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BUTLLETÍ 222 (setembre 2022)

Contingut
Marxa pel Montseny 2022, 23 d'octubre
Discurs Homenatge a col.laboradors
Matinals de dimarts, dissabte i diumenge
SETEMBRE

03-04/09 100 CIMS Pic de la Font Blanca i Tossa del Braibal
10/09 MUNTANYA Volta als cingles de Malanyeu
16-17/09 ALPINISME Pica d'Estats i la cresta de Gabarró
17-18/09 BARRANCS Zona Pirineu Aragonés
COM VA ANAR?
Medi Ambien: Let's Clean Up Europe!
Final de temporada del Grup de Natura

CESC | MARXA PEL MONTSENY
CESC | MARXA PEL MONTSENY 2022

44ª Marxa pel Montseny, 23 d’octubre
Data 23 octubre 2022
Hora de sortida a les 08:00h del matí
Recorreguts Marxa 21 km i 940 m desnivell; Marxeta 12 km i 367 m desnivell
Lloc de sortida Parc de la Rectoria Vella (Sant Celoni)

Aparcament a la zona de Pavelló poliesportiu/Camp de Futbol (Sant Celoni).

Torna la Marxa pel Montseny, la marxa popular no competitiva que organitza el CESC.
Tornem a gaudir de la Marxa i la Marxeta, de trobar-nos amb amics i coneguts, fer exercici
i riure molt. Hi haurà avituallaments en els dos recorreguts.
Quan acabeu tindreu un obsequi i un entrepà per refer-vos de l'esforç.
Sempre es necessiten voluntaris per ajudar a l'organització, com més serem més riurem.
Parleu amb en Jaume Domenech, en Jordi Martin, Francesc Barrionuevo, Dolors Furquet,
Agustí Net, Manel Fernandez, Maria Prat, Irene Rodríguez a qualsevol de les sortides on
ens veieu o truqueu al CESC (93 867 5213 i 649 075 568) els dimarts i dijous de 19 a 21h
i parleu amb la Nuria Deulofeu.
Tota la informació s'anirà publicant a www.marxapelmontseny.com
INSCRIPCIONS

Per transferencia al compte del CESC ES69 2100 0214 96 0200220352
Bizum al número del CESC 649 075 568
Esports 117, C/. Major, 117 , o a Decka oficines, C/. Dr. Trueta, 29, de 9 a 13 i de 15 a
18:30
Dissabte 22 a la plaça de la vila, de 6 a 9 de la tarda
El mateix dia 23: 15€ al punt de sortida, a partir de la 7 del matí.
Tancament del control d’arribada: a les 13:30
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CESC | HOMENATGE
CESC | ACTES SOCIALS

