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Presentació del nou president
Benvolguts socis, companys i amics del CESC,
En primer lloc, i per als que encara no em coneixeu, em presento: soc en Cèsar Cabrera
i em plau comunicar-vos que he estat nomenat president del CESC.
Voldria agrair la gran feina que han fet tots els meus predecessors, presidents, vocals i
socis que fins ara han estat treballant de valent pel nostre Centre.
Fa més de 15 anys que sóc soci i en els últims 10 anys he estat membre de la Junta com
a vocal de la secció d'esquí.
Pel que fa a la nova Junta alguns vocals continuen i també tenim noves incorporacions,
tant de vocals com de tresorera i secretària.
A tots ells vull reiterar el meu agraïment per la seva confiança i destacar-vos la il.lusió
que tots tenim de col.laborar pel creixement del Centre Excursionista de Sant Celoni.
Les reunions de la Junta estan obertes a tots els socis que vulguin compartir-nos qualsevol inquietud i us animem a fer-ho.
La nostra voluntat per aquests 4 anys és continuar amb totes les seccions i activitats que
fins ara tenim a disposició dels socis i esperem que aviat us puguem proposar noves idees.
Creiem necessari modernitzar la gestió administrativa, per tal de fer més fluïdes les gestions i comunicacions entre els socis i el Centre.
Atès que en les seccions de senders i 100 Cims no tenim vocals, des d'aquí faig una
crida als que pugeu estar interessats per a què us afegiu a nosaltres, ens calen persones
disposades a posar-se al capdavant per tal de mantenir-les.
Us agraeixo, si entra dins els vostres interessos, que em feu arribar totes les queixes i
suggeriments per tal de millorar dia a dia l'activitat del Centre.
Espero que la meva elecció tindrà una bona acollida entre vosaltres i confio en rebre les
vostres propostes. Les podeu adreçar a presidencia@elcesc.org
Ben cordialment,
Cèsar Cabrera |
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Escrit de la junta sortint
AIRE NOU PER GAUDIR DEL CESC

“Ens agrada fer el rodamón
I petjar la pols dels camins.
No ens espanta el fred de l'hivern
ni ens atura el sol de l'estiu.
Nostra casa és la Natura,
Nostra vida , llibertat .....”
En posar-me a escriure aquesta editorial m'ha vingut al cap aquesta cançó de marxa
que cantàvem tot caminant fa un temps, desprenent molta energia i alegria.
Aquests versos defineixen molt bé l'ambient, el “bon rotllo”, el tarannà i la manera de
ser de la majoria de la colla que participem a les activitats del nostre CESC.
I això es pot constatar en les sortides del dissabte del Jaume, a les de Natura, de Senders,
de Muntanya, de 100 Cims i d'Alpinisme. També a les minoritàries pel tipus d'activitat
com el GAE, Esquí, Barrancs i Espeleologia.
Algú, un dia, va definir el CESC com “una gran família”.
També cal destacar el Memorial, la Marxa pel Montseny, la diada del Soci i la Calçotada com dies de trobada de molts socis, els Audiovisuals i el Sant Jordi de fotografia, la web
i la nostra revista –sens dubte una de les millors de l'excursionisme del país- que donen
relleu i prestigi a la nostra entitat.
Com diu la cançó, nostra casa és la Natura, i per això trepitgem nous indrets, nous
paisatges i descobrim la història i la gent del nostre país. Però les activitats del CESC no
s'acaben amb les esmentades, també hem superat importants fites per Europa, per Àfrica,
per Amèrica, i també a l'Himalaia.
Tot això ho hem assolit gràcies a la tasca altruista de molts, moltíssims companys als
que des d'aquí retem homenatge i que al llarg dels anys de vida del CESC, des del 1984
quan va néixer, han col.laborat a fer una realitat viva, aquest projecte que és avui el Centre
Excursionista Sant Celoni.
Com a les curses de relleus ha arribat el moment de passar el testimoni i així donem la
benvinguda als membres de la nova Junta presidida pel company César Cabrera i els hi
agraïm anticipadament la seva dedicació i esforç per tirar endavant la nostra entitat.
Els hi desitgem el màxim èxit, que gaudeixin molt de la gestió del futur del CESC.
I que per molts anys en puguem gaudir tots plegats.
Carles Montoriol i la junta sortint |
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Assemblea General de Socis: Resum
INFORME SOBRE LES ACTIVITATS PORTADES A TERME L’ANY 2021 I LES PREVISTES PEL 2022

