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EDITORIAL

Salut i Natura
Si alguna cosa ha après molta gent amb la pandèmia és que
l'activitat a l'aire lliure ens proporciona tranquil.litat i que el
contacte amb la natura és beneficiós en tots els aspectes de
la vida.
Sabem de sobres que passar temps trepitjant camins a
les nostres sortides, a part de passar-ho molt bé, en ajuda a
prevenir la obesitat i reduir l'estrès i que incrementa la nostra
capacitat de concentració.
A més segons un informe de l'hospital St. Joan de Déu, quan
estem a la natura, millorem les nostres funcions cognitives, les
habilitats socials, la capacitat pulmonar, la gana i el descans i
també augmenta el respecte pel medi ambient.
De fet cada vegada hi ha més estudis que avalen aquestes
afirmacions. Una caminada amb la gent del Cesc per la
muntanya, una aturada per contemplar la immensitat del
paisatge o bé entretenir-se gaudint de la bellesa de les flors i
potser guardant-la en les fotos produeix una millora general
de la salut física, però també emocional de les persones. I
això ho necessitem ara més que mai.
Participem i convidem a participar a les excursions del
CESC -en aquests moments amb les degudes precaucionsfem salut i enriquim l'ànima. Com bé va dir Confuci “Em
preguntes perquè compro arròs i flors? Compro arròs per viure
i flors per tenir alguna cosa per la qual viure”.
Endavant, amics.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

25è Concurs Sant Jordi de Fotograﬁa,
recollida de fotos ﬁns el 30 de setembre
Reprogramem el Concurs Sant Jordi de Fotografia, post-posat aquest març. El Concurs fa
les ”Noces d'Argent” i tenim sorpreses!: AQUESTA EDICIÓ TÉ MÉS PREMIS!!!
Hem de remarcar que les fotos presentades pels socis del CESC entren simultàniament
en dos concursos alhora: El concurs obert, en el que hi pot participar tothom i el concurs
social, reservat només pels socis del CESC.
Els primers premis estan dotats amb 150€, els segons amb 100€ i els tercers en revelats
a Luminiq de Sant Celoni. Es complementaran amb llibres i entrades per l'Ateneu.
La manera de participar està àmpliament explicada en el programa que rebràs juntament amb aquest butlletí: tria entre 1 i 15 fotografies en total que t'agradin. No cal que
siguin d'aquest any, però sí que han d'estar relacionades amb un d'aquests tres temes:
MONTSENY I MONTNEGRE “Premis Sant Celoni Bosc”, MUNTANYA i NATURA, o MACROFOTOGRAFIA. Pots presentar-ne ﬁns a 5 per categoria. La mida és important que estigui entre
18x18 i 36x36.
Luminiq (antiga Fotoprix Sant Celoni) fa un descompte del 20% a tothom que hi vagi
per fer còpies pel concurs, i un 30% pels socis del CESC.
Fins el 30 de setembre les pots fer arribar al CESC de la manera que més et convingui,
de les que es proposen en les bases (No esperis fins a l'últim moment!!).
Per mantenir l'anonimat fins després de la votació, i a la vegada, evitar que hi hagi alguna pèrdua i poder tornar les fotografies, és important que fagis els següents passos:
- Escriu al DARRERE de cada fotografia el TÍTOL i la CATEGORIA a la qual s'opta.
- Escriu tots els TÍTOLS de les fotografies que presentes, a la part de fora d'un SOBRE
- A l'interior d'aquest sobre, hauràs d'afegir la BUTLLETA d'INSCRIPCIÓ que hi ha en
el programa, o baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Aquests seran els horaris:

