tant
els possibles canvis que es puguin produir com les noves sortides que es puguin celebrar
en els cap de setmana lliures i amb sortides no programades.
L’equip de Natura |
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St Feliu Codines - Mirador
Parer i Ermita St Climent

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 11 d'abril
HORA SORTIDA

08:30h del matí
INTRODUCCIÓ

St Feliu de Codines és un municipi del Vallés Oriental,
situat als darrers contraforts dels Cingles de Bertí vers les
terres més planes de la conca del Tenes i la riera de Caldes.
El mirador del Parer Des d'aquest punt es veu una vista
formidable sobre Riells del Fai i el Santuari, que és al peu
del cingle que tenim a sota. També podem contemplar una
bona part dels dos Vallès i en direcció a ponent podem
veure la muntanya de Sant Llorenç del Munt.
Ermita de Sant Climent situada entre pins i alzines
ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta a l'aparcament prop del Cim
de les Àligues, a una altitud de 599m, començant l'ascensió cap el mirador del Parer situat a una altitud de 694m i
ens desviarem cap el mirador de la Vall del riu Tenes, on
gaudirem també de una bona vista de la vall, a la cornisa
del Cingle, a una altitud de 713m.
Desfarem el camí fins el mirador del Parer per seguir un
camí que ens portarà cap a l'ermita de Sant Climent, a una
altitud de 683m, situada en un entorn rural, rodejada de
bosc i camps de conreu, prop del Mas Flaquer, documentada des de segle XV i reedificada l'any 1776.
Seguirem camí de tornada, creuant el torrent Fondo que
ens portarà per un camí on trobarem una barraca de pedra
seca ja a prop del Cim de les Àguiles on hem deixat els
cotxes.
COM ARRIBAR-HI (59 minuts/ 58,4Km)

Sortirem en cotxes particulars des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni en direcció
cap a Mollet per l'AP-7, sortida 17, seguirem per la C-59
de Mollet a Moià, per arribar a Sant Feliu de Codines, fins
a l'aparcament del Cim de les Àguiles, a peu de carretera.
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LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars ocupats
per persones de la mateixa
bombolla
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 7,7km
DESNIVELL 190m
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

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 ABRIL | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTSENY DES DE RIELLS

Ermita St Llop - Riera de
Breda i Font Pintoresca

DATA

Diumenge 25 d'abril
HORA SORTIDA

09:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

L'ermita de Sant Llop, d'origen romànic (segle XIII) situada dins el terme de Riells i Viabrea es tracta d'una petita
ermita amb la façana orientada a ponent, precedida per un
pati tancat al que s'hi accedeix per unes escales.
La façana principal té un portal d'entrada refet el 1606.
A sobre hi ha una capelleta i, més amunt, un ull de bou.
El conjunt està coronat per un campanar d'espadanya
de dos ulls d'arc de mig punt.
A l'interior trobem la nau coberta amb volta de canó de
rajols probablement del segle XVII.
Al costat de l'església però a un nivell més baix, trobem
el cementiri municipal de l'any 1982.
Notícies històriques:
L'ermita tenia un important retaule del segle XVII dedicat a sant Llop, sant Esteve i sant Sebastià que va ser destruït l'any 1936.
L'ermita de Sant Llop va tenir ermitans fins als anys 30
del segle XX.
La font la Pintoresca, ubicada prop de la llera de la riera
de Breda, fou construïda l'any 1912

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars ocupats
per persones de la mateixa
bombolla
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 8,88km
DESNIVELL 199m
DURADA 03:00 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

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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ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta aparcant a la ctra. De Breda a Riells, PK 3,5 en un voral de la
mateixa que permet l'aparcament.
A una altitud de 373m agafem un camí que ens portarà de baixada en direcció a la
riera de Breda per creuar-la, seguint la pista que ens portarà cap a la Font Pintoresca, a
l'esmentada riera, a una altitud de 231m.
Reprendrem el camí per trobar la pista forestal que havíem deixat per anar en direcció
a l'ermita de Sant Llop que es troba a una altitud de 266m; un cop visitada i ben esmorzats continuarem el camí de tornada per una pista més assolellada i amb vistes obertes
al Montseny.
Retrobarem la pista que havíem deixat i travessarem la riera que ens portarà de tornada
a la carretera de Breda a Riells on hem deixat els cotxes.
COM ARRIBAR-HI (25 minuts/ 16,5 Km)

Sortirem en cotxes particulars, des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de
Sant Celoni, en direcció cap a la sortida N de Sant Celoni en direcció a la Batlloria, on girarem en direcció a Breda per la GI-552, on agafarem la GIV-5521, a l'alçada del restaurant Can Mariano, direcció a Riells del Montseny. Deixarem el cotxe a peu de carretera.