Quan les restriccions ho han permès s'han realitzat la majoria de les activitats.
Algunes que van ser post-posades s'han fet més endavant, com el Concurs de Fotografia
o el Cicle d'audiovisuals.
Pel 2022 Alpinisme i Espeleologia faran cursos de formació.
A Muntaya i Alpnisme es col.laborarà amb el Centre Excursionista d'Arenys de Munt.
NOMBRE DE SOCIS

A data 31 de desembre del 2021 el CESC tenia 533 socis.
Durant l'any 2021 hi va haver 44 noves altes i 49 baixes.
LIQUIDACIÓ I PRESSUPOST

S'aproven la liquidació del 2021 i el pressupost pel 2022.
NOVA JUNTA La nova Junta queda composta pels següents membres:

President: Cèsar Cabrera Gonzalez
Secretària: Meritxell Marty López
Tresorera: Anna Puig Soler
Vocal Activitats Socials: Miquel Mena Fradera
Vocal Alta Muntanya/Alpinisme: Francesc Barrionuevo Martínez
Vocal Atenció al Públic: Núria Deulofeu Nicolau
Vocal Barrancs: Francesc Lopez Pedregosa
Vocal Comunicació: Esther Guiu Jose
Vocal Espeleologia: Alex Pacheco Julià
Vocal Esquí: Rosa Codony Recio
Vocal Fotografia: Carles Marín Valiente
Vocal GAE: Valentí Canadell Pérez
Vocal Medi Ambient: Francesc Lligè Estadella
Vocal Muntanya: Marta De La Iglesia Formatger
Vocal Natura: Joan Torras Riera
Vocal Web: Francesc Boix Ricart
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Cicle d’Audiovisuals de Muntanya
“Esteve Monrabà” (març del 2022)
Aquest any tindrem el cicle d'audiovisuals amb projeccions molt interessants.
L'inaugurarem el dia 11 amb “SULAWESI, on els toradges viuen per morir” del nostre
conegut Fulgenci Farré. El divendres 18 “DHAULAGIRI”, un dels darrers somnis del Sergi
Mingote, la gran producció basada en la seva proesa. Tancarà el cicle, el dia 25, en Sergi
Monrabà al Canadà pel riu Yukon.
De ben segur que tindrem unes vetllades extraordinàries.
Divendres 11 i 18 de març, a les 9 del vespre
Can Ramis, sala Bernat Martorell. Plaça de la Vila, Sant Celoni
Divendres 25, a les 9 del vespre
Sala Petit de l'Ateneu, Carretera vella, Sant Celoni
Divendres , 11 de març, Can Ramis

SULAWESI, ON ELS TORADGES VIUEN PER MORIR
A càrrec de Fulgenci Farré
Sulawesi, coneguda també com Célebes, és una de les 17.000 illes d'Indonèsia. Els
toradges, aïllats del mon exterior fins a la segona meitat del segle XX, fan dels funerals la
festa mÉs important de la seva vida. En el reportatge coneixerem els principals costums
d'aquesta ètnia singular i gaudirem dels magnífics paisatges de l'illa i de la seva diversitat
cultural, que no ens deixarà indiferents.
Divendres, 18 de març, Can Ramis

DHAULAGIRI, UN DELS DARRERS SOMNIS DEL SERGI
Presentat per Míriam Roset. Una producció de “On coach communication”.
Realitzat per Albert Barceló Casals i dirigit per Sara Chuang.
Mescles i disseny de so : Xavi Andreu
El 3 d'octubre del 2019 el Sergi Mingote assolia el cim de la setena muntanya més alta
de la Terra, el Dhaulagiri, de 8167 m. Aconseguia així el seu setè vuit-mils, dins el projecte
de fer en mil dies els 14 cims més alts del món.
Divendres, 25 de març, Sala Petita de l'Ateneu

