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EDITORIAL

Sempre endavant
Aquests darrers mesos del 2021 hem vist com de mica en
mica la pandèmia anava baixant la seva intensitat i ens ha
permès reprendre bona part de les nostres activitats.
Els grups amb mes participació com les matinals dels
dissabtes, 100 Cims, Senders i Natura s'han vist acompanyades
l'octubre i el novembre amb dues sortides de Muntanya.
El Sant Jordi de Fotografia i el Cicle d'audiovisuals també
s'han pogut portar a terme amb una bona participació. La 43ª
edició de la Marxa pel Montseny, amb les mesures especials
per la Covid, ha assolit gairebé la participació màxima que
ens havíem fixat de 600 participants amb molt bon resultat.
Al CESC pensem que és molt important mantenir el
caliu i també que, a efectes de virus, la Natura és molt més
segura que qualsevol local tancat i per això hem procurat i
procurarem dur a bon termini, el màxim d'activitats que es
pugui. A l'esperat calendari del CESC que distribuïm aquest
desembre hi trobareu la proposta d'activitats per aquest 2022.
Com abans de la pandèmia el 19 de desembre farem la
tradicional pujada del pessebre a Les Agudes i aquest any
esperem tornar-ho a passar molt bé amb la bona companyia
de tots, amb els torrons i també amb el vi bo.
Companys del CESC, que aquest nou any que aviat
començarem puguem gaudir al màxim de les nostres
extraordinàries excursions i trobades.
Salut, Bones Festes i Millor 2022
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ELECCIONS

Eleccions a la Junta Directiva
Convocatòria
1. En esgotar-se el mandat de l'actual junta, amb el present escrit, es convoquen eleccions a la nova Junta Directiva de l'Entitat pel proper 28 de gener de l'any 2022, al local del
Centre Excursionista Sant Celoni.
2. Són electors i elegibles els socis majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de
soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.
3. El sorteig públic per a la designació dels components de la Junta electoral serà el dimarts 14 de desembre de 2021 a les 20:00 hores del vespre. Al local del Centre Excursionista
Sant Celoni.
4. Constitució de la Junta electoral i elecció del president i secretari el dia 16 de desembre de 2021 a les 20:00 hores del vespre al local del Centre Excursionista Sant Celoni.
5. L'exposició del Cens Electoral es farà al plafó d'anuncis del Centre Excursionista Sant
Celoni del dia 16 al 25 de desembre de 2021. Les reclamacions del cens electoral es podran
fer també del 16 al 25 de desembre.
6. La presentació de candidatures serà del 16 al 25 de desembre de 2021. A cada candidatura cal que hi figuri nom, cognoms ,DNI i signatura de tots els membres de la candidatura.
7. La proclamació de les candidatures serà el dia 11 de gener de 2021. En el cas de que
només es presentés una candidatura vàlida, en aquesta data, la junta electoral hauria de
proclamar la única candidatura com a guanyadora.
8. L'assemblea general extraordinària per realitzar les votacions de la nova junta i proclamar la candidatura guanyadora, es convoca pel divendres 28 de gener de 2022 a les 20h
en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria, abans de l'assemblea general
ordinària. Les votacions només es realitzaran en el cas que la Junta Electoral accepti com
a vàlides a més d'una de les candidatures presentades.
9. Totes les informacions sobre el desenvolupament del període electoral i sobre les
eleccions es publicaran al plafó d'anuncis i a la web de l'entitat. La convocatòria es publicarà també a la revista de desembre 2021 i gener 2022 del CESC que es publicarà i
distribuirà la segona setmana de desembre de 2021.
Carles Montoriol Serracanta, president
Irene M. Rodríguez Biosca, secretària
Sant Celoni, a 30 de novembre de 2021
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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 28 de gener del 2022 a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les
21:30 hores en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA

1| Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea del 2021
2| Informe sobre les activitats portades a terme l'any 2021 i de les previstes pel 2022
3| Informe sobre altes i baixes de l'any 2021
4| Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'any 2021: memòria
econòmica, balanç de situació i compte de guanys i pèrdues a 31 de desembre del 2021
5| Aprovació, si s'escau, del pressupost del 2022
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 | 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 2021.
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 | PREVISIÓ D’ACTIVITATS PEL 2022
GENER
02 Espeleo
08 Esquí
09 Senders
15 Alpinisme
16 Natura
22 o 23 Muntanya
28 Assemblea anual ordinària
30 100 cims
FEBRER
05 Esquí
06 Senders / 06 Espeleo
12 Alpinisme
13 Natura
19 o 20 Muntanya
27 100 cims
MARÇ
04, 11, 18 i 25 Cicle d'Audiovisuals
05 Esquí
06 Senders / 06 Espeleo
12 Alpinisme
13 Natura
19 o 20 Muntanya
27 100 cims
ABRIL
03 Senders / 03 Espeleo
10 Natura
Del 15 al 18 Esquí
20 Votació social Concurs Sant Jordi
22 Inauguració Concurs Sant Jordi
23 o 24 Muntanya
MAIG
07 Esquí
08 Senders / 08 Espeleo
14 Alpinisme
15 Natura
21 o 22 Muntanya
29 100 cims
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JUNY
05 Senders / 05 Espeleo
11 Alpinisme
12 Natura
18 o 19 Muntanya
Del 24 al 26 100 cims Pallars
JULIOL
09 Espeleo
09 i 10 Memorial
AGOST
Del 30/07 al 07/08 100 cims
SETEMBRE
03 i 04 100 cims Pallars
04 Espeleo
10 o 11 Muntanya
18 Senders
24 Alpinisme
25 Natura
OCTUBRE
02 Senders / 02 Espeleo
08 o 09 Muntanya
15 Alpinisme
16 Natura
23 Marxa pel Montseny
NOVEMBRE
06 Senders / 06 Espeleo
12 o 13 Muntanya
19 Alpinisme
20 Diada del Soci
27 100 cims
DESEMBRE
04 Senders / 04 Espeleo
Del 08 a l'11 Aplec Excurisionista
18 Pujada del Pessebre

CESC | MATINALS
CESC | 100 CIMS

Matinals de DIMARTS
Continuem amb el cicle de sortides MATINALS dels DIMARTS durant desembre del
2021 i gener del 2022.
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 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
Es compliran les directrius sanitàries per COVID

CESC | SORTIDES A LA NATURA

Matinals del dissabte
Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens hi vulgui acompanyar,
les matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals normalment pel Montseny,
Montnegre-Corredor per ser a dinar a casa. Aquestes sortides ja fa mesos que es van fent
amb molt bona acollida.
LLOC DE SORTIDA

El punt de trobada és cada dissabte a l'aparcament “de les Monges” a l'avgda. Verge del
Puig nº 5 a les 8 del matí.
No cal inscripció prèvia. Per millor funcionament hi ha un grup específic de Whats App
on s'informa de cada sortida.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar, beguda i ganes de passar-ho bé.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars.
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CESC | INFORMACIÓ
CESC | LECTURA

Grup de Lectura de viatges i muntanya
amb l’Enric Soler i Raspall
D'abans de la pandèmia funciona al CESC un grup de lectura de llibres de Viatges i de
Muntanya. Ens trobem al local del CESC un cop al mes i comentem un llibre que prèviament hem triat i llegit.
Les sessions son conduïdes per l'Enric Soler Raspall, consoci nostre.
L'Enric és escriptor de llibres de viatges i editor (Tushita edicions) i també conegut per
molta gent del CESC pels audiovisuals que ens ha ofert dins els cicles “Esteve Monrabà”.
A les trobades comentem els diferents aspectes del llibre i de l'autor i l'Enric ens prepara
informació sobre l'autor i sobre el tema del llibre.
El grup és obert i serà benvingut qui s'hi vulgui incorporar.
Per a mes informació al 638 547 597

6 | CESC butlletí | desembre 2021 - gener 2022 |

SORTIDES DESEMBRE | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

Tram 10: de Cànoves a la
Roca del Vallès

DATA

Diumenge 12 desembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació
abans de les 21:00h del dijous anterior.
ITINERARI