10 | CESC butlletí | abril - maig 2021 |

SORTIDES MAIG | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | EL CORREDOR DES DE LLINARS

Torrassa Moro - St Esteve del
Coll i St Sebastià Puigpedrós

DATA

Diumenge 7 de maig
HORA SORTIDA

08:30h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

CASTELL VELL DE LLINARS - CAN BORDOI - TORRASSA DEL MORO - ESGLESIA DE SANT ESTEVE DEL COLL
- ERMITA DE SANT SEBASTIÀ DE PUIGPEDROS

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni

Castell vell de Llinars o del Far fou un castell que es va
edificar als voltants del poblat ibèric del Far. Tot i no aparèixer documentat fins al segle X s'han pogut identificar
construccions del segle VI, període en què es va construir
el fossar excavat a la roca i algunes sitges.
Can Bordoi és una masia de Llinars del Vallès (Vallès
Oriental) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de Catalunya. A part de la masia d'estil modernista, son
d'interès la Capella, el Mirador i les Cavalleries.
La Torrassa del moro és una torre de guaita romana de
la serra del Corredor a Llinars del Vallès. Torre rodona de
560cm de diàmetre i uns 12m d'alçada. La base és de carreus molt grans, de granit i amb la cara exterior en coixinet. A continuació el mur és de carreus de pedra d'una
mida més reduïda i de forma més irregular i, per últim,
hi ha una tercera part amb pedres més petites, també de
granit però d'una tonalitat més ocre i disposades de forma
més irregular. Aquestes diferències corresponen a diferents
fases constructives.
Història: La majoria dels historiadors coincideixen a situar la construcció de la Torrassa a l'època de la República
Romana. La Torrassa, estratègicament ubicada, controlava
el pas d'aquesta via per les terres del Vallès.
En aquests darrers anys, alguns historiadors han defensat
que la Torrassa va ser construïda a principis del segle VIII i
que formaria part d'una extensa xarxa de torres o fars que
haurien estat bastits per l'emirat per defensar la frontera
occidental dels territoris conquerits per l'Islam.
Sant Esteve del Coll és una església gòtica de Llinars del
Vallès (Vallès Oriental) inclosa a l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya.
És un edifici de planta de creu llatina amb nau única,
absis poligonal i dues capelles laterals rebaixades respecte

Cotxes particulars ocupats
per persones de la mateixa
bombolla

MITJÀ TRANSPORT

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 11,35km
DESNIVELL 241m
DURADA 04:00 aprox.
ARRIBADA 13:30 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

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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a la nau central. Les voltes són de creueria L'edifici és del segle XVI, és possible que la
portada sigui del mestre de cases Joan Font de Vic. Les dues capelles són del segle XVII.
Ermita de Sant Sebastià de Puigpedrós Tot i que se'n conserven només les runes, l'ermita de Sant Sebastià de Puig pedrós forma part del patrimoni arquitectònic religiós de
Llinars del Vallès. L'ermita es troba documentada des de l'any 1640. Té una vista magnífica de 360º amb una panoràmica de les serralades Litoral, Prelitoral i part del Vallès.
Actualment es troba en procés de reconstrucció.
ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta deixant els cotxes a l'aparcament situat a la carretera B-510
de Llinars del V. a Dosrius, davant de Can Bordoi, a una altitud de 355m.
Començarem a caminar fent una extensió al Castell Vell de Llinars per veure la panoràmica. Tornarem a l'aparcament per agafar un camí que passa per davant de la finca de
Can Bordoi i va a buscar la pista forestal que ens portarà a la Torrassa del Moro.
La Torrassa del Moro es troba a una altitud de 416m. Si està oberta podrem pujar a dalt
la Torrassa per contemplar les espectaculars vistes del la plana del Vallès Oriental.
Tot seguit anirem de baixada, en direcció a l'església de Sant Esteve del Coll, situada
a una altitud de 306m; un cop visitada començarem l'ascensió cap a la ermita de Sant
Sebastià, situada a una altitud de 424m, amb una magnifica panoràmica.
Retrobarem la pista forestal per anar de tornada cap a Can Bordoi on finalitzarà la
sortida.
COM ARRIBAR-HI (18 minuts/ 13,5Km)

Sortirem de Sant Celoni, en cotxes particulars, des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni en direcció cap a la sortida de Sant Celoni en direcció a
Barcelona, per la C-35 anirem direcció a Llinars, per la variant, on arribats a la rotonda
d'entrada a Llinars, seguirem per la B-510, direcció a Dosrius, on a l'alçada de Can Bordoi aparcarem.

