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Contingut
Dinar-Homenatge a col.laboradors
“Let's Clean Up Europe”, recollida de residus al medi
Memorial Muntanyenc 2022
Gunaydors del Concurs Sant Jordi de Fotografia
Matinals de dimarts, dissabte i diumenge
MAIG

14/05 ALPINISME Canal Amagada + Canal Sàbat
14-15/05 BARRANCS Trobada “Gorgs” a Rialp
21/05 MUNTANYA Pech de Bugarach
29/05 100 CIMS Tossal de les Viudes
JUNY

04/06 MEDI AMBIENT Setmana de la Natura
10-11/06 ALPINISME Punta Alta Comalesbienes
18-19/06 BARRANCS Zona Pallars
19/06 MUNTANYA Ruta circular per Vallter
24-26/06 100 CIMS Andorra
COM VA ANAR?
Alpinisme: Tuc de Mulleres hivernal
Esquí de Muntanya: Pic d'Alba

CESC | INFORMACIÓ
CESC | ACTES SOCIALS

Dinar-Homentatge a col·laboradors
Diumenge 8 de maig
El CESC va començar un 31 de maig de 1984. Des de llavors han passat per aquí un
munt de persones que han dedicat un munt d'hores, temps, empenta i ganes perquè, al
maig del 2022, el CESC estigui ben dempeus. I no sempre ha estat fàcil!!
Així que hem pensat que es mereixen un bon homenatge! Doncs això farem el proper
diumenge 8 de maig!: un homenatge a moltes de les persones que han participat d'alguna
manera pel CESC (preparant sortides, organitzant actes, ajudant en tot el possible i de mil
maneres més).
Segur que ens deixem a molts… disculpeu-nos!. Així podrem fer-ne un altre pel 40è
aniversari!!!
Doncs us convoquem a un dinar on moltes de les persones que han col.laborat en els
darrers 38 anys rebran una sorpresa, un reconeixement i un gràcies!, de part de tots nosaltres. Potser no els coneixeu o no sabeu qui són; però penseu que podeu gaudir del CESC
avui perquè ells un dia van tirar-lo endavant.
Us animem a participar en aquest homenatge, obert a tothom! Abans del 5 de maig!!!
Sempre amunt!! La Junta del CESC |
DIUMENGE 8 DE MAIG, a la 13:30h
LLOC: Restaurant La Drecera (Ctra. Nova de Sant Celoni, 46, Sta Maria Palautordera).

El restaurant estarà obert exclusiu pel CESC.
MENÚ:

PICA-PICA: amanida, piruleta de sobrassada i formatge, coca de ceba i botifarra negra,
musclos al vapor, croquetes de pernil ibèric
SEGON (A TRIAR):
- entrecot de vedella a la brasa
- bacallà gratinat amb all i oli
POSTRES: profiteroles de nata amb xocolata calenta
Cafè, xupito d'orujo. Vi de la casa, gasosa o aigua. Cava de Can Queto
PREU: 25€ per persona
INSCRIPCIÓ: Abans del dijous 5 de maig, a la secretaria del CESC

- dimarts i dijous, de 19h a 21h, 93 867 5213
- per email info@elcesc.org
- per WhatsApp 649075568
Cal indicar el segon a l'hora d'inscriure's. Per intoleràncies alimentàries o vegans/vegetarians comuniqueu-ho també en el moment d'inscriure'us.
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Let’s Clean Up Europe, 7 de maig
Matinal de recollida de residus
Què és “Let’s Clean Up Europe”?

Let's Clean Up Europe és una iniciativa impulsada per la Comissió Europea en el marc
del projecte Life de la Setmana Europea de Prevenció de Residus (European Week for
Waste Reduction, EWWR) que consisteix en la recollida de residus dels espais naturals.
La jornada està oberta a la participació del conjunt de la ciutadania i pretén tenir un
caràcter lúdic i sensibilitzador.
L'activitat se celebra de forma simultània i coordinada a diferents localitats europees
amb el suport dels governs regionals, administracions públiques, associacions, escoles,
empreses i mitjançant l'acció directa del voluntariat.
La jornada està plantejada com una acció directa de recollida dels residus trobats als
marges de lleres de rius i llacs, boscos, platges i altres espais naturals. A mesura que els
participants avancen en el recorregut, recullen els residus trobats al seu pas i els separen
per tipologies amb la finalitat de facilitar-ne el reciclatge.
Al final de la jornada, els participants calculen el volum de residus retirats i els pesen.
La IX edició del “Let's Clean Up Europe” se celebra del 6 al 8 de maig de 2022, a la
que el CESC s'hi afegeix el dissabte 7 de maig, organitzant una recollida de residus pel
Montseny i la Tordera, on tots i totes hi esteu convidats.
DADES TÈCNIQUES
Data: Dissabte 7 de maig
Punt de trobada: 9 del matí als Jardins de la Rectoria Vella (Sant Celoni)
Mitjà transport: Cotxes particulars
Durada: Matinal, entre 2 i 4 hores.
Inscripcions: Cal inscripció prèvia al telèfon 93 867 5213, dimarts i dijous de 19 a 21

hores.
Material: Es recomana portar caçat de muntanya, protector solar, guants de jardineria

o similars i aigua per beure. La resta de material és aportat pel CESC i el Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
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CESC | MEMORIAL MUNTANYENC
CESC | TOTES LES SECCIONS