Sortim de la plaça de Sant Muç de Cànoves en direcció
sud-oest per l'avinguda de Josep Crous fins a la carretera
BP-5107 que va de Llinars a la Garriga: cal prendre-la a la
dreta pujant cap al sud-oest.
S'abandona la carretera i es pren un trencall de l'esquerra que duu a la urbanització l'Esmandia. Se segueix pel
carrer principal sense desviar-se fins on s'acaba la urbanització. Deixant el carrer que tomba a l'esquerra, s'agafa
una pista que continua recte, en direcció sud-oest, tot ignorant trencalls secundaris a banda i banda.
Passarem pel vèrtex geodèsic del Ros, força elevat en un
monticle de ciment a l'esquerra de la pista. Abans d'arribar
aquest punt, podem optar per anar a visitar l'Ermita de Sant
Hilari, tot fent una mica més de volta.
Arribem a Can Carbonell. Es desemboca en una pista
per on discorre el sender GR 97, que no es deixarà fins
passat el pont de la línia de tren d'alta velocitat, a prop de
la Roca
Passarem per Marata i entrarem al nucli, deixant momentàniament el GR que se'n va per la desviació a l'esquerra, es dona la volta a l'església romànica de Santa Coloma de Marata per retrobar-nos més tard amb el GR.
Els de la curta, finalitzaran la ruta a l'alçada del quilòmetre 12,6 , a tocar de la C-35 entre Cardedeu i Granollers.
Al quilòmetre 14,35 s'abandonen les marques del GR
per dirigir-nos a través de pistes fins a entrar a la Roca del
Vallès pel carrer de l'Església fem cap a la plaça de l'Ajuntament.

LLOC SORTIDA

Plaça 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15€
No Socis 22€
Menors de 14 anys 7€
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Manero
DIFICULTAT Cap dificultat
tècnica
RECORREGUT

16,4 km (llarga) /
12,6 km (curta)
DESNIVELL

+188m / -415m (llarga)
+62m / -145m ( curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient.
És recomanable portar lot
o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 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, 19 de desembre
DATA diumenge19 de desembre de 2021
OPCIONS
A. LLARGA: PUJAR DES DE SANTA FE

SORTIDA 07:30h plaça 1 d'octubre, amb cotxe fins a Santa Fe.
ITINERARI Sta Fe del Montseny, Font del Cirerer, Roc Perer, l'Avetosa, Pou de Glaç del
Comte, Rocs Cremats, Turó de l'Home, Les Agudes i baixarem per Briançó.
DIFICULTAT Apte per tothom avesat a caminar per muntanya,
13,5km i 700m de desnivell.
B. CURTA: PUJAR DES DEL PLA DE L’ESPINAL –CONVENT-

SORTIDA 08:30h plaça 1r d'Octubre, en cotxes fins al Pla de l'Espinal.
ITINERARI El Pla de l'Espinal - Briançó - Les Agudes. La tornada serà pel mateix camí.
DIFICULTAT Apte per a tothom avesat a sortides de Natura, Camí tradicional, ben marcat i molt fresat. Uns 6 km. I 450 m. de desnivell.
INSCRIPCIONS Us recomanem avisar abans del dijous 16 per fer la previsió de torrons, vi

bo i refresc a comprar. També cal indicar si voleu fer la curta o la llarga.
PUNT DE REUNIÓ Qui arribi primer a les Agudes esperarà la resta.
Cada any es puja un Pessebre fet per algun soci i s'hi deixa tot el cicle de Nadal. Un cop
arribats al cim, és costum cantar algunes Nadales, menjar torrons, vi bo i refresc.
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SORTIDES GENER | FITXA SENDERS
DADES TÈCNIQUES

SENDERS | EL MERIDIÀ VERD

Tram 11: de la Roca del Vallès
a El Masnou -ÚLTIMA ETAPA-

DATA

Diumenge 09 de gener
HORA SORTIDA

07:30h del matí
INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació
abans de les 21:00h del dijous anterior.
ITINERARI