YUKON THE ADVENTURE
A càrrec de Sergi Monrabà amb el grup
Documental que narra el descens en canoa de quatre joves -Sergi i Oriol Monrabà,
Adrià Reales i Marc Jover- pel riu Yukon a les terres salvatges del nord del Canadà a tocar
d'Alaska. De la ciutat de Whitehorse fins a Dawson City, un total de 800km de riu i natura
verge. Aquest documental ha tingut l'honor de ser programat pel Canal 33 i Esport 3.
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XXVI Concurs Sant Jordi de Fotografia,
recollida de fotos fins el 7 d’abril
Ja tenim aquí el Concurs Sant Jordi de Fotografia, que organitza com cada d'any, des
d'en fa més de 26, el CESC.
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
- El concurs social, reservat només pels socis del CESC
Els premis del concurs obert els dóna un jurat d'experts en fotografia i els premis del
concurs social els votem els mateixos socis el dimecres abans de la inauguració.
Els primers premis estan dotats en 150€, els segons en 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,
MUNTANYA i NATURA,
MACROFOTOGRAFIA

Pots presentar-ne fins a 5 per categoria.
Lumíniq (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 7 d’abril 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 impresa o
baixar-te-la de la web del CESC, ben omplerta.
Aquests seran els horaris:
Dimecres 20 d’abril, de 18 a 21h - Votació social, només socis i sòcies. Sortejarem un premi

de “Lumíniq” entre tots els socis i sòcies que vagin a votar
Divendres 22 d’abril, a les 20h - Inauguració de l'exposició i entrega de premis amb refrigeri.
Exposició oberta fins el 15 de maig -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.
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Curs Espeleologia (març>juny)
Benvolguts socis!
Volem realitzar un curs per iniciar-nos en aquest fantàstic món!
Tothom que vulgui iniciar-se, per tal de poder anar amb fluïdesa a l'interior dels avencs,
està convidat a realitzar-ho.
El curs està comprès en 8 dies, distribuits en 4 caps de setmana.
Els grups seran entre 4 i 10 persones.
Continguts

1- Introducció a la espeleologia
2- Equip i material
3- Tècniques de progressió per corda (ràpel i remuntar corda, passamans, etc…)
4- Tècniques de progressió sense corda (grimpades, xemeneies, oposició, passos estrets)
5- Nusos
6- Orientació a cavitat
7- Lectura de topografies
8- Tècniques d'instal.lació
9- Preparació d'una sortida (aproximació, material necessari, tipologia de cavitat, installació, desinstal.lació, etc…)
10- Grans verticals a tècniques progressió per corda
11- Prevenció, gestió del risc y seguretat (material, punt calent, primers auxilis bàsics,
assegurar, tècniques de fortuna).
*Possibilitat de realitzar Curs de Autorescat o Expedició a Cantàbria.
Objectius Conèixer els diferents tipus d'avencs, segons la seva dificultat. Poder realitzar

la pràctica de l'espeleologia, amb autonomia i la major seguretat.
Material Necessari

– Casc
– Frontal
– Botes Mitja Canya
Equipament Es proporcionarà el material necessari per les pràctiques, durant tota la du-

rada del curs. Es recomana portar roba de recanvi, portar roba usada en els avencs, a ser
possible mono de treball.
Localització Les pràctiques es realitzaran en diferents ubicacions segons els diferents

avencs. Algunes d'elles es realitzaran al rocòdrom del CESC, en cas de mal temps.
El transport es a càrrec de cada participant.
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Durada

La durada total del curs és de 8 dies.
26/27 de març
23/24 d'abril
28/29 de maig
25/26 de juny
Hores aproximades de 08:30 a 18:00 segons distància i duració de la formació diària.
Programa

1r cap de setmana: 1r dia, practiques a paret exterior de maniobres bàsiques.
A la tarda, bateig a cova
2n cap de setmana: 2 grans cavitats de mes de 100 m de fondària
3r cap de setmana: Instal.lació a diferents cavitats verticals
4t cap de setmana: Pernocta, seguretat i autorescat
Preu

El preu per persona és de 360€, la paga i senyal és de 75€
Ràtio màxima de 10 persones.
Inclou/No Inclou

El curs es realitzarà amb un Guia d'Espeleologia Titulat, i dos ajudants Col.laboradors.
El material necessari per les pràctiques.
No inclou les despeses de desplaçament, dietes ni allotjament dels alumnes ni del tècnic en el cas que existissin.