Dimecres 6 d’octubre, de 18 a 21h - Votació social, només socis i sòcies. Sortejarem un pre-

mi de “Lumíniq” entre tots els socis i sòcies que vagin a votar
Divendres 8 d’octubre, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis amb refrigeri.
Exposició oberta ﬁns el 31 d’octubre -dimecres de 10 a 14h, divendres de 16 a 20h, dissabtes i festius de 10 a 14h i de 16 a 20h; diumenges de 10 a 14h.
Tots els actes seran a Can Ramis (plaça de la Vila) de Sant Celoni.
Els premis materials son força atractius. Però, malgrat això, el que realment ens ha de
moure a participar-hi és la satisfacció de compartir aquells instants especials per nosaltres
que vam ser capaços d'immortalitzar amb les nostres càmeres o mòbils.
No t'ho pensis més: Segur que tens imatges que als altres ens agradarà veure!
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | TEMPS DE PANDÈMIA

Reactivem les activitats pel juny
ACTIVITATS AJORNADES En el moment d'editar aquest butlletí els indicadors de la pandèmia evolucionen favorablement i ja ens podem bellugar per tot el territori; això ens permet
reactivar la majoria d'activitats, també les de tipus cultural com el Sant Jordi de fotografia
–setembre i octubre- i el Cicle d'audiovisuals els dies 5,12 i 19 de novembre. A les activitats ens ajustarem a les directrius sanitàries.
COMUNICACIÓ I CANVIS A fi de poder-nos adaptar a la canviant situació seguirem fent
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 l'e-mail, també per les xarxes socials. Procurarem portar la web al dia.
ACTIVITATS
SENDERS Com podreu veure en aquest butlletí en Jordi ens ha preparat una fantàstica

sortida de Senders per l'Alta Garrotxa pel juny, per un espai molt bonic i poc concorregut.
En aquest cas l'aproximació la farem en cotxes particulars.
NATURA Com veureu a la revista en Joan ens ha preparat unes sortides de Natura per
aquest estiu. A part de les que surten a la revista, a través del grup de Whats App de Natura, s'informa també d'altres sortides no publicades.
100 CIMS Tenim organitzades totes les sortides de 100 cims de juny a setembre previstes
al calendari, inclosa l'estada de 100 Cims d'agost al Pallars. Probablement en farem algunes més que comunicarem oportunament pel grup de Whats App de 100 cims. També en
farem algunes entre setmana.
MUNTANYA Probablement en Quico no programarà cap sortida de muntanya aquest
estiu.
MEMORIAL Estan obertes les inscripcions pel Memorial per la segona setmana de juliol,
com cada any. En aquesta edició hi ha la opció de caminada molt suau, gairebé passejada
per les muntanyes de Panticosa.
DIMECRES A LA FRESCA Reactivem aquesta activitat que havíem parat uns anys, amb
alguns canvis.
MARXA PEL MONTSENY Està prevista pel 24 d'0ctubre.
SANT JORDI DE FOTOGRAFIA Comenceu a preparar fotos, el farem entre setembre i octubre i amb més premis que mai. L'ajuntament concedirà premis extres per les fotos del
Montseny i del Montnegre.
En aquests temps de pandèmia els grups de Whats App són el sistema mes àgil per
comunicar-nos. Demaneu entrar als grups de les seccions que us interessi a la secretaria
del CESC.
La Junta Directiva |
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | SANT CELONI

Sortides a la fresca, tardes de dimecres
Barris de Sant Celoni, al juliol
Desprès d'un temps sense fer sortides en dies feiners per les tardes i a sol.licitud de
l'Ajuntament de Sant Celoni recuperem les Sortides a la fresca per enguany.
SORTIDES PREVISTES BARRIS SANT CELONI