Aquesta es la última etapa del Meridià Verd. Ens portarà
des de La Roca del Vallès fins a la platja del Masnou travessant el Parc de la Serralada Litoral.
El primer tram, on es concentra la pujada, ens portarà
del poble de la Roca del Vallès fins a l'església de Sant
Bartomeu per una pista que ens dura al Dolmen de Can
Planes i la Pedra Foradada fins a arribar al Sant Bartomeu.
En aquest punt és on comença la curta, així us estalvieu el
tram de pujada.
La ruta és tota per pista força ampla fins a la baixada cap
a Teià. Passarem per punts com el menhir de Cal Camat,
el dolmen de Can Boquet, Ermita de Sant Mateu i mirador
de Can Baldiri.
Una forta baixada ens portarà a Teià i d'aquí, en 3 quilometres, arribarem a la platja del Masnou on un monòlit
de pedra ens recordarà que hem arribat al final d'aquest
Meridià Verd.
Al tancament d'aquest butlletí estem estudiant la possibilitat d'anar ha dinar a un restaurant. Sobre aquest últim
punt us anirem informant.

LLOC SORTIDA

Plaça 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15€
No Socis 22€
Menors de 14 anys 7€
PROPOSA LA SORTIDA

Jordi Manero
DIFICULTAT Cap dificultat
tècnica
RECORREGUT

20,5 km (llarga) /
10,6 km (curta)
DESNIVELL

+521m / -625m (llarga)
+125m / -580m ( curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient.
És recomanable portar lot
o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dimarts 04 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Jordi Manero
610516031 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp

CESC butlletí | desembre 2021 - gener 2022 | 9

SORTIDES GENER | FITXA ALPINISME dissabte!
ALPINISME | NÚRIA

Núria - Noufonts - Pic d’Eina
- Torre d’Eina
Sortim de Núria i ens dirigim cap a la Vall de Noufonts
on haurem de superar una forta pujada fins al coll, un últim esforç ens farà pujar al cim del Noufonts (100 Cims de
la FEEC). Continuem per la carena fins arribar al pic d'Eina
on ja contemplarem el nostre objectiu, el Torre d'Eina.
Començarem a baixar fins al coll, a continuació comencem a enfilar cap al Torre d'Eina. Aquí hem d'extremar les
precaucions amb l'aire i amb els falsos balcons de neu, ja
que una relliscada podria ser fatal. Un cop fet cim gaudirem de unes vistes exclusives de tota la vall de la Cerdanya
i la resta de Pirineus que ens envolta.
Refem camí cap al Pic d'Eina, un cop a dalt de nou trencarem a mà dreta per buscar el coll d'Eina, on seguirem
fins trobar les barraques dels soldats. Continuarem baixant
per la carena fins pràcticament arribar al final on trencarem a mà esquerra i començarem a baixar en diagonal cap
a l'interior de la vall d'Eina.
Un cop travessat el riu ja només ens quedarà acabar un
quilòmetre de sender que ens portarà directe al santuari de
Núria de nou.
Hem d'arribar al cremallera abans de les 18:20, que és
l'últim, sinó ens tocarà baixar a peu (2 hores més).
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 15 de gener
HORA SORTIDA

06:00h del matí (els de
Sant Celoni)
PUNT DE TROBADA

07:30 al Cremallera de
Núria
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Francesc Barrionuevo
RECORREGUT 14km
DESNIVELL +/-1300m
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
Frontal (arribarem de nit),
grampons, piolet i raquetes
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 13 de gener
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- per Whatsapp al grup
d'alpinisme del CESC

SORTIDES GENER | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | MONTSENY-GUILLERIES

D’Arbúcies a l’església de
Sant Pere Desplà

DATA

Diumenge 23 de gener
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ La sortida que proposem és un bonic re-

corregut per la geografia de la vall d'Arbúcies a cavall entre les carenes muntanyoses del prelitoral i transversal.
És un itinerari circular que transcorre bàsicament per
pista forestal, travessant boscos de ribera, castanyeredes i
suredes.
La ruta ens permetrà conèixer a fons el veïnat de la Poca
Farina i l'església romànica de Sant Pere Desplà, on es
gaudeix de unes impressionants vistes del massís del Montseny i les Agudes.
Sant Pere Desplà es troba en el punt de contacte dels
massís del Montseny i les Guilleries.
ITINERARI I RECORREGUT – Circular -