12 | CESC butlletí | abril - maig 2021 |

SORTIDES MAIG | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTSENY DES DE CÀNOVES

Vallforners - Castanyer Can
Cuc i Ermita St Salvador

DATA

Diumenge 23 de maig
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

EMBASSAMENT DE VALLFORNERS - MASIA DE CAN
CUC - CASTANYER D'EN CUC - ERMITA DE SANT SALVADOR DE TERRADES

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni

Castanyer Gros de Can Cuc El castanyer gros de Can
Cuc es un Arbre Monumental. És l'arbre més gruixut de tot
Catalunya. Perímetre del tronc a 1,30 m: 11,76m; Perímetre de la base del tronc: 20,66m; Alçada: 24,17m; Amplada de la capçada: 25,32m
Can Cuc de la Muntanya És una masia de planta rectangular que consta de tres crugies paral.leles, coberta amb
teulada a dues aigües, inclosa a l'inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. Segons documents conservats
a la parròquia, la casa ja existia en el segle XIV. A principis
del segle XVIII va ser reconstruïda.
Actualment està destinada a Hotel rural i restaurant.
Ermita de Sant Salvador de Terrades Capella neogòtica
construïda el 1930 segons el projecte de Josep Mª Pericas,
al lloc on s'alçava l'antiga. Documentada al s. XIII, fou
fundada possiblement pels senyors del Castell de Cànoves.

Cotxes particulars ocupats
per persones de la mateixa
bombolla

MITJÀ TRANSPORT

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 10,33km
DESNIVELL 450m
DURADA 04:00 aprox.
ARRIBADA 13:30 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

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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L'actual edifici és una nau, amb creuer i absis pentagonal. A la dreta, damunt el creuer,
s'alça el campanar d'espadanya amb tres obertures d'arc de mig punt
ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta deixant els cotxes a l'aparcament situat al peu de l'embassament de Vallforners a una altitud de 430m.
Agafem la pista forestal que puja al pantà i passem pel seu lateral fins a trobar una cruïlla amb una desviació a mà dreta que ens indica el camí cap a Can Cuc.
La pista va pujant pel costat d'un torrent d'aigua on anem trobant petits salts d'aigua.
Ens desviem per anar a veure al castanyer gros de Can Cuc, situat a una altitud de 786m.
Tornem a buscar el camí i seguim pujant fins a una cruïlla, agafant el camí que careneja en direcció a la masia de Can Cuc i que ofereix unes magnífiques vistes de la vall
i l'embassament. Arribem a la masia de Can Cuc per dirigir-nos cap a l'ermita de Sant
Salvador de Terrades (832m).
Agafarem el camí de baixada que ens portarà fins l'aparcament
COM ARRIBAR-HI (25 minuts/ 16,5Km)

Sortirem en cotxes particulars des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de
Sant Celoni en direcció cap a la porta de Ponent , per agafar la C-35 en direcció a Llinars
del Vallès.
A l'entrada de Llinars (quan arribem al Mercadona), girarem a la dreta per agafar la
carretera local BP-5107 en direcció a Sant Antoni de Vilamajor i Cànoves.
Un cop a Cànoves cal seguir l'indicador de Vallforners i deixar el cotxe a l'aparcament
(fan pagar 3€ per cotxe aparcat).
És important poder accedir a l'aparcament situat a l'embassament (esperem que per
l'hora d'arribada no estigui ple). En cas que fos ple, hauríem de deixar els cotxes a la sortida de Cànoves (Can Domènec).
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100 CIMS | GARROTXA

Puigsacalm 1514m i
Puig de les Àguiles 1344m

DATA

Diumenge 30 de maig
HORA SORTIDA

07:00h del matí
LLOC SORTIDA

ITINERARI I RECORREGUT

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 ens 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.
OBSERVACIÓ: Aquesta sortida la teníem prevista pel dar-

rer 31 de gener, però per les mesures sanitàries de protecció per la covid 19 no la vàrem poder realitzar. La única
diferència és que per motius de clima sortirem una hora
abans, a les 7 del matí, per pujar amb la fresqueta.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars -ús obligat de mascaretaPROPOSA LA SORTIDA