CESC butlletí | març/abril 2022 | 7

CESC | INFORMACIÓ
CESC | MEDI AMBIENT

Manteniment GR-5 i GR-97
El passat mes de gener hem realitzat tasques de marcatge i millora de les etapes del
senders de gran recorregut que travessen el nostre terme municipal, i dels que el Centre
Excursionista Sant Celoni en té encomanades les tasques de manteniment.
Es tracta del tram número 10 del GR-5, entre Sant Celoni i el poble del Montseny i del
tram número 1 del GR-97 entre la nostra vila i Sant Antoni de Vilamajor.
Els treballs que s'han realitzat han estat remarcar algunes senyals que amb el pas del
temps tenien cert desgast, i pintar o enganxar marques noves en algunes cruïlles que podien portar a alguna confusió.
Entenent el manteniment en el sentit més global, s'han recollit algunes ampolles de
plàstic i llaunes de begudes tirades a la vora del camí, localitzades sobretot en els sectors
més propers al nuclis urbans.
Al mateix temps, s'han localitzat dos abocaments de residus de volum més gran, en els
paratges de Maribaus i Pertegàs, que han estat posats en coneixement del Cos d'Agents
Rurals per la seva investigació.
Vocalia de Medi Ambient |
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Matinals (dimarts, dissabte i diumenge)
MATINALS 100 CIMS DELS DIMARTS
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 al mateix telèfon. Per un millor funcionament
tenim un grup específic de WhatsApp. 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

SORTIDES DEL DISSABTE

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.

MATINALS DE NATURA DEL DIUMENGE

Des de setembre del 2021 venim oferint-vos sortides matinal pràcticament cada diumenge. Sortides que ens permeten gaudir tant de la naturalesa com del nostre patrimoni. Compartint amb companyes/es la part més humana de la socialització.
Continuarem oferint-vos cada diumenge sortides que s'oferiran via WhatsApp del grup de
natura/gastronòmica.
Si esteu interessats podeu sol.licitar la inscripció al grup. Contacteu amb la Núria de l'oficina tots el dimarts i dijous de 19 a 21 hores.
LLOC DE SORTIDA Poliesportiu Municipal de Sant Celoni
HORA DE TROBADA 8 del matí
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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SORTIDES MARÇ | FITXA ALPINISME dissabte!
ALPINISME | VALL D’ARAN

Tuc de Mulleres 3010m
hivernal
Sortirem d'hora (7:00 AM).
Seguirem la Vall de Mulleres cap a l'oest, per la banda
dreta del riu Era Ribereta.
Passem pel refugi lliure de Mulleres (02:00h), des d'allà
amb màxim 3 hores s'ha de poder fer cim.
Prèviament abans del coll i ha una petita grimpada entre
roques i neu (II+/III).
Des de el coll, en 10 minut fem cim.
La baixada es pot fer per el mateix camí per el marxa
dret del riu (04:00h).

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 12 de març
PUNT DE TROBADA

A les 07:00h al pàrquing
Boca Sud del túnel de
Vielha (furgonetes i bivac
amb tenda)
S'organitzen cotxes per arribar al lloc de pernocta la
tarda/nit de divendres 11
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Francesc Barrionuevo
DIFICULTAT Moderada:
Pendents de 45º i la grimpada final de 10 mts
DURADA 9/10 hores
DESNIVELL +/-1375m
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, dinar,
beguda i calçat adequat.
ARVA, pala, sonda, grampons, piolet. Estris bivac.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- per Whatsapp al grup
d'alpinisme del CESC
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SORTIDES MARÇ | FITXA CALÇOTADA
DADES TÈCNIQUES

ACTES SOCIALS | MONTSENY

Calçotada a Can Riera Ciuret

DATA

Diumenge 13 de març
HORA SORTIDA

08h del matí (caminaires)
.
Com marca la tradició un diumenge de març ens troba- 10h del matí (col laboradors)
rem per poder menjar-nos els calçots.
Us animem a tots a col.laborar en l'organització de les 13h Calçotada
LLOC
taules i fer les brases pels calçots.
Can Riera de Ciuret
Ctra Sant Celoni a Santa
El menú inclou:
Fe, km 10,5, Montseny
- pica-pica
- els calçots i la salsa
- el segon plat: butifarra, mangeta del ganxet/fesol, manut adobat amb oli o adob ibèric, A TRIAR
- vaset de gelat
Cal que porteu tots els estris per menjar.
No cal que porteu taula ni cadires.