Les Borrelles (30 Juny)
Sortida 19:00h de la tarda
Lloc sortida: Parc infantil del carrer de Joan Maragall
Visites: Cova del Drac Vilardell, Font de Sant Jordi i ermita de Sant Llorenç de Vilardell
Distància: 7,60 km
Illes Belles (7 Juliol)
Sortida 19:00h de la tarda
Lloc sortida: Parc infantil del carrer Girona
Visites: Can Draper, Pou de Glaç, Riera d'Olzinelles, vista panoràmica de Sant Celoni i la
massa forestal diversa
Distància: 8,00 km
Sant Ponç (14 Juliol)
Sortida 19:00h de la tarda
Lloc sortida: Plaça Rafael Ferrer (Ermita de Sant Ponç)
Visites: vista panoràmica de Sant Celoni i la massa forestal diversa
Distància: 7,00 km
Turó Mare de Deu (21 Juliol)
Sortida 19:00h de la tarda
Lloc sortida: Aparcament part alta de la Av. Verge del Puig (Espai antiga Caserna)
Visites: vista panoràmica de Sant Celoni, Can Tomàs i cova de Sant Guillem
Distància: 9,00 km
Avinguda de la Pau (28 Juliol)
Sortida 19:00h de la tarda
Lloc sortida: Complex Esportiu Sot de les Granotes
Visites: vista panoràmica de Sant Celoni i Montseny, zona de cavalls solts, Mas Segart,
Font Fresca, llera de la Tordera i Riu Sec
Distància: 7,00 km
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | 100 CIMS

Matinals de DIMARTS
Continuem amb les sortides MATINALS dels DIMARTS durant el juny del 2021.
LLOC DE SORTIDA 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

CESC | SORTIDA SOLIDÀRIA

Magic Line Sant Joan de Déu, 13 de juny
El nostra Centre col.labora, junt amb l'Ajuntament de Sant Celoni, en la mobilització
solidària que organitza San Joan de Déu a favor de les persones més vulnerables.
Es tracta d'una sortida de natura als voltants de Sant Celoni de 8 km què es farà el proper
diumenge 13 de Juny a les 9 matí. Sortida Plaça de la Vila.
Inscripcions i col.laboracions en el mateix dia a la plaça.
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SORTIDES JUNY | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | ALTA GARROTXA

Volta al Bestrecà

DATA

Diumenge 6 de juny
HORA SORTIDA

07:30h del matí
ITINERARI Anirem en vehicles fins al poble d'Oix (Alta

Garrotxa) per fer la volta al cim del Bestrecà.
Sortirem seguint la carretera fins a trobar la pista que
ens durà a la vall d'Hortmoier pel Grau d'Escales per anar
a trovar el GR11.
Creuarem el riu; si baixa molta aigua caldra fer-ho sense
sabates, per tant és important que porteu una tovallola petita, i ens aproparem a l'Ermita de Sant Miquel d'Hortmoier i el Roures d'Hortmoier, un bon lloc per esmorzar. Per
tornar al GR11 haurem de crear una segona vegada el riu.
Caldrà agafar forces perquè ara comença la pujada,
seguint el GR11 fins els Feixans, on agafarem un corriol
que ens durà fins a la Portella. Qui vulgui podrà pujar el
Bestrecà, desde aquest punt ho podrá fer i ens trobarem a
l'Ermita de Sant Andreu de Bestreca.
Des d'aquest punt només ens queda baixar seguint les
fites grogues fins al poble d'Oix.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/oix-73229481

LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Manero
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 16,6 km
DESNIVELL +/- 589m
Si es fa el cim del Bestrecà
cal afegir 200m més de
desnivell
CAL PORTAR Tovallola petita per crear el riu, esmor-

zar, 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 03 de juny
- 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 JUNY | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | CAP DE SETMANA AL PALLARS

Pala del Teller (Serra de Sant
Gervàs) i Gallinova
DISSABTE 19/06
Pala del Teller 1889m i l’Avedoga d’Adons (opcional)
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 12 km
DESNIVELL acumulat: +/-700 m
DURADA: 5 hores més aturades