Memorial Muntanyenc (8) 9 i 10 de juliol
A. Pic Lustou 3021m / B. Tuca de Montarruego 2631m / C. Vall de Riomajou
LLOC Hotel Turmo, de Labuerda (Huesca)
PREU PER PERSONA 135 euros

El preu de la inscripció inclou el sopar del divendres, l'esmorzar i el sopar del dissabte,
i l'esmorzar i el dinar del diumenge, així com l'habitació de les dues nits.
INSCRIPCCIONS Les inscripcions estaran limitades a la disponibilitat de places de l'hotel.

Podeu inscriure'us trucant al telèfon 93 867 52 13 o 649 07 55 68, dimarts i dijous de
19 a 21h. La reserva s’efectuarà abonant l’import de la reserva a la Secretaria del CESC.
La data límit per a la inscripció i fer el pagament és el dimarts 31 de maig.
MITJÀ DE TRANSPORT Cotxes particulars (és aconsellable que us poseu d'acord els uns
amb els altres per tal d'omplir cotxes i abaratir els costos del desplaçament)
HORARI
DIVENDRES 08 - Ens trobarem al voltant de les 21:00h a l'hotel Turmo per sopar
DISSABTE 09 -

Opció A i Opció B = Ens trobarem a les 06:00h al bar de l'hotel per fer un primer esmorzar i marxarem de l'Hotel a les 06:30h.
Opció C = Ens llevarem a les 07:00h per fer un primer esmorzar, marxarem de l'Hotel
a les 07:30h
Un cop acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo per sopar a les 21:00h
DIUMENGE 10 - Ens llevarem a les 08:00h per fer un bon esmorzar. Marxarem de l'hotel
a les 09:00h. Acabada l'excursió ens retrobarem a l'hotel Turmo a les 14:30h per fer el
dinar de comiat.
QUÈ CAL DUR El segon esmorzar i el dinar del dissabte, beguda per passar els dos dies,

alguna cosa per picar el diumenge a mig matí, calçat i roba adient per passar un dia a la
muntanya -penseu que si el temps no acompanya, pot fer força fred-, crema solar, ulleres
de sol, gorra o barret, càmera fotogràfica.
Segurament també seran necessaris grampons, piolet i polaines per l’opció A, ho confirmarem la setmana abans.
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RUTA DISSABTE

Opció A – Pic Lustou 3021m
Sortirem de l'hotel Turmo a les 06:30h, direcció a Frédançon (Vall de Riomajou), per
començar a caminar a les 8:00h.
Distància: 13,60 km
Desnivell: +/- 1650 m
Durada: 08:30h aprox.
L'itinerari comença a l'aparcament de Frédançon (1670m). Un cop començada la ruta
travessarem un pont i agafarem una pista. A un quilòmetre aproximadament, ens trobarem un altre pont de formigó (no s'ha de creuar), i a mà esquerre comença el sender que
ens portarà fins al Pic de Lustou. El sender no té pèrdua i cap dificultat tècnica; això sí, és
una pujada constant i sense treva. Un cop arribat al gran bivac (2925m) que hi ha abans
del cim, comença la cresta final. La cresta és estreta i amb alguns passos exposats. Tècnicament no és difícil (per a persones amb experiència en crestes), però la roca és molt
descomposta. Un cop al cim podrem gaudir d'unes fantàstiques vistes de 360º.
La tornada és realitzarà pel mateix camí de pujada.
Reservat a persones amb una molt bona experiència en rutes d'alta muntanya i que
tinguin una forma física adequada per anar per camins amb forts desnivells.
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Opció B – Tuca de Montarruego 2631m
Ens aixecarem ben d'hora per fer un primer esmorzar a les 06:00h, tot seguit a les
06:30h sortirem direcció a Frédançon (Vall de Riomajou) per començar a caminar a les
08:00h.
Distància: 13,4 km
Desnivell: +/- 1255 m
Durada: 08:00h aprox.
Sortirem de l'hospital de Rioumajou, prendrem el GR-105, que abandonarem a uns
700m entrarem a la vall del riu Cauarère i anirem guanyant alçada, (el mapa no diu gran
cosa), farem un flanqueig per anar al riu Mommour i xino-xano anirem arribant al Puerto
de Plan o de Rioumajou a 2524m; i tot seguit amb una mica més d'esforç arribarem a la
Tuca de Montarruego o Tucò de Mommour a 2631m, després ja per terreny més planer
i amb unes bones vistes a dues bandes anirem a trobar la Peña Blanca a 2687m, continuarem una mica més i arribarem a la Peña de Millarioux 2568m, farem totes les fotos i
avall que fa baixada, desfarem una mica de camí de l'anada i anirem baixant. El mapa ens
marca una font a 2300m a veure si la sabem trobar i a 2200m ja tancarem el cercle i circularem pel mateix camí de pujada, entrarem a la vall del riu Cauarère i avall fins l'Hospital
de Rioumajou.
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Opció C – VALL DE RIOMAJOU: Pont de Péguère, bosc d’avets gegants, Hospice de
Riomajou
Distància: 10,87 km
Desnivell: +/- 261 m