L'itinerari comença al tram asfaltat de la urbanització
de la Joia del Montseny (332m) on aparcarem els vehicles.
Començarem a caminar cap el veïnat de la Poca Farina
seguint paral.lelament el Sot del Palau. Aquest veïnat fou
una de les darreres zones del municipi que s'habitaren.
El nom de la Poca Farina fa referència a que era una
zona poc atractiva per a l'agricultura degut a la seva orografia i l'escassetat d'aigua.
L'església de Sant Pere Desplà és el punt mes alt del
recorregut (713 m) i data de l'any 923, d'estil romànic conserva un absis en perfecte estat i unes pintures que daten
del segle IX.
El camí de baixada ens permetrà completar una ruta circular pel Sot del Palau en direcció a la urbanització de la
Joia del Montseny on tenim el cotxes aparcats.
COM ARRIBAR-HI (43 minuts/ 34,4 Km)

Sortirem en cotxes particulars des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de Sant Celoni per cercar la
autopista.
Agafarem la C-35 direcció a Hostalric i a la seva entrada
ens desviarem per la GI- 552 i GI-552.

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,
i tornada bàsicament per
camins forestals, apte per
a tothom avesat a caminar
RECORREGUT 11km aprox.
DESNIVELL +381m
DURADA 04:00aprox.
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 GENER | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | CONCA DE TREMP

Gallinova 1687m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 30 de gener
HORA SORTIDA

06:30h del matí
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 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, Turbón, El Boumort, etc.
Abella de La Conca és un petit poblet molt bonic, enfilat
a la muntanya amb una important església romànica.
A l'any 1972 va sortir a la premsa arran del robatori del
retaule gòtic de Pere Serra. Va ser robat pel famós Êrik el
belga. Al cap de 10 anys es va recuperar a Nova York i actualment està exposat al Museu episcopal de la Seu d'Urgell.
A l'església d'Abella actualment hi ha una reproducció
fotogràfica del retaule.

LLOC SORTIDA

Aparcament davant el
Pavelló poliesportiu de
Sant Celoni. També es pot
posar un punt de sortida a
Mollet si cal.
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

La Colla
DIFICULTAT És apta per tot-

hom avesat a caminar
RECORREGUT 06km aprox.
DESNIVELL 513m aprox.
DURADA 04:00h 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 com abans
millor
- al grup de WhatsApp
dels 100 Cims
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213