La Pala del Teller és el punt més alt de la Serra de Sant
Gervàs, al límit del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça.
ITINERARI: Anirem fins a La Pobla de Segur i agafarem la
N260 en direcció a Pont de Suert. Entre els km 335 i 336
comença la pista asfaltada que en portarà fins Adons, on
deixarem els cotxes.
Agafarem el camí del Portús (GR3) fins arribar a aquest
bonic pas on ens hi podrem recrear tot fent fotos. Al Portús
era un pas per on hi passaven els ramats pujant cap a la pastura. El pas estret els hi servia per a comptar els xais. D'aquí
anirem cap a la Pala del Teller pel camí de la carena. Les
vistes són espectaculars. Panoràmica del Pirineu: Maladeta,
Bessiberris, Turbó, el Pic de l'Orri i fins i tot el Cadí.
En baixar, a prop del Portús tindrem l'opció de pujar a
l'Avedosa d'Adons, cim molt bonic i vèrtex geodèsic.
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DADES TÈCNIQUES
DATA Cap de setmana,

19 i 20 de juny

HORA SORTIDA

dissabte, 6 del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

La Colla

CAL PORTAR Equipament

personal pels dos dies:
beguda, esmorzar i dinar
del dissabte i esmorzar del
diumenge, roba d'abric,
paravent impermeable,
calçat adient i crema solar.
No oblideu el banyador
per fer ús de la piscina de
l'hotel.

INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència com abans
millor per poder reservar
l'allotjament de la nit del
dissabte.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
L'allotjament serà a l'hotel
Segle XX de Tremp
Els preus per allotjament
i esmorzar inclosa la taxa
turística són: habitació
doble 37,50 €/nit/persona,
habitació individual 62,5
€/nit. El preu inclou també
l'ús de la gran piscina.

SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE 20/06
Gallinova 1687m
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 06 km
DESNIVELL acumulat: 513 m
DURADA: 04:00 hores més aturades
ITINERARI: Amb cotxe ens desplaçarem fins Abella de la Conca, petit municipi molt

pintoresc de la Conca de Tremp. Seguirem per una pista fins poc després de la Casa Toà,
on deixarem els cotxes.
Comencem a caminar fins a la Collada del Trumfo per camí molt fàcil.Durant la
pujada,tenim bones vistes de la Serra de Carreu, Abella de la Conca i Serra de Carànima
Després del coll deixem la Roca Monteguida a l'esquerra i la ruta s'enfila per una tartera
i un tram de pujada per terreny descompost fins trobar el pas de la tanca i arribar per un
camí fàcil al cim amb vèrtex geodèsic. El Gallinova és un cim solitari i feréstec que ofereix
una àmplia panoràmica de les muntanyes principals:, Pirineu, Montsec, cingles de Pessonada, Sant Corneli, pantà de Sant Antoni,Turbó, Conca de Tremp, El Boumort, etc.
Abella de La Conca és un petit poblet molt bonic, enfilat a la muntanya amb la important església romànica del segle XI, dedicada a Sant Esteve.
A l'any 1972 va sortir a la premsa arran del robatori del retaule gòtic de Pere Serra. (Es
va dir que havia sigut robat pel famós Êrik el belga.) Sortosament al cap d'uns anys, es va
recuperar a Nova York i actualment està exposat i més protegit al Museu episcopal de la
Seu d'Urgell.
Dinarem a un restaurant on es menja bé i a preu assequible.
OBSERVACIÓ: Complirem les disposicions vigents de protecció contra la Covid-19
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
NATURA | CAMPDEVÀNOL

Els 7 gorgs del Torrent
de la Cabana

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 20 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ La ruta dels es troba en el municipi de

Campdevànol, a 5 km de Ripoll.
L'itinerari que ressegueix el fresquívol torrent d'Estiula,
conegut popularment com Torrent de la Cabana, on podrem gaudir de la bellesa visual dels seus salts d'aigua i
observar la diversitat vegetal com el bosc de ribera format
principalment de verns i les pinedes de pi roig.