Sortirem del pàrquing de Fredançon, l'últim punt on es pot arribar en cotxe, i anirem a
gaudir de la vall de Riomajou, un antic pas fronterer entre França i l'Aragó, amb boscos
d'avets gegants, rierols i cascades, amb prats envoltats de grans muntanyes per on estaran
pujant els altres equips ( i podrem dir “Apaaa, quina pujada que estaran fent!”). El camí és
fàcil, fins i tot es fan passejades en burro, potser algú voldrà considerar la opció? . Al final
de la vall es troba l'Hospice de Riomajou, un antic hospital de la ruta de Sant Jaume que
actualment funciona a l'estiu com alberg i bar/restaurant. Dinarem als voltants de l'Hospice, el que ens permetrà fer el cafetó de després de dinar, i tornarem amb calma per la
mateixa pista de l'anada fins arribar als cotxes.
Encara que és una caminada fàcil, s'ha de recordar que som a muntanya i en una zona
protegida, de manera que respectarem els camins, portarem aigua, menjar i roba impermeable i d'abric per si es gira mal temps, i és recomanable portar protector solar.
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RUTA DIUMENGE

Muro de Roda, Mirador de Guantarán
Distància: 7,58 km
Desnivell: +/- 372 m
Muro de Roda és un conjunt religiós-militar o dit més fàcil, castell amb església, situat
dalt de la serra de Gerbe, amb unes vistes magnífiques del Valle de la Fueva a l'est i el pantà de Mediano a l'oest, amb origen a l'any 1017 (llavors sí que sabien construir…). A la pàgina web Románico Aragonés (adreça http://www.romanicoaragones.com/1-sobrarbe/99034murosmaria.htm) trobareu tota la informació sobre la seva història i situació actual.
Després de guadir del magnífic esmorzar que ens fan cada any al Turmo, sortirem amb
els cotxes cap a Muro de Roda. Es troba a uns 37 min de Labuerda, direcció Aínsa, agafarem la N-260 direcció Campo, a uns 11 km ens desviarem direcció Fosado- Monzón,
passarem Tierrantona i ja veurem les indicacions a Muro de Roda.
Qui no tingui ganes de caminar es pot quedar al castell, gaudir de les vistes i visitar
l'església, pintada en estil naïf amb colors encantadors. També es pot pujar al campanar,
si porteu frontals o lots ja que no hi ha electricitat.
Els que vulguin fer una mica de gana pel dinar baixarem cap el despoblat de Ministirio entre boscos d'alzines i roures, i després de passejar pel grup de cases mig enrunades
pujarem una mica per anar al mirador de Guantaran, amb un banc amb més vistes (serà
per vistes, avui, si el temps ens respecta!) cap a Mediano, el Cotiella i Muro de Roda, i ja
acabar de fer la pujada fins a retornar al castell.
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Guanyadors del Concurs Sant Jordi
de Fotografia (2022)
GUANYADORS DEL XXVIè CONCURS SANT JORDI DE FOTOGRAFIA

Divendres 22 d'abril del 2022, Sant Celoni
JURAT: Diana Tubau, Núria Morató, Sonia Rivarola, Xavier Cruzado
MUNTANYA I NATURA

1r Premi VOLCÀ POCOCATÈPETL de Jordi Monrabà
2n Premi BOIRES de Jesús Puigmartí
3r Premi CANTÀBRIC de Jaume Coris
MACROFOTOGRAFIA

1r Premi ESPORADA OTÍDEA d'Àlex Alonso
2n Premi LLAVOR DE LLEDONER de Jesús Puigmartí
3r Premi INSECTO d'Antonio Sàez
MONTSENY I MONTNEGRE

1r Premi RANITA MERIDIONAL d'Antonio Sàez
2n Premi EL LÍMIT DE LA BOIRA de Jesús Puigmartí
3r Premi SOL D'HIVERN de Francesc Lligé
CONCURS SOCIAL (els socis voten només socis)

1r Premi HOTEL D'UN MILIÓ D'ESTELS de Carles Marín
2n Premi VOLCÀ POCOCATÈPETL de Jordi Monrabà
2n Premi AMOR DE CAPVESPRE de Francesc Lligé
PREMI LUMINIQ Núria Domenech

Moltes felicitats als afortunats i a tots els participants! Agraïment especial a tots els collaboradors que ajudat a organitzar aquest Concurs, a l'Ajuntament de Sant Celoni, a
Luminiq i la Llibreria Alguer7.
Exposició oberta fins el 15 de maig (Can Ramis, Plaça de l'Ajuntament):
– 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
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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.
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 (Jaume Domenech).
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 MAIG | FITXA ALPINISME dissabte!
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | CADÍ