PREU

Socis 10 euros
No Socis 15 euros
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 10 de març
Com s'han de comprar els calçots, cal saber amb alguns - dimarts i dijous
dies d'antelació, quants serem. Per això és imprescindible de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
fer la reserva abans del 10 de març.
93 867 5213
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SORTIDES MARÇ | MUNTANYA
MUNTANYA | PIRINEU NAVARRA

Cap de setmana hivernal
pel Valle de Hecho

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
19 i 20 de març
ALLOTJAMENT

DISSABTE 19 DE MARÇ Ascenció al Chipeta Alto (2175m) i hi ha la possibilitat d'allot-

Pico Estriviella (2046m) des de la Selva de Oza
HORA SORTIDA 08:30h del matí
LLOC DE SORTIDA Aparcament Selva de Oza
RECORREGUT 18 km aprox.
DURADA 05:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1300m
ITINERARI Sortirem de l'aparcament de la Selva de Oza i
els primers 3km els realitzarem per pista fins arribar al Refugi de la Mina. Agafarem un sender que transcorre pel fons
de la vall fins al Collado de Petraficha on comencen unes
vistes precioses. Vistes que continuarem gaudint durant tota
la part alta de la ruta, pujant al Chipeta Alto, i posteriorment
seguint al sud la carena fins a pujar a l'últim cim, el Pico
Estriviella.
Des d'aquí es baixa al Coll del mateix nom per continuar
baixant pel Barranc de Estriviella que ens deixarà al mateix
lloc de sortida.

jar-se a la Borda Bisaltico
CAL PORTAR

raquetes, grampons, piolet (aquests tres es poden
llogar al CESC), polaines,
pals, lot/frontal, esmorzar
i dinar, beure suficient,
equipament personal per
un dia a la muntanya (roba
d'abric, calçat adequat,
ulleres de sol, guants, etc)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 de març
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
DIUMENGE 20 DE MARÇ Ruta circular al Ibón d'Acherito - a la Marta de la Iglesia
649 21 90 25
(1875m) des del Refugi de la Mina
HORA SORTIDA 08:30h del matí
LLOC DE SORTIDA Aparcament Refugi de la Mina
RECORREGUT 12 km aprox.
DURADA 05:00h aprox.
DESNIVELL +/- 650m
ITINERARI Sortirem de l'aparcament del Refugi de la Mina
i començarem pujant pel Barranc Foyas per posteriorment
girar cap a l'oest, passant sota la base del Mallo de las Foyas fins arribar al Ibón d'Acherito. Un lloc espectacular als
peus de la Peña del Ibón i el Mallo a Ralla, frontera amb el
territori francès.
Continuarem direcció nord-oest per bordejar el barranc
d'Acherito i arribar a la seva cara oest, per on baixarem
paral.lel al curs del riu, fins arribar al punt d'inici. Durant
el descens podrem observar el Petrechema, Mallo Acherito,
Chinebral de Gamueta, Chipeta Alto… un plaer per a la
vista!
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SORTIDES MARÇ | FITXA BARRANCS dissabte!
DADES TÈCNIQUES

BARRANCS | MONTSERRAT

Tres en Ratlla i/o
Joc de l’Oca

DATA

Dissabte 19 de març
HORA SORTIDA Per definir
LLOC SORTIDA

Muy buenas. Arrancaremos este curso 2022 con una salida en seco, dirección Montserrat. A la vista los barrancos
Tres en Ratlla y/o Joc de l'Oca.
Ambos barrancos tienen una Acotación o Graduación
Técnica similar, v3a1III, considerados como descensos
clásicos, muy variados y divertidos, ideales para iniciar la
temporada.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Fran López
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
Según cuántos seamos en la salida, se irán haciendo gru- dijous 17 de març
pos de unas 5 pers. aprox, entrando de manera escalonada - a en Fran López
en el mismo barranco, o haciendo barrancos diferentes si la 669 434 102
zona lo permite y repartiendo el material del centro entre
los grupos.
Todos los participantes deben ser lo suficientemente
autónomos en un barranco para garantizar un buen descenso en grupo.
DIFICULTAD

Se deben tener conocimientos en la técnica del rapel y
estar acostumbrado a estar a alturas de más de 20 metros.
Hay que tener una forma física suficiente para realizar este
tipo de actividad.
MATERIAL NECESSARIO:

Todo lo necesario para una correcta realización de la actividad (calzados adecuados, arnés, bagas de anclaje, descensor, casco, etc..), agua y comida por la jornada.
En principio no usaremos neopreno. Consultar.
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SORTIDES MARÇ | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | CONCA DE BARBERÀ