12 | CESC butlletí | desembre 2021 - gener 2022 |

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

Festa dels 100 Cims a Alcanar
El diumenge 14 de novembre va tenir lloc a la vila d'Alcanar, a la comarca del Montsià,
la Festa dels 100 Cims . Per la pandèmia l'any passat no es va poder fer i aquest any s'han
fet els reconeixements de les fites assolides del 2019 i 2020.
La nostra colla del CESC hi vam tenir una notòria representació.
Van rebre el reconeixement per haver assolit els 100 Cims:
Rosa M Pou Moret (2019)
Mercè González Soler (2019)
Jordi Burjons Portet (2019)
Anna Moran Cicrés
El reconeixement dels 200 Cims va ser per:
Dolors Aguayo Pey (2019)
Vicente Soto Ramírez (2019)
Mònica Lop Casañas (2020)
Izmet Yahia Serra
El reconeixement pels 300 Cims assolits va ser per:
Teresa Filbà Roca
Isidre Jo Vila
A part dels reconeixements als cims assolits també es van entregar els premis als guanyadors dels concursos literaris i fotogràfics dels 100 Cims corresponents a 2019 i 2020.
Text i Fotos: Carles Montoriol |
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Diada del Soci 2021
Aquest any la Diada del Soci ha tingut un nou escenari, més excursionista, Can Riera
de Ciuret, ens recorda els temps que la vam fer a Fogars. La vam poder fer a l'aire lliure
gaudint d'un bon dia i d'una magnífica panoràmica.
Vam iniciar la trobada amb la xocolatada, aquest any elaborada per la Gema Ardiñac.
Mentre l'equip de cuina, amb la batuta de l'Antoni Pérez, anava preparant la paella, la
colla va fer l'excursió de natura pel bonic Sot de l'Infern fins a Fontmartina.
Amb l'aperitiu vam poder gaudir de conversa amb la millor companyia del companys.
Després vam compartir taula gaudint de l'exquisida paella i conversant amb els amics,
alguns dels quals per la pandèmia o per altres motius feia molt temps que no en veiem.
També cal felicitar, destacar la presència i donar la benvinguda a les noves companyes
i companys que s'han afegit al Cesc aquests darrers temps.
Un moment rellevant i emotiu va ser l'entrega de l'Ensenya d'Argent del Centre Excursionista Sant Celoni a l'Helena Domènech pels seus 25 anys com a sòcia i companya nostra. L'Helena durant tots aquest anys ha estat una excel.lent col.laboradora tant per la seva
aportació durant un temps a la Junta com pel seu ajut durant tots aquests anys a l'equip de
La Marxa pel Montseny, a les Diades del Soci, també fent uns quants i preciosos pessebres
per pujar a Les Agudes i sempre que se li ha demanat amb el que ha calgut. Sempre ben
disposada i de tarannà obert ha estat i és una companya molt estimada.
Com a totes aquestes trobades no hi podia faltar el cremat elaborat amb l'ajut dels mes
joves de la colla. Un gran dia per recordar.
Text i Fotos: Carles Montoriol |
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Meridià verd: Vidrà – Sant Martí Sescorts
Feia més de 10 anys que no anava d'excursió en autocar. Fer muntanya sempre ha estat
per a mi una passió íntima, per a compartir amb els quatre de sempre, però les coses poden canviar. El Gran Segrest, l'arrest domiciliari d'aquest darrer any i mig, m'ha fet reflexionar sobre el valor de les coses que ens han estat prohibides arbitràriament.
M'ha agradat molt l'actitud del grup, la previsió meteorològica d'avui no era precisament engrescadora i la sortida s'ha mantingut. Si haguéssim fet cas dels mitjans d'incomunicació crec que en hauríem perdut més de la meitat d'excursions que hem fet a la nostra
vida i si plou, només és aigua, ens mullem, caminem.
La ruta és bonica. Just sortint de Vidrà se'ns ha creuat un escurçó despistat que circulava
per l'asfalt. Com no s'espavili i surti d'allà el seu futur té mal pronòstic, massa humans a
prop. El bosc mixt de roures, alzines i faigs avui era màgic, misteriós. El cel estava completament tapat i el bosc estava en penombra, el soroll del vent i de les gotes que queien
dels arbres només ajudaven a enfosquir-lo més, a fer-lo més atractiu.
No havia estat mai al Santuari de Bellmunt, hi tornaré, ja que les vistes avui devien estar
en obres, tapades per una bastida de boira i núvols.
A mesura que baixàvem el dia s'anava arreglant, però el camí, no, hem estat a punt
d'encigalar-nos de mala manera entre bardisses. Calma, mapa, seny i sobretot, treball en
equip, i ens n'hem sortit a la primera sense perdre'ns.
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M'ho he passat molt bé baixant a tot drap fent la cabra amb en Miquel, un sagal de 12
anyets que ja és un muntanyenc.
Parlar d'excursions passades i futures amb persones que feia vint anys que no veia o
amb d'altres que acabava de conèixer. Jugar a endevinar noms de flors i plantes amb l'ajuda de les noves tecnologies botàniques. Compartir els valors del muntanyisme, estar en
un grup divers en edats, formes físiques i experiència, on esperar els endarrerits no té cap
importància, compartir el dinar amb els despistats, riure, viure.
Text: Eduard Carbó. Fotos: Carles Montoriol |

16 | CESC butlletí | desembre 2021 - gener 2022 |

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

www.fradera.bigmat.es
fradera@bigmat.es