Canal Amagada +
Canal Sàbat

DATA

Dissabte 14 de maig
Sortida divendres tarda
PUNT DE TROBADA

Sortirem sobre les 7:00h des d'Estana, anirem fins al pàrquing amb els cotxes (a 1 km).
Agafem tot el material i anem direcció Prats del Cadi (50
minuts), des d'allà ja podem observar la majoria de canal
existents, nosaltres agafarem direcció la Canal de l'Ordiguer (2h), a on s'agafa la bifurcació de la canal Amagada
(40º/50º), remuntant la canal, arribarem a uns blocs encastats des de a on s'ha de fer un petit ràpel de 15 mts, des
de aquí amb un petit flanqueig, tirem canal amunt per la
Canal Sabàt, fins la sortida al cim (2h en funció del grup).
El retorn es fa des de la Canal del Cristall, la qual la em
d'anar a buscar cap a la nostre esquerra, la baixada per la
canal, no presenta una gran dificultat i normalment s'accedeix amb un curt ràpel des de un pal existent.
OPCIÓ B en cas de mal temps o males condicions neu
PIC CARLIT 2921M I CIRCULAR 12 LLACS DE LES BULLOSES

Sortida dissabte 14/05 a les 6:00 del mati de Sant Celoni
Arribada a les Bulloses a les 9:00 hores
Ruta prevista de 7:00 hores
Desnivell acumulat de 950 mts
Distancia 15 km

Sortirem de Sant Celoni
sobre les 18:00 per estar
a Estana sobre les 20:30,
sopar i dormir.
Qui vulgui pot sopar bé al
Restaurant Cal Basté (econòmic i bo).
Cal Basté te una mena de
cavalleria/refugi a on es
pot dormir força be per 3€
(crec recordar de l'últim
cop).
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Francesc Barrionuevo
DIFICULTAT Alta (Pendents
de 40º/50º)
DURADA 7/8 hores
DESNIVELL +/-1260m
CAL PORTAR El normal
d'alta muntanya, frontal,
casc, arnes, tub o revers,
machard o bloquejador,
piolets i grampons.
Esmorzar per abans de
sortir i esmorzar/dinar per
el camí.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- per Whatsapp al grup
d'alpinisme del CESC

CESC butlletí | maig/juny 2022 | 11

SORTIDES MAIG | FITXA BARRANCS
BARRANCS | PALLARS

Trobada Gorgs
2022 Rialp

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
14 i 15 de maig
HORA i LLOC SORTIDA

Buenas... Desde la sección queremos aprovechar que
se vuelve a organizar el evento barranquero “Gorgs”, este
año en Rialp, para disfrutar de un fin de semana completo
totalmente enfocado al descenso de barrancos.
“Gorgs” es una concentración del mundo del descenso
de barrancos organizado cada año conjuntamente entre la
FEEC y el centre excursionista de la zona elegida ese año.
La última edición fue en 2019 y desde entonces estuvo
suspendida por culpa de la pandemia, así que este año seguro que va a ser una edición muy buena. A continuación,
el link del evento donde esta todo muy bien explicado y
también para apuntarse; sin inscripción no se podrá acceder
al recinto/evento:

https://inscripcio.feec.cat/inscripcion/16a-trobada-internacional-de-barranquisme-gorgs-rialp-2022/
Una vez ahí, cada uno podrá elegir como disfrutar del
finde, si de los talleres, charlas, documentales, stands, y
mÁs del propio evento, o salir a barranquear por la zona.
El sábado a la noche nos espera la cena del Gorgs que
siempre suelen ser mas que divertida.
Cualquier duda al respecto, podéis contactar con el CESC
o directamente con la FEEC/Gorgs.
DIFICULTAD: Hay que 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.
PARA LA SALIDA HAY QUE LLEVAR: todo lo necesario para
una correcta realización de la actividad (neopreno, calzados adecuados, arnés, bagas de anclaje, descensor, casco,
etc..), agua y comida por la jornada...

Para cualquier información, dudas, por favor, contactar
con Fran Lopez al 669.434.102
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A definir, divendres tarda
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència com abans
millor a en Fran López
669 434 102

SORTIDES MAIG | MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | FRANÇA

Pech de Bugarach 1231m

DATA

Dissabte 21 de maig
HORA SORTIDA 06:30h (a
les 09:00h a Bugarach)

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT: Ascensió al punt culminant MITJÀ TRANSPORT

de les Corbières, el Pic de Bugarach (1231m) des del poble
de Bugarach. Aquest cim, més conegut pels geòlegs i seguidors d'alienígens, que no pas per la bonica ruta senderista
que ens portarà fins al cim.
ITINERARI: La ruta que farem, és una circular partint des

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Marta de la Iglesia
RECORREGUT 14 km
DESNIVELL +/-900m
DURADA 06:00h aprox.
ASSEGURANÇA És obligatori estar federat amb la
modalitat mínima A de la
FEEC o equivalent.