Cogulló de Cabra i Sant
Miquel de Montclar

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 27 de març
HORA SORTIDA

07:00h del matí
Ens desplacem en cotxe fins a Vallespinosa, al cor de la
Conca de Barberà, on deixarem els cotxes.
Per assolir el primer cim, seguirem el GR 7, per l'antic
camí de Selmella. En el coll de Valls, deixem el GR i continuem pel bonic i antic camí gaudint del bosc i els camps
de sembrats. Arribem a l'enlairat castell de Selmella (824m).
Davallem fins al torrent de Rupit. Passem per un dels
llocs més interessants de la ruta, l'estret del Palatí. Grans
blocs de pedra calcària de formes capricioses esculpides
per anys d'erosió.
Deixem enrere el torrent i enllacem de nou amb el GR 7.
El camí va guanyant alçada fent dreceres i evitant els revolts de la pista. En el coll del Sàrria, pal indicador, abandonem el GR 7 i seguim el GR 175.
El camí s'enfila de valent i ens fa guanyar alçada ràpidament. Més endavant es suavitza i carenegem mentre gaudim de boniques vistes a la Roca del Cogulló.
A poc més de dos-cents metres del mirador es troba el
punt més elevat del terme de Sarral, el cim del Cogulló de
Cabra (885m). Una elevació arrodonida i pràcticament sense senyalitzar. Tot i que és més alt que la Roca del Cogulló,
no té tan bones vistes i passa desapercebut.
Reprenem la marxa per cercar l'últim i més alt cim del
dia, el puig de Comaverd (908m), des d'on baixarem fins als
Plans de Vallespinosa, on hem deixat els cotxes.
Aquí iniciarem l'ascens al segon cim, Sant Miquel de
Montclar (100 cims essencials) i la seva ermita.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (ús de
mascareta)
PROPOSA LA SORTIDA

Marta del Ruste i Claudi
Cervelló
DIFICULTAT És apta per
tothom avesat a caminar.
Alguns trams estan equipats amb fustes o cadenes,
però són assequibles
RECORREGUT 16km +6
DESNIVELL 587m +270
DURADA 05:00h +01:30
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
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?pic=rutes- - dimarts i dijous
senderisme&slug=vallespinosa-castell-i-esglesia-de-sant- de 19 a 21h al local
llorenc-de-selmella-roca-del-cogullo-el-cogullo-de-cabra- 93 867 5213
- a en Claudi Cervelló
i&id=57163722&rd=ca
607 07 27 16
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SORTIDES ABRIL | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | HOSTALRIC-ARBÚCIES

Castell de Montsoriu

DATA

Diumenge 10 d'abril
HORA SORTIDA

08:00h del matí
INTRODUCCIÓ La sortida que proposem és una ruta des

de la carretera GI-552 – PK-13 d'Hostalric a Arbúcies, en
direcció al Castell d'Hostalric, on el visitarem i tornarem
de baixada per camins i corriols diferents a la pujada fins a
trobar de nou la pista de pujada que ens portarà a la carretera d'Hostalric a Arbúcies on hem deixar els cotxes.
HISTÒRIA El castell de Montsoriu és considerat una de

les fortaleses gòtiques més imponents de la Corona d'Aragó. Està situat entre les poblacions d'Arbúcies, Sant Feliu
de Buixalleu i Breda, a la comarca de la Selva i s'alça al
damunt d'un turó de 632 metres d'altitud, dins del Parc
Natural del Montseny.
Pel que fa al castell, la primera referència explícita és
de l'any 1053. El següent esment més clar del castell és
del 1194 quan és mencionat el «castro de Muntsuriu», ran
de la promesa feta per Ponç de Cabrera al rei Alfons I que
no l'utilitzaria en contra seu. El 6 de juny de 1199, Ponç
de Montsoriu signà un conveni establert entre el vescomte
Guerau de Cabrera i el rei Pere I.
L'esplendor de l'etapa romànica Els senyors del castell va participar entre el 1230 i el 1240 en les conquestes
de Mallorca, Menorca i València a través de Guillem de
Montsoriu, a les ordres del rei Jaume I.
En l'atac que el rei francès Felip l'Ardit va emprendre
contra el comte-rei català Pere II el Gran el 1285, el castell
va romandre sota poder català.
La gran etapa gòtica: Residència dels Cabrera
Al llarg del segle XIV, el castell esdevindrà el palau gòtic
residencial dels vescomtes de Cabrera, una de les principals famílies del Principat.
S'ha calculat que el conjunt del domini dels Cabrera
pels volts del 1360 era de 4.071 focs o famílies, que podien correspondre a uns 20.455 habitants
Aquest castell està format per tres recintes encerclats per
muralles, la part més antiga conservada del castell roquer,
és la torre mestra o de l'homenatge.