ITINERARI I RECORREGUT Comencem aquesta ruta a

l'aparcament situat a la sortida de Campdevànol, per la
carretera que va a La Pobla de Lillet, en un lloc habilitat a
peu de carretera; al mateix lloc on comença l'itinerari de
les cascades. Anirem pujant pel camí que segueix el torrent de la Cabana, tot trobant gorgs i salts d'aigua.
COM ARRIBAR-HI (01:15h / 103Km)

Sortirem en cotxes particulars des de l'aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni en direcció
cap Vilalba Sasserra per la C-35, seguirem per la variant,
fins a Cardedeu, i anirem en direcció a Granollers per agafar la ronda Nord en direcció a Canovelles, per agafar l'autovia de l'Ametlla fins a la Garriga on per la C-17 anirem
direcció a Ripoll i Campdevànol.
Arribats a Campdevànol agafarem la GI-401 en direcció
a Gombrèn, on a uns 3 km de Campdevànol, trobarem
l'aparcament a per deixar els vehicles i començar la ruta.

LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta circular
per corriols de pujada i
tornada per pista forestal,
apte per a tothom avesat a
caminar
RECORREGUT 8,8km
DESNIVELL 180m
DURADA 03:30aprox.
ARRIBADA 14:00aprox.
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
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | COSTA BRAVA

Calella de Palafrugell Palamós (Platja Castell)

DATA

Diumenge 27 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

La sortida que proposem és un camí de ronda de singular bellesa. De Calella de Palafrugell fins a Palamós (Platja
Castell).
L'itinerari comença a els jardins de Cap Roig on cercarem el camí de ronda resseguint les cales a peu de platja,
fins arribar a Platja Castell, per tornar després pel camí forestal a la urbanització del Golfet (Cap Roig).
ITINERARI I RECORREGUT

Comencem aquesta ruta aparcant els vehicles a la urbanització del Golfet, prop la zona dels Jardins de Cap Roig
on començarem la ruta a peu, baixant a la Cala del Crit ,
per seguir el camí a peu de platges on veurem la Cala Cap
de Planes, la Cala Roca Bona i la Cala Estreta i la punta
dels Canyers.
A partir d'aquí deixarem les platges per endinsar-nos a
un corriol que puja cap els penya-segats on continuarem
gaudint de les vistes, passarem pel Mirador de la Foradada,
i seguint el camí de ronda arribarem a la platja de Castell.
Seguirem de tornada pel camí de ronda i una pista forestal que ens portarà altre cop als jardins de Cap Roig.
COM ARRIBAR-HI (01:07h / 81,4 Km)

Sortirem en cotxes particulars des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni per cercar la
autopista.
Agafarem l'AP7 direcció a Girona fins a Maçanet de la
Selva (sortida 9A-9B) on seguirem per les autovies C-65 i
C-31 direcció Palamós i continuarem fins a Palafrugell, on
abans d'arribar-hi, trencarem per la sortida 331 cap a Platges / Mont-Ras / Palafrugell Sud.
Dins a Palafrugell ens desviarem per la GIP-6543 cap a
la nostra destinació: Calella de Palafrugell – Jardins de Cap
Roig.

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta circular i
en línia i tornada per pista
forestal, apte per a tothom
avesat a caminar
RECORREGUT 10km
DESNIVELL 200m
DURADA 03:30 aprox.
ARRIBADA 14:00 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

CESC butlletí | juny-setembre 2021 | 9

SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | VALL DE BOÍ

Gran Pic Del Pessó 2894 i
Tuc de la Comamarja 2562
DISSABTE 04/09
Gran Pic de Pessó 2894m (Alta Ribagorça)