del poble de Bugarach. Anirem en sentit contrari a les agulles del rellotge, seguint el Camí Càtar fins la cascada des
Mathieux. Pujarem al cim, per la seva cara sud, per la “via
de la finestra” un característic forat a la roca en un esperó. Una vegada al cim, baixarem per la vessant nord de la CAL PORTAR
muntanya, fins al Col de Linas. A partir d'aquí, suau baixada Cal portar esmorzar i dinar
de dissabte. Equipament
entre pastures fins al punt d'inici.
personal per passar un
dia a la muntanya i calçat
adequat.
NOTA IMPORTANT En cas
de condicions meteorològiques adverses l'organització pot modificar la
data, anular o modificar la
sortida.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 19 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- al grup de WhatsApp de
Muntanya
- a la Marta de la Iglesia
649 21 90 25
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SORTIDES MAIG | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | BERGUEDÀ-SOLSONÈS

Tossal de les Viudes

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 29 de maig
HORA SORTIDA

07:00h del matí
INTRODUCCIÓ: El Tossal de les Viudes (a la contrada se LLOC SORTIDA

l'anomena el Tossal de la Viuda) és una muntanya de 1.379
metres que es troba entre els municipis de Montmajor al
Berguedà i de Guixers al Solsonès. És el cim més alt de la
Serra dels Bastets. El vessant nord forma part del terme municipal de Guixers i el vessant sud del de Montmajor (i més
concretament, de l'enclavament de Valielles de Busa).
ITINERARI: Sortim d'Aiguaviva en forta pujada cap al Coll

del Grauet de Valielles. Ens haurem d'ajudar de les mans,
algun arbre i una cinta per arribar al fil de la carena. Tram
aeri però prou ample per passar amb seguretat tenint una
mica de precaució.
Trobem primer un avant-cim i desprès el cim on hi ha
una creu amb el nom. Tenim unes magnífiques vistes de la
Serra de Busa, Port del Comte, Serra del Verd, i Serra d'Ensija.
Retornem sobre els nostres passos fins el Grauet i avall
pel camí de Valielles cap el Coll de Vera. Baixa i puja cap al
Coll Maçana i avall cap al Grauet dels Llengots que un cop
superat i en baixada ens porta a la cua de l'Embassament de
la Llosa del Cavall.
A partir d'aquí el camí és perdedor i en alguns trams costa bastant de seguir. Anem direcció Coll de la Mata i poc
més enllà de les runes del mas de Cal Teuleret, ja per bon
camí, passem pel costat de Cal Samarra i Cal Saragossa per
agafar la pista que ens torna al punt d'inici.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/tossal-de-lesviudes-915844

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

La Colla
DIFICULTAT Moderada.
Ens haurem d'ajudar de
les mans en el Grauet de
Valielles i hi ha algun tram
aeri sense dificultat a la
carena.
RECORREGUT 11 km
DESNIVELL +/-900m
DURADA 06:00h aprox
+02:00 de cotxe
CAL PORTAR Equipament
personal per un dia a la
muntanya: Pals, lot/frontal,
roba d'abric, paravent impermeable, calçat adient,
esmorzar, dinar i beguda
suficient.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència com abans
millor
- al grup de WhatsApp
dels 100 Cims
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
COM ARRIBAR-HI:
A la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys (LV- 93 867 5213
4241), aproximadament al Km 24, ens desviem a l'esquerra
per una pista pavimentada en alguns trams, cap a la Casa
de Colònies d'Aiguaviva (al terme municipal de Guixers).
GPS:

42º07'19.0”N 1º39'47.5”E
42.121951, 1.663203
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SORTIDES JUNY | FITXA MEDI AMBIENT
DADES TÈCNIQUES

MEDI AMBIENT | SANT CELONI

Setmana de la Natura

DATA

Dissabte 04 de juny

Vine a fer una acció per la conservació de la natura!

HORA SORTIDA

09:00h del matí
En motiu de la Setmana de la Natura, l'ajuntament de
Sant Celoni organitza o coordina una sèrie d'activitats que
tenen com objectiu promoure accions a favor de la conservació i protecció del medi natural al voltant del dia mundial del Medi Ambient, 5 de juny.
La Setmana de la Natura és una iniciativa de la Xarxa
per a la Conservació de la Natura (XCN), una entitat formada per associacions, fundacions, administracions públiques, universitats i centres de recerca.
El Centre Excursionista de Sant Celoni s'afegeix a aquesta iniciativa, col.laborant en una jornada de recollida de
residus en zones boscoses i fluvials del nostre municipi.
Esperem la participació de tots i totes en favor de la preservació del nostre entorn.

LLOC SORTIDA

Parc de la Rectoria Vella
(Sant Celoni)
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
DURADA Matinal, entre 2 i
4 hores.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

Cal inscripció prèvia al
telèfon
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213

MATERIAL: Es recomana portar caçat de muntanya, pro-

tector solar, guants de jardineria o similars i aigua per beure. La resta de material és aportat pel CESC, l'Ajuntament
de Sant Celoni i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
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SORTIDES JUNY | FITXA ALPINISME
ALPINISME | VALL D’ARAN

Punta Alta de
Comalesbienes 3014m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
10 i 11 de juny
MITJÀ TRANSPORT

PUNT DE TROBADA

Sortirem de Sant Celoni a les 17:00 per arribar a la pressa de Cavallers sobre les 20:30, sopar i dormir (bivac, tenda o furgo)
Sortirem d'hora (7:00 AM).
Pendent de definir si fem una circular per el refugi de
Ventosa i Calvet o fent via directa.