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
fins a Cal Bruix i circular
en la pujada al Castell de
Montsoriu, apte per a tothom avesat a caminar
RECORREGUT 9,69 km
DESNIVELL +474m
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
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SORTIDES ABRIL | FITXA NATURA

Al segle XIII s'hi van fer grans ampliacions, construint-se un nou recinte sobirà amb
una sala anomenada “sala gòtica” edificada davant l'entrada principal i coberta amb una
volta de canó apuntada, un pati d'armes amb una torre quadrada i un fossat amb un nou
emmurallament amb dues torres cilíndriques angulars amb espitlleres.
ITINERARI I RECORREGUT

Un cop hem aparcat els cotxes, al costat de la Ctra. GI-552 - PK-13, començarem a
caminar seguint la carretera en direcció a Hostalric uns 300 m, fins a trobar el camí que
surt al costat de la masia El Foguer.
Anirem pel camí, en direcció a la masia de cal Bruix , on seguirem pujant fins arribar
al Castell de Montsoriu, on hi ha la opció de fer la visita, previ pagament de la entrada
al recinte, de tornada baixarem en direcció a Cal Bruix per un altra camí, fent una ruta
circular de pujada i baixada, Un cop arribats a Cal Bruix agafarem de nou la pista que
ens portarà a la ctra. GI-532 on hem aparcat.
COM ARRIBAR-HI (29 minuts/ 26 Km)

Sortirem en cotxes particulars, des del aparcament davant del pavelló poliesportiu de
Sant Celoni , anirem per la C-35 fins a l'entrada d'Hostalric i agafarem la GI-553 i GI-552
direcció Arbúcies, abans d'arribar-hi en el PK-13 , aparcarem els cotxes a la antiga caseta
de la Creu Roja ara enderrocada.
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SORTIDES ABRIL | FITXA BARRANCS
DADES TÈCNIQUES

BARRANCS |

Zona Ripollès/Berguedà o
Zona Canigó

DATA

Cap de setmana,
23 i 24 d'abril
(possibilitat d'un sol dia)
Muy buenas. Ahora sí que toca ir a por agua y enfundar HORA SORTIDA Per definir
LLOC SORTIDA
el neopreno.
Según caudales, climatología y participantes, unos días pl. 1 d'Octubre
antes de la salida elegiremos entre la zona del Canigo (Piri- MITJÀ TRANSPORT
neo francés) o la del Ripolles/Bergueda y sus correspondi- Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA
entes barrancos, y si hacemos 1 día o 2.
Cada zona tiene barrancos bastante distintos a nivel exi- Fran López
INSCRIPCIONS
gencia, agua, verticalidad, técnica.
Imprescindible confirmar
Según cuantos seamos en la salida, se irán haciendo gru- l'assistència com abans
pos de unas 5 pers. aprox, entrando de manera escalonada millor
en el mismo barranco, o haciendo barrancos diferentes si la - a en Fran López
zona lo permite y repartiendo el material del centro entre 669 434 102
los grupos. Todos los participantes deben ser lo suficientemente autónomos en un barranco para garantizar un buen
descenso en grupo.
DIFICULTAD

Se deben tener conocimientos en la técnica del rapel y
estar acostumbrado a estar a alturas de más de 20 metros.
Hay que tener una forma física suficiente para realizar este
tipo de actividad.
MATERIAL NECESSARIO:

Todo lo necesario para una correcta realización de la
actividad (neopreno, calzados adecuados, arnés, bagas de
anclaje, descensor, casco, etc..), agua y comida para la jornada.
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SORTIDES ABRIL | MUNTANYA
MUNTANYA | SERRA D’ENSIJA

Cap del Verd des de Gósol
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 24 d'abril
RECORREGUT 20km
DESNIVELL +/-1200m
DURADA 06:00h