DADES TÈCNIQUES
DATA Cap de setmana,

4 i 5 de setembre

HORA SORTIDA

A CONCRETAR
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'octubre

Entre l'Alta Ribagorza i el Pallars Jussà en ofereix unes MITJÀ TRANSPORT
extraordinàries vistes de la vall de Boí, Besiberris, Pica de Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA
Cerví, Peguera, Montsent, Filià (Tossal del Paiasso) etc.
La Colla
CAL PORTAR Equipament
RECORREGUT: 12 km
personal pels dos dies
DESNIVELL acumulat: 1200 m
d'excursió: beguda, esDURADA: 08:30 hores més aturades
morzar, dinar del dissabte i esmorzar per a mig
ITINERARI:
Aparcarem els cotxes al Pont de la Ribera,(1650 m) a la matí del diumenge, roba
carretera de Taüll a l'estació d'esquí (2028 m) i pujarem cap d'abric, paravent imperels Estanys inferior (2435 m) i superiór (2500 m) del Pessó. meable, calçat adient i
D'allà ens enfilem cap al Coll del Pessó (2689m) i cap al crema solar.
L'esmorzar i el dinar
cim. La tornada la fem pel mateix camí.
del diumenge el farem a
l'Hostal Fondevila de Boí.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor per poder reservar
l'allotjament de la nit del
dissabte.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
Hem fet la pre-reserva
d'allotjament a l'Hostal
Fondevila de Boí, conegut
i recomanat per alguns de
la colla. El preu per persona és de 100€ pels 2 dies a
mitja pensió en habitació
doble, taxes incloses.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE 05/09
Tuc de la Comamarja 2562m

Iniciem la caminada al Plà de l'Ermita a sobre Boí. Es immens el paisatge i la quantitat
de cims que podem veure des d'aquest mirador excel.lent. Ruta circular amb vistes espectaculars sobre la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigües Tortes
RECORREGUT: 10,5 km
DESNIVELL acumulat: 1031 m
DURADA: 05:00 hores més aturades
ITINERARI:

Deixem els cotxes a la zona urbanitzada del Plà de l'Ermita. Seguim la carretera uns
500 m fins a l'indicador L-501 Km 6 i a l'esquerra de la carretera hi ha una entrada de
pista. Agafem un corriol que després desapareix i pugem fent ziga–zagues. per la carena –Serrat des Hortons- fins arribar a un cimet , un collet i d'allà al cim del Comamarja.
La baixada tindrem tres opcions, fer una circular per la Serra de Casesnoves ( total 10, 5
km), baixar per on hem pujat (7.5 km i 920 de desnivell)) o fer una circular mes curta. Ho
decidirem en grup.
Dinarem de restaurant a un preu assequible.

CESC butlletí | juny-setembre 2021 | 11

SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | MARESME

Argentona Castell de Burriac
INTRODUCCIÓ La ruta comença a la vila d'Argentona. Els

boscos que cobreixen les muntanyes del terme son bàsicament de pins i alzines. A la vila també es pot gaudir de
una ruta cultural pel Modernisme, on hi podem trobar un
seguit de cases Modernistes. L'Arquitecte Puig i Cadafalch
hi tenia la casa d'estiueig.
També podem trobar el museu del Càntir. És famosa la
fira internacional de ceràmica on cada any prestigiosos
dissenyadors competeixen per fer el càntir més original.
L'any 2020 el va fer el dissenyador André Ricard i val 23 €.
ITINERARI I RECORREGUT Comencem aquesta ruta, apar-

cant als carrer de la urbanització prop del Parc de la Font
Picant, on començarem. La caminada és circular.
De pujada ens enfilarem per camins i corriols en direcció al Castell, tot gaudint de unes vistes excel.lents sobre
els voltants d'Argentona.
El castell de Sant Vicenç de Burriac, situat a 387,5m pertany a T.M. de Cabrera de Mar i es diu així en honor a la
capella medieval consagrada a Sant Vicenç. És visible des
de bona part de la comarca del Maresme (és un 100 cims)
i domina el paisatge amb vistes fins a Barcelona.
Baixarem per la ruta de les fonts del torrent de Burriac,
trobant la font del Ferro, la font del Grup, la font de l'Esquirol, font de les Sureres, la font del Camí, fins a la Font
Picant on hem començat la excursió.
COM ARRIBAR-HI (43 minuts/ 36,7Km)