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Francesc Barrionuevo
DIFICULTAT Mitja
DURADA 7/8 hores
RECORREGUT 13/15km
DESNIVELL +/-1350m
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, dinar,
beguda i calçat adequat.
El normal d'alta muntanya:
frontal, piolets i grampons
(segurament no seran necessaris).
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 09 de juny
- 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 JUNY | FITXA BARRANCS
DADES TÈCNIQUES

BARRANCS |

Zona Pallars
Sobirà i Jussà

DATA

Cap de setmana,
18 i 19 de juny
HORA SORTIDA A definir

Muy buenas... Para esta salida, seguiremos disfrutando
de la temporada desplazándonos hasta la zona del Pallars.
En estas comarcas del Sobirà y Jussà encontraremos todo
tipo de barrancos, desde lúdico hasta más salvajes, con exigencia, agua, verticalidad, técnica para todos, así que el
único problema que tendremos será elegir que barrancos
descender.
Como siempre, la elección de los barrancos se hará entre
los participantes unos días antes de dicha salida.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Fran López
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència com abans
millor a en Fran López
Según cuantos seamos en la salida, se irán haciendo gru- 669 434 102
pos de unas 5 pers. aprox, entrando de manera escalonada
en el mismo barranco, o haciendo barrancos diferentes si la
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: Hay que 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.
PARA LA SALIDA HAY QUE LLEVAR: todo lo necesario para

una correcta realización de la actividad (neopreno, calzados adecuados, arnés, bagas de anclaje, descensor, casco,
etc..), agua y comida por la jornada...
Para cualquier información, dudas, por favor, contactar
con Fran Lopez al 669.434.102
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SORTIDES JUNY | MUNTANYA
MUNTANYA | VALLTER

Vallter - Alemany Bacivers - Vallter
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Ruta circular amb inici i final a Vallter. Passarem a la
vessant francesa, per la portella de Mentet, per descobrir
els indrets idíl-lics poc coneguts de la Coma de la Portella
i Coma de Bacivers, i retornar al punt d'inici pel Coll de la
Geganta.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 19 de juny
HORA SORTIDA 06:30h (a
les 09:00h a Vallter)
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Marta de la Iglesia
RECORREGUT 18 km
DESNIVELL +/- 1450m
DURADA 09:00h aprox.
ASSEGURANÇA És obligaITINERARI I RECORREGUT
Seguirem el GRT76, per arribar a la Portella de Mentet tori estar federat amb la
(2409m). La creuarem i baixarem per tota la Coma de la modalitat mínima A de la
Portella. En la baixada passarem pel costat del Refugi de FEEC o equivalent.
l'Alemany (1968m). Més endavant trobarem una cruïlla on CAL PORTAR
tenim el GR10, que seguirem tot pujant en direcció a Po- Cal portar esmorzar i dinar
nent fins arribar al Coll del Pal (2298m). Un cop gaudit de de dissabte. Equipament
les seves bones vistes, continuarem el camí fins arribar al personal per passar un
Pla de Bacivers (1948m), on caldrà deixar el GR10 i iniciar dia a la muntanya i calçat
la Coma de Bacivers. En poca estona arribarem al refugi adequat.
lliure de Bacivers. A partir d'aquí iniciarem la pujada fins NOTA IMPORTANT En cas
al Coll de la Geganta (2611m), per baixar tot seguit fins al de condicions meteorològiques adverses l'orgapunt d'inici.
nització pot modificar la
data, anular o modificar la
sortida.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de juny
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- al grup de WhatsApp de
Muntanya
- a la Marta de la Iglesia
649 21 90 25
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS
DADES TÈCNIQUES

100 CIMS | ANDORRA

Cap de setmana de
Sant Joan a Andorra

DATA

Cap de setmana
Del 24 al 26 de juny
HORA SORTIDA

Com que el Pallars el tenim força trepitjat els darrers anys, A concretar
aquest cap de setmana de 100 Cims del Juny del 2022 el MITJÀ TRANSPORT
Cotxes particulars)
farem a Andorra.

PROPOSA LA SORTIDA

Dissabte 25 juny : PIC DE LA SERRERA (2912 m.)

La Colla

HORA DE SORTIDA: 8 del matí
LLOC DE SORTIDA: Aparcament del refugi de Sorteny
MITJA DE TRANSPORT: en cotxes particulars .
PROPOSA LA SORTIDA: La colla
DIFICULTAT: Es apte per tothom avesat a caminar per mun-

personal pels dos dies
d'excursió: Beguda, esmorzar, dinar del dissabte
i esmorzar per a mig matí
i dinar pel diumenge, roba
d'abric, paravent impermeable, calçat adient i
crema solar.
El sopar del dissabte el
farem a Andorra.