Es tracta d'una caminada que recorre la Serra del Verd, CAL PORTAR
pals, lot/frontal, esmorzar
situada al costat de la Serra d'Ensija.
i dinar, beure suficient,
equipament personal per
ITINERARI I RECORREGUT
Sortirem del poble de Gósol direcció l'Ermita de Sta. un dia a la muntanya (roba
Margarida seguint el GR150 fins a la Collada de Mola, on d'abric, calçat adequat,
ulleres de sol, guants, etc)
deixarem el GR.
A partir d'aquí pujarem cap al Portell de l'Ós i seguirem
en direcció S-SE cap al Clot de Prat Salvatge. Carenejarem
per prats verds fins al Cap del Verd.
Si les forces ens acompanyen podrem arribar-nos al Cap
de Prat d'Aubes i al Cap d'Urdet. Després retrocedirem fins
al Coll dels Belitres i descendirem pel torrent Fosc per arribar a la Pleta de l'Avet.
Aquí agafarem un tram de pista fins a introduir-nos en un
sender local que ens retornarà al poble de Gósol.
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INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 21 d'abril
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a la Marta de la Iglesia
649 21 90 25

COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? | FEBRER 2022

Santuari de Cabrera i Cingles d’Aiats
(Collsacabra)
Magnífic itinerari de muntanya el que vàrem podem gaudir el primer diumenge de febrer per les terres del Collsacabra.
Amb inici a la bonica església romànica de Sant Julià de Cabrera (945m.), iniciàrem
l'ascensió cap el Santuari de Cabrera per corriol, en un dia inicialment ennuvolat i humit,
acompanyats en tot moment pels boscos de faig, ara encara adormits pel fred hivern, i pels
vigorosos boixos, que rebroten amb força després d'haver estat durament castigats per la
coneguda com a “plaga de la papallona del boix”.
Un cop al Coll del Bram (1.147m.), ja només ens va caler transitar pel llarg tram d'escales excavades a la mateixa roca mare, per tal de superar la cinglera i arribar dalt del
santuari (1.296m.), on es van esvair les boires que fins aleshores ens havien acompanyat i
un sol radiant ens va donar la benvinguda.
Aprofitarem per fer un més que agradable esmorzar, i els qui van voler, una visita a l'església, una salutació a la Mare de Deu de Cabrera, i un cafè amb llet servit a l'hostatgeria.
Un cop recuperades les energies, ens dirigirem per un curt però espectacular caminet,
cap el punt més alt de la cinglera, on es troba el vèrtex geodèsic, la senyera, la taula d'orientació, i que te l'honor de formar part de la llista 100Cims de la FEEC (1.308m.).
Panorama espectacular de bona part del Pirineu i de moltes més serralades catalanes,
inclòs el nostre estimat Montseny. Indret idoni per deixar anar el fotògraf que poc o molt
tots i totes portem dins, per tal d'immortalitzar el moment viscut i poder recordar en el
futur, els paisatges i sensacions experimentades.
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COM US VA ANAR? |

De nou en ruta, retornarem cap el Coll dels Brams, per tal d'ascendir als propers Cingles
d'Aiats (1.311m.), darrer objectiu d'altura de la nostra aventura dominical.
Aquesta vegada, no disposàvem de les escales per tal de superar les petites dificultats
del camí, però si d'uns recolza-peus metàl.lics i d'una corda que oferia més una seguretat
psicològica que no pas real. Com és natural, moments com aquest son aprofitats per alguns de nosaltres per tenir els objectius a punt i poder gravar un possible “no te la fotis”.
Un cop dalt de l'altiplà, només ens va caldre recórrer uns quants centenars de metres
per arribar a l'extrem del penya-segat, on l'extensa i bellíssima panoràmica que es va obrir
als nostres peus, va fer arrencar un espontani aplaudiment dirigit al nostre guia, vocal de
natura i millor company, Joan Torras.
Per acabar d'arrodonir l'espectacle, un estòl de voltors comuns va aparèixer al nostre
davant, regalant-nos unes quantes acrobàcies aèries i generant una gran expectació entre
tots nosaltres. De bon grat ens hi haguéssim quedat molta més estona, però l'hora de dinar
s'apropava i es tractava d'una matinal, així que plens de satisfaccions i energia positiva,
retornarem cap el punt d'origen, tot esperant el proper dia en que puguem gaudir de les
nostres muntanyes.
Text i Fotos: Francesc Lligé |
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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