Sortirem en cotxes particulars, des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni en direcció
cap Vilalba Sasserra per la C-35, seguirem per la variant,
fins a la rotonda davant de la sortida de l' AP7-Cardedeu.
Seguim en direcció a Santa Agnès de Malanyanes per la
E-15 fins a trobar la C-60, per anar en direcció a Mataró,
passant pel túnel de Parpers.
Agafem la sortida 1 en direcció a Argentona, fins al punt
d'arribada a la Urbanització del Parc de la Font Picant.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 12 de setembre
HORA SORTIDA

08:30h del matí
LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta circular
per corriols de pujada. De
tornada baixem també per
camins i corriols ombrívols
RECORREGUT 7,3km
DESNIVELL 317m
DURADA 02:30 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

SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

Tram 2: Coll de Pal (Setcases)
a Llanars
Aquest tram és el 2n segons la publicació editada l'any
2003 per la Generalitat de Catalunya “MERIDIÀ VERD
Dunkerque - Paris - Barcelona”.
APROXIMACIÓ Sortida de Sant Celoni fins a Camprodon

i a Molló per la C-38 seguint fins a la Closa del Pla on agafem la GIV-5225 a l'esquerra, fins a Espinavell que deixem
a la dreta i al km 2,5 agafem la Carretera de Setcases a Espinavell passant pel Refugi de les Soleres de Caderset fins
a la Collada Fonda on deixem els vehicles.
ITINERARI Tenim dues alternatives:

DATA

Diumenge 19 de setembre
HORA SORTIDA

06:30h del matí
LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
Repartirem el cost entre
tots
PROPOSA LA SORTIDA

Grup de Senders
DIFICULTAT De mitjana a
exigent.
RECORREGUT

Sortida curta: De la Collada Fonda (1904 m) on hi arriba

la pista de de Setcases a Espinavell fins a les Roques d'en
Mercer i a la Barraca d'en General (2043 m) i la Roca Blanca dels Soms seguint fins a la Font de Fra Joan (2215 m) i
Refugi Costabona fins al Coll de Pal (2325 m). Si es vol es
pot pujar al Costabona (2465 m). La tornada és pel mateix
recorregut de baixada fins a la Collada Fonda. Final de la
sortida curta.

20 km (llarga) /
07 km (curta)
DESNIVELL

+ 553 m / - 1482 m (llarga)
+ 553 m / - 553 m (curta)
DURADA

06:45h (llarga) /
04:30h (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213

CESC butlletí | juny-setembre 2021 | 13

SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS

Sortida llarga: La sortida oficial del Tram-2 és a COLL DE PAL i l'arribada a la població

de LLANARS.

COLL DE PAL (2350 m). Hi ha un indicador del Meridià Verd, es davalla pel camí del
vessant sud en sentit diagonal a l'esquerra, direcció sud-est, cap al Collet (2255 m) amb
belles vistes sobre la Vall de Camprodon.
Deixem la Font de St. Joan (2214 m) a l'esquerra i anem baixant fins la Collada Fonda
(1919 m), on hem iniciat la caminada.
Travessem la pista d' Espinavell a Setcases i seguim recte. Al cap d'una estona veurem
Setcases. Seguim fins a Coll de Lliens (1852 m). Creuem el GR 11 i continuem recte fins el
Pla de les Bigues (1863 m ). Passem pel vessant est del Puig de les Agudes (100 cims) sense baixar gaire. Baixem un tros pel costat d'un filat metàl.lic i veiem Camprodon al fons.
Arribem al Pla de Vacamorta (1638 m) i el camí es transforma en pista baixant per
la carena i després en ziga-zaga. Passarem per un collet on hi ha una roca amb una
creu. Seguim baixant fins Les Vesseganyes (1088 m) on passem entre dues edificacions
i arribem a la carretera GIV-5264 (1012 m), continuem a la dreta fins al Solei (1019 m)
seguim un tros per la carretera fins agafar una pista a l'esquerra fins la carretera d'accés a
La Roca, creuem el Ter i pugem al molt bonic poblet carener de La Roca (1053 m) amb
l'església romànica. Passarem pels carrerons i escaletes.
Baixarem a Llanars pel Quintà de Vinardell (1013m.), deixarem a la dreta el Santuari
de la Mare de Déu del Raïm i arribem al preciós poble de Llanars pel Pont del Molí.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | GIRONA