La Colla
DIFICULTAT És apta per tot-

hom avesat a caminar
RECORREGUT 15km aprox.
DESNIVELL +/-800m aprox.
DURADA 05:30h 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 27 de maig
- al grup de WhatsApp
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Carles Montoriol
93 867 4662
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De Sant Martí de Montnegre als
pantans de la Brinxa i els Crous
Aquesta ha estat la meva primera excursió amb El CESC.
Sóc fill de Sant Celoni, però em vaig casar i he viscut molts anys a Hostalric. Ara he
tornat a Sant Celoni.
Una de les primeres coses que he fet és fer-me soci d'El CESC. Tota la meva vida he fet
muntanyisme i senderisme.
Quan em vaig assabentar que es faria una sortida a Sant Martí de Montnegre no m'hi
vaig pensar dues vegades.
La muntanya de baix (Montnegre) la porto al meu cor.
El meu besavi feia de pastor i tenia una casa a Sant Celoni i feia estades llargues a Sant
Martí. Quan jo tenia cinc anys el meu avi m'explicava que anava amb els seus germans a
escola a Sant Celoni i baixaven cada dia de Sant Martí a peu quan encara era de nit amb
les butxaques plenes de rocs per fer-se passar la por.
La primera vegada que hi vaig pujar tenia 9 o 10 anys amb els Germans de La Salle.
Això explica per què al Montseny m'hi sento com a casa.
La primera sensació agradable var ser quan vaig veure que érem 19 persones al punt de
reunió. La visita a l'esglesiola de Sant Martí va ser molt satisfactòria i fins i tot jo vaig fer
algunes explicacions de la història de la contrada.
Seguint la GR-83 de baixada pels corriols bastant malmesos pels motoristes que hi fan
motocròs.
Els organitzadors van dividir la colla en dos grups; uns baixarien per la GR-83 i els altres
per la pista. Després del retrobament vam seguir tots junts fins a Can Riera de Fuirosos on
hi havien viscut dos dels germans del meu avi i és per això que ho conec molt bé.
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Al pantà de la Brinxa vam esmorzar i hi vam fer les fotografies de grup. Aquest era un
embassament que regava el Quintà de Can Riera.
De pujada vam arribar al pantà dels Crous que encara avui té la presa intacta. La pujada
fins a Can Presses és bastat forta i això es notava doncs quasi ningú parlava, però no vaig
sentir a ningú queixar-se i tothom pujava al seu ritme.
El camí ha canviat molt de com era abans. Aquest bosc és farcit d'alzines sureres i castanyers. Alguns arbres florits assenyalaven que la primavera ja és aquí.
El Roure Gros de Can Presses segueix majestuós als peus del camí de Can Camps de
Montnegre (GR-92).
L'excursió va ser curteta però intensa per la pujada dels quilòmetres finals.
Felicito els organitzadors per la seva bona tasca!
Si alguna cosa vaig trobar a faltar, va ser que les parades no s'aprofitessin per donar més
explicacions de l'entorn per a les persones que no el coneixen. En general molt bé!
Text i Fotos: Joaquim Bosch i Serra |