CAL PORTAR Equipament

tanya
RECORREGUT: 11 km. (13 amb l'Estanyol)
DESNIVELL acumulat: 970 m. (1350 m amb l' Estanyol) .
DURADA: 6 hores (8 h amb l' Estanyol)

ALLOTJAMENT

ITINERARI:

Anirem pel Serrat, fins l'aparcament proper al refugi de
Sorteny, on deixarem els cotxes i iniciarem la caminada.
Ruta parcialment circular, sortim de l'aparcament cap el refugi de Sorteny, seguim el camí de la GRP (Gran Ruta Pirenaica) fins al Cap de la Serrera, a la zona on hi ha el petit
refugi i les antigues mines de ferro de Meners que encara
es poden veure. Acabem de pujar per la carena fins el Pic
de la Serrera. El cim és fronterer amb França i les vistes són
espectaculars. La baixada la podem fer pel camí de pujada
o també pel camí directe cap al Pas de la Serrera.
El Pic de l'Estanyó -opcional- el podem fer baixant del
Pic de la Serrera pel camí de pujada fins la Collada de Meners, on agafarem el camí carener que en portarà primer al
Pic de la Cabaneta i després al Pic de l'Estanyó. L'Estanyó
és un dels cims bonics i més apreciats d'Andorra. Baixarem
per un camí gairebé directe fins al refugi de Sorteny i d'aquí
fins l'aparcament.

Fem una pre-reserva limitada d'allotjament a
Andorra per la nit de
divendres a dissabte i de
dissabte a diumenge
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
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS

Diumenge 26 de juny : Cassamanya Nord (2.750m)
DIFICULTAT: Es apte per tothom avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 9,2 km
DESNIVELL acumulat: 880m
DURADA: 04:30h més aturades
ITINERARI:

Anirem fins al Coll d'Ordino on deixarem els cotxes i començarem a caminar. Encetem
el camí pel Bosc d'Airola en direcció Nord, cap a la Collada de les Vaques. Després de
forta pujada arribarem al Cassamanya Sud, on trobarem una estructura de pedres. Situats
gairebé al Centre geogràfic d'Andorra amb les vistes de primera!!. Seguim cap al Cassamanya del Mig i cap el nostre objectiu, el Cassamanya Nord. Estarem al cor d'Andorra,
gairebé al centre d'aquest petit País dels Pirineus, que tindrem als nostres peus i podrem
gaudir de les espectaculars vistes.
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COM US VA ANAR? |
COM US VA ANAR? |

ALPINISME:
Tuc de Mulleres hivernal
Complir amb el calendari anual de sortides previstes del centre tot sovint fa que no
sempre, com en aquest cas, coincideixin les dates de les sortides amb una bona previsió
meteorològica. Tot i així, som sis els valents que confiem en que el front previst s'avanci
una mica i passi prou ràpid per a poder gaudir a l'endemà, el dissabte, d'una bona jornada
de alta muntanya hivernal.
Descartant el bivac previst per al divendres, fem nit a un hostal de Pont de Suert i ja de
passada, sopem al bar de sota un fantàstic menú de cuina casolana. L'hostal és confortable
i ens procura el descans necessari per a afrontar la caminada amb garanties.
Ja dissabte, ens dirigim cap a la boca sud del túnel de Vielha on hem quedat amb la
parella que han fet nit a Viu de Llevata. Ha estat plovent durant tota la nit a Pont de Suert,
nevant més cap amunt.
De fet, a mig camí encara neva, sortosament però, ja és la cua del front. La carretera és
neta però l'accés a l'aparcament impracticable amb els cotxes que portem. Un nou cop
de sort però, fa que el xòfer de la llevaneus es compadeixi de nosaltres i ens obri el camí
fins a dalt.
Un cop els cotxes endreçats, ara sí, ens disposem a gaudir d'una vetllada de neu que es
presenta molt prometedora. Sortim amb les polaines posades i ens n'adonem ben aviat, un
cop superat el pla inicial i el primer repetjó, de que els gruixos de neu que trobarem seran
considerables. Ens serveixen de referència les estaques de fusta de més de 50 cm d'alçada
que marquen el camí, ja d'inici, completament colgades de neu nova.
Més endavant, amb la neu fins als genolls, quan no fins a l'engonal, decidim de posar
les raquetes.
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COM US VA ANAR? |