La Vall i el Castell
de Sant Miquel

DATA

Diumenge 26 de setembre
HORA SORTIDA

08:30h del matí

INTRODUCCIÓ La sortida que proposem és una ruta per

la vall de Sant Daniel fins el castell de Sant Miquel. Ruta
lineal d'anada i tornada
L'itinerari comença a la font del ferro, segueix per la riera de Galligants per creuar per sota la N-II i pujar pel camí
de Sant Miquel fins el castell.
La pujada al castell de Sant Miquel és un dels itineraris
més populars i coneguts pels gironins ja que ofereix unes
vistes privilegiades de Girona, la plana empordanesa, el
massís de les Gavarres i les valls de l'Onyar i del Ter.
Es tracta d'una excursió que no presenta gaire dificultat.
El Puig de Sant Miquel s'aixeca 395 m sobre els primers
contraforts de les Gavarres i al seu cim hi trobarem les restes d'una ermita dedicada a Sant Miquel
ITINERARI I RECORREGUT Comencem aquesta ruta, apar-

cant els vehicles a la vall de Sant Daniel a un aparcament a
prop de la font de ferro. Cas de trobar-lo ple, hi ha d'altres
aparcaments seguint el camí amunt.
Visitada la font de ferro, començarem la ruta que ens
portarà al Castell de Sant Miquel.
De camí trobarem les runes de Can Micaló i Can Mistaire. Des del mirador del Castell s'observen unes espectaculars vistes a la plana del Gironès, els Àngels (les Gavarres)
i mes lluny els Pirineus i tots el cims rellevants de la Catalunya Nord, Guilleries, Montseny
COM ARRIBAR-HI (55 minuts/ 60,7Km)

Sortirem en cotxes particulars, des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni a cercar la
autopista.
Agafarem l'AP7 direcció a Girona, fins a la sortida 6B –
Girona O.
Dins a Girona seguim pel Carrer Sant Gregori, la Rambla Xavier Cugat, l'Avinguda de França i el Carrer de Sant
Daniel fins a l'aparcament a la font del Ferro.

LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Joan Torras i
Ramon Dedéu
DIFICULTAT Ruta en línia
apte per a tothom avesat a
caminar.
RECORREGUT 08,73km
DESNIVELL 291m
DURADA 03:00 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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COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? | Maig del 2021

Vallforners - Castanyer Can Cuc i Ermita St
Salvador
Hola a tots,
l'Albert i jo ens hem sentit molt bé acollits pel grup de Natura. Ha sigut una alegria
compartir aquesta excursió amb vosaltres perquè ens hem trobat un grup molt maco amb
gent que li agradi sortir a la muntanya i gaudir de la companyia d'altres.
L'excursió pel Montseny ha estat perfecta amb els quilòmetres justos i el desnivell necessari per gaudir de l'entorn i de la companyia.
Volem donar-vos les gràcies a tots per obrir-nos les portes d'aquest grup i pel tracte i
l'estima que ens heu donat. I gràcies a en Joan i en Ramon que han fet que tot sigui perfecte. Ens sentim afortunats d'haver-vos trobat i amb ganes de repetir més excursions amb
vosaltres.
Salutacions de l'Albert i l'Auxi.
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2021
CONCURS SANT JORDI Foto
06.10 | VOTACIÓ SOCIAL
08.10 | INAUGURACIÓ
Fins el 31.10 | EXPOSICIÓ oberta
ESPELEOLOGIA
100 CIMS DIMARTS
03.10 | SENDERS
09 o 10.10 | MUNTANYA
16.10 | ALPINISME
17.10 | NATURA
24.10 | MARXA PEL MONTSENY

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