CESC butlletí | abril - maig 2021 | 17

COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? | 14 de maç del 2021

De Mosqueroles a Can Riera de Ciuret
passant pel Castell de Montclús
L'excursió de diumenge pel Parc Natural del Montseny començava amb un dia ben
assolellat sense cap núvol a la nostra vista. Dotze excursionistes empreníem la ruta des de
l'aparcament a tocar de l'església romànica de Sant Martí de Mosqueroles i pujàvem per
un camí ampli, lleugerament ombrívol, que permetia gaudir de la companyia de la resta
d'excursionistes de manera entretinguda i agradable. Ens endinsàvem de mica en mica pel
bosc fins a arribar a la carretera de Mosqueroles i fer la primera parada a Can Riera de Ciuret, una masia singular que gaudeix d'un entorn agradable amb unes vistes immillorables
on es pot observar àdhuc el Castell de Burriac.
Després de fer un bon mos i fer-la petar repreníem la marxa acompanyats de núvols
alts que tapaven parcialment la llum del sol i que portaven un airet suau que ens seguiria
fins al final. Una lleugera i constant baixada ens deixaria agafar bon ritme fins a arribar al
Castell de Montclús tot passant per corriols per on alguns correríem a l'estil Kilian Jornet.
Les vistes panoràmiques del Castell i l'estat en el qual es troba feien més bella l'estada en
aquest paratge. A l'edifici medieval datat al segle XI s'hi havien establert diferents famílies
fins ser abandonat la segona meitat del segle XVII, segons citacions d'algunes fonts.
Així doncs, posàvem fi al nostre primer destí, reprenent la marxa i arribant finalment
al Monestir de Santa Magdalena de Mosqueroles, l'església romànica on actualment s'hi
estan fent reformes. Acabàvem la nostra marxa al punt d'inici, al pàrquing de Mosqueroles
de nou. En conjunt, l'excursió de matí va ser un èxit, guiada per gent ben experta i entesa,
organitzada i la mar d'interessant. Un grup molt maco i agradable amb qui passar una
bona estona pel Baix Montseny.
Text: Ariadna Solà |
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Els noms de les nostres muntanyes
Els excursionistes sabem prou bé que Catalunya és un país de muntanyes.
Algunes tenen noms amb el seu significat com les properes Montseny (senyal o punt de
referència pels mariners) o Montserrat per la seva forma. Altres s'anomenen amb topònims
rudes com Matagalls o Besiberri. Però també hi ha els que el topònim que els bateja va
acompanyat d'un nom que en dóna informació. Orienta relativament de la mida o de la
seva forma i depèn d'on es troba o d'on es mira.
La riquesa del català és aclaparadora en aquest noms.
Caminant a les nostres sortides hem pogut observar que Catalunya és un país de pics,
puigs, pujols, turons, moles, tosses, però també de tucs, gronys, pales, tormos o morrals...
El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), segons els noms, defineix les característiques dels diferents tipus de cims.
Agulla: Prominència cònica i elevada en una muntanya o tros de roca sola i de forma agu-

da i vertical. Variant: Agullola
Castell: munt, conjunt de roques posades unes sobre les altres. De la mateixa família: castellet, castellot. Exemple: Els Castellets al Montseny
Cingle: Espadat de roca que forma timba al cim o al pendent d'una muntanya
Cogulló: Cim punxegut
Creu: Els cims amb mot “Creu” són motivats per la tradició de fitar els cims amb una creu
Esquei: Massa rocosa que presenta una superfície civellada i cantelluda
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Lloma: Muntanya baixa i de forma planera o rodonenca
Miranda: Mirador. Exemple: La Miranda de Llaberia
Mola: Tossal elevat i de cim planer. Variants : Moleta, Molar
Molló: Part alta d'una muntanya de forma cònica. Exemple: El Molló Puntaire
Morral: Roca tallada verticalment
Morro: Massa de terra o de roca prominent que per la seva forma, relleu o posició avan-

çada, té semblança amb el morro d'un animal. Variant : Morret
Pena: Roca espadada
Penya: Gran massa de pedra en el seu estat natural
Puget: Pujol, muntanya petita
Pujal: Puig petit, muntanyola
Pujol: Puig petit, monticle. Variant: Pujolet, Pujols
Serral: Turó, muntanya de cim allargassat
Serrat: Muntanya relativament petita. Variants: Serra, Serradet
Tormo: Penyal isolat
Tossa: Elevació del terreny ampla i ondulada. Variant: Tosseta
Tossal: Elevació de terreny més o menys alt. Variant: Tossalet, Tossau
Tuc: Pic, cim de muntanya punxegut. Variant : Tuca, Pica
Turó: Muntanyola, elevació del terreny no gaire alta. Cim agut (Pallars). Variant: Turonet
Són altres substantius:
agulles, alt, bonh, bony, ca, cap, cim, cinglo, cogurulla, coll, collet, comella, coster,
costes, cresta, far, fita, fitó, grony, guins, malh, mas, moles, moletes, mont, morrera, munt
, muntanya, muntanyeta, pala, paller, pedra, pedró, pèira, pical, picó, pilar, piló, pui, punta, puntal, quera, talaia, taula, teso, torre, torreta, trona, volcà.
Text: Carles Montoriol |
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CALENDARI PREVISIÓ

Juny 2021
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
SORTIDES DEL DISSABTE
06.06 | SENDERS
12 i 13.06 | 100 CIMS
19.06 | ALPINISME
20.06 | NATURA
26 o 27.06 | 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