Una novetat per a alguns de nosaltres però que considerem necessàries si volem poder
seguir avançant. A aquestes alçades ja intuïm que fer cim serà complicat però no descartem d'arribar com a mínim fins al refugi.
Continuant amb la moral ben alta però començant a notar el desgast addicional de l'ús
de les raquetes en un desnivell més pronunciat és quan escoltem el primer rugit de la muntanya. Ho atribuïm a detonacions controlades per a reduir el risc d'allaus. Sense donar-hi
més importància continuem endavant tot gaudint del meravellós paisatge que ens envolta.
Més endavant ens n'adonarem de que no són ni detonacions, ni controlades.
Un cop arribats al peu de l'últim repetjó abans d'arribar al refugi i buscant el lloc més
adient per a superar-lo és quan prenem consciencia real de la situació en la que ens trobem. Després de observar durant el camí petites allaus a banda i banda que podrien atribuir-se a petites purgues de neu
naturals en aquestes condicions, se'ns en fan evidents un parell que surten d'aquest esquema i que podrien cobrir-nos fins a la cintura. L'espectacle és extraordinari.
Finalment, i sense haver tirat encara la tovallola, sentim un nou rugit, darrere nostre,
com el primer però molt més fort, més proper i aquest cop acompanyat amb un núvol de
neu pols que s'enfila cap al capdamunt de la muntanya. Ara sí, ho tenim clar, hem de girar
cua. La climatologia ens ha anat a
favor, però alhora a la contra. La pujada de la temperatura de cap al migdia ens posa
en perill i renunciem amb la satisfacció d'haver estat testimonis de quelcom excepcional,
grandiós, i d'haver sentit, literalment, el ressò de la muntanya.
Particularment per a mi, que sóc novell en la muntanya hivernal, ha estat una gran experiència i hi he après moltes coses, entre elles, que si la muntanya sempre mana, a l'hivern encara més. La companyia ha estat molt agradable i les ganes de tornar-hi enormes.
Salut i fins a la propera.
Text: Vier Mates |
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ESQUÍ DE MUNTANYA:
Pic d’Alba
Tots i totes teniu clar que caminar es bo. Ho és per a la salut, però ho és molt més per a
la ment, per tot allò que hi ha molt endins de tots nosaltres.
Doncs aquest cap de setmana ens hem mogut per terres de gran tradició caminaire. Una
tradició que ens trasllada a l'Edat Mitjana, quan els camins de la zona que ara s'anomena
‘Llanos del Hospital', eren transitats per caminaires que creuaven el Pirineu i trobaven en
aquest indret un lloc per recuperar-se de les nafres produïdes i de l'esgotament. Aquest era
el paper de l'hospital de Llanos, que ha ocupat fins a cinc ubicacions al voltant del que ara
és l'hotel del mateix nom.
A pocs metres de l'hospital (8:30h, 1758m) deixem els cotxes i encetem una jornada
plena d'incerteses climatològiques i fites muntanyenques, però amb una energia que empeny a un grup d'esquiadors, molts coneguts de feia anys, d'altres just afegits.
Caminar és conèixer llocs i persones i a això ens dediquem els primers metres, tot desviant-nos de la pista d'esquí nòrdic i enfilant-nos pels Tubs de Paderna.
La neu és acceptable, el grup fa la molla i avancem a ritme lent però joiós cap el Coll
de Paderna, on arribem als volts de les 13h (2520m), sense vent i bona temperatura.
Ens aturem i dinem, tot veient clar que la pujada al Pic de l'Alba no podrà ser. Arribem
al Coll de Paderna, flanquejat per la Tuca Blanca de Paderna i el Pic de Paderna i comencem a entrar en ‘mode baixada', que una part del grup inicia en un punt de més pendent
i altra una mica més enllà.
Iniciem el descens pel Barranc de l'Alba en direcció a dos petits llacs que a l'estiu dibuixen l'acabament del barranc, però que ara es troben amagats sota la neu, en el punt
que els dos grups es retroben.
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La baixada ha començat sense agafar ritme, però el tram final fins al Refugi de la Renclusa ens dona les primeres injeccions d'adrenalina.
El refugi ens rep amable i acollidor. Acomiadem a la Rosa i en César i ens disposem per
a 4 hores de converses, becaines i higiene personal, fins l'hora de sopar a les 19h. Bona
nit amics.
El nou dia comença d'hora. Galetes, melmelada, pseudo-nutella i molta il·lusió per
saludar a la senyora Maladeta. Tot just fent els primers metres, el grup queda reduït a 3
persones (3 tossuts, com diu l'Arnau) que pugen deixant a l'esquerra la Tuca de la Renclusa i seguint unes traces inicials que descobrim metre a metre, immersos en un núvol
dens. Allà on no actua la vista apareixen altres sentits i capacitats, com ara la intuïció, el
coneixement de la muntanya i el sentit de l'orientació que, indiscutiblement, en Francesc
i l'Arnau posseeixen amb escreix i el que escriu encara no ha desenvolupat.
Ens trobem pujant pel glaciar de la Maladeta, marejant a Maria amb tantes voltes.
Amb els sentits concentrats més en els peus que en els ulls, arribem al peu de serra de
roques que amaga el cim (3312m), al qual arribem fent el cabirol amb l'artificialitat de
grampons i piolet.
Què gloriós el moment, especialment pel que mai havia pujat per sobre de 3000m i
quins exercissis per imaginar tot allò que la boira no ens deixava veure.
Amb els esquís de nou calçats comencem a recitar el Pare Nostre que ens protegirà
durant un descens que comença sentint el terreny, però no veient-t'ho.
Però, ves per on, les nostres oracions acaronen a la Providència i decideix obrir el cel
per que aquest trio faci una descens memorable pel glaciar, fins al refugi.
Ens retrobem amb la resta del grup i baixem amb esquís pel bosc fins agafar el Camí
d'Aigualluts que ens porta fins la Basurta, lloc on 34h abans, tot havia començat. La joia
és immensa i els records inesborrables.
Text i Fotos: Xavi Herranz |
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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
Instagram: @centreexc.santceloni
Facebook: centreexcursionista.santceloni
http://www.elcesc.org
info@elcesc.org

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