Discurs de l’homentatge a col·laboradors
En primer lloc agrair-vos la vostra presència a aquesta festa.
Avui ens hem aplegat per retre un sentit homenatge a un grup de persones que tenen en
comú moltes coses: en primer lloc compartiu l'amor per la muntanya! Totes sou persones generoses, altruistes i molt pencaires, gent amb bon humor i de bon cor disposades
a ajudar a tothom. Entre tots heu creat i heu fet créixer el nostre estimat Centre excursionista. La vostra feina ha deixat petjada i moltes de les vostres fites encara continuen.
Sou molt bona gent!
Sabem que, en aquesta llista, falten encara persones que es mereixen un reconeixement, però en farem un altre per no oblidar ningú.
Us anomeno per ordre alfabètic:
Agustí Lluch: Un gran caminaire, el llebrer del grup. Mai arriba tard, sempre al davant
contagiant la seva empenta a la resta
Agustí Net: El nostre gran tresorer! Organitzador del Memorial i les grans gastronòmiques, coneix tots els llocs on es menja bé. Està a totes les guerres amb bon humor i
simpatia. Encara ens queda molt per aprendre de tu!
Antonio Pérez: El nostre cuiner, Rei de la Calçotada, Diada dels socis i tots els àpats del
Cesc. Ens has fet gaudir sempre a taula!
Carles Montoriol: Un treballador incansable des de fa dècades!!, com a president ha
sapigut mantenir l'essència del CESC i ha sigut dels màxims impulsors de les activitats
culturals (els audiovisuals, el concurs de foto...)
Helena Domènech: La creadora dels nostres pessebres, sempre hi és ajudant calçotades,
xocolatades i el que faci falta donant suport a tothom. Sempre ens alegrem de la teva
companyia
Francesc Orench: Sempre ajudant a tothom, sigui repartint el Butlletí o en el que calgui,
sempre amb discreció, una feinada que es troba faltar. Fent molt camí encara
Francesca López: La nostra secretaria, molt participativa sempre disposada a ajudar en
tot, amb paciència i bon humor. No te'n cansis mai sempre fas falta
Irene Rodríguez: La gran solucionadora de problemes, organitzada i resolutiva tot ho té
controlat i sempre amb un somriure. Has d'acabar la biblioteca que vas començar, no
ens deixis!!
Isabel Ginés: La nostra escriptora: el Llibre dels 25 anys del CESC. Va patir per fer-lo però
va ser un gran èxit. Esperem que ja hagis començat a preparar el dels 50 anys!
Joan Casas i Teresa Ayats: Com a cap de muntanya van fer les grans expedicions del Centre quan encara se'n feien molt poques als anys 80. Quina gran parella muntanyenca,
deien que el Joan pensava i la Teresa ho brodava. Heu ajudat a molts en els seus inicis
a la muntanya, gran feina feta. Masters!
Jordi Novell: El nostre gran fotògraf, va promoure el concurs fotogràfic i es va fer un tip
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de fer marcs!! Gràcies a tu tenim el nostre local. Vas aconseguir deixar-lo net i polit, allò
si va ser una gran feinada.
Joan Pujals. El nostre informàtic, va crear la primera base de dades del centre, amb molta
feina pels pocs recursos de l'època, però tan ben feta que encara la fem servir. També
va crear la primera revista del Centre, en word i sense cost pel CESC!
Julio Lorente. Correcaminos. Ens va portar a fer senders fantàstics i sense córrer, i això
que és el que més li agrada. El seu somriure, paciència i bon humor, que ha tramès a
tothom, encomana molt bon rotllo.
Lluis Forroll / Miquel Pérez. La gran parella!! El grans cap de muntanya, alpinisme i el
que fes falta. Sempre tenien una muntanya per pujar, una ferrada per fer. Un estudiava
la bona ruta i l'altre ens feia donar una volta de més. Interessats sempre en ensenyar als
novells, per fer grup. Amb ells el camí sempre es feia amb alegria i molts riures. Encara
esteu pensant rutes per fer i això ens alegra molt.
Maite Garcia. La nostra informàtica, iniciadora de la nostra etapa digital. Va fer la primera web del CESC quan encara quasi ningú en tenia.
Martí Pujol. El gran secretari. Sempre ha fet molta feina i amb la màxima discreció i bon
tarannà. Té una memòria prodigiosa, no se li escapa res. Les seves actes eren perfectes
i tots els vocals amb els deures fets a les reunions.
Martí Vallalta. El tio Bueno, especialment per a les noies d'Eriste!!. Gran pencaire i sempre amb bon humor. Persona tot terreny, preparat sempre per fer feina, sempre hi és.
Mònica Lop / Izmet Serra. Els grans senderistes. Un bon tàndem, l'Ismet el cervell i la
Mònica la RRPP la organitzadora, tot pensat i controlat. Els senders amb ells sempre
estudiats al detall, la llarga la curta i el que faci falta.
Ramon Dedeu. Tresorer, gran suport al president en una època complicada per la pandèmia i els canvis legals que ens han afectat com a Associació.
Roser Puig. Des del principi ha estat a tot arreu i ajudant a tothom, amb il.lusió. De les
que mai es cansen i que fan tanta falta.
El que no han pogut venir:
Joan Miquel Escudé: el primer i més prolífic formador del CESC i creador del GAE. Tots
els d'alpinisme i escalada han fet algun curs amb ell.
Joan Locutura: gran coneixedor del Pallars i dels espais de la guerra civil, amb el seu
humor i saber fer ha estat molt estimat pels companys.
Josep Gensana: En Josep Gensana ha estat durant aquests 14 anys un gran company molt
estimat per tota la gent de Natura.
Oriol Boleda: l'Oriol ha fet molts cims de gran dificultat arreu del món, com el Cerví que
el 2007 va assolir amb en Jordi Roig (a.c.s.). També va assolir amb èxit el repte d'anar
amb bicicleta des de la veïna Breda fins al Cap Nord
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Paulo Jiménez: durant un munt d'anys va ser la primera persona que molts de nosaltres

vam conéixer, des de l'oficina del CESC sempre ha sapigut animar-nos i hem gaudit del
seu humor incansable!
Quico Fernández: el Gran Guia de muntanya!! Organitzador d'unes sortides increïbles
amb rutes per llocs preciosos que se sap de memòria!
Falten dos persones a qui reconèixer la seva feina i que encara continuen al Centre
Esther Guiu. La nostra comunicadora. Des de fa més de 15 anys sempre a Junta, implica-

da en tots el actes que es fan i es desfan. Pacient amb tothom per recollir la informació
pel Butlletí i totes les activitats programades. La reina de les xarxes socials, sempre amb
un somriure
Jaume Domènech El Mestre! El gran muntanyenc. L'home pacient que ha ensenyat a
molts de nosaltres a estimar la muntanya. Cada dissabte té un club de fans que el segueixen per tots els camins, que ell coneix tan bé. No té pressa, per això no es cansa de
caminar. Un referent per a tots.
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SORTIDES | MATINALS
CESC | MATINALS

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 SETEMBRE | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | ANDORRA

Pic de la Font Blanca i Tossa
del Braibal
DISSABTE 03/09
Pic de la Font Blanca 2903m
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 10 km
DESNIVELL acumulat: +/-1150 m
DURADA: 5 hores més aturades
ITINERARI: Deixarem els cotxes al lloc anomenat “Caba-

nes del Castellar” , mes amunt del Serrat, entre el km 20 i
21 a mà dreta de la carretera d'Arcalís a la cota 1800. La
ruta permet fer el Pic de la Font Blanca i si volem el de Besalí (uns 100 m. de desnivell), per senders fàcils de seguir
, bastant fresats i ben senyalitzats amb les marques de color groc dels senders andorrans, excepte el tram del Besalí.
Sortim de les Cabanes del Castellar i anem guanyant alçada
sempre per camí de bon fer cap a La Coma del Mig, després
anem a trobar la carena per fer l'últim tram per pujar al cim.
El Pic de la Font Blanca és un excel.lent mirador sobre les
valls franceses i capçalera de la Valira d'Ordino. Per baixar,
tornem enrere per la carena i ens desviem a l'esquerra cap a
la Portella de Rialb (o de Varilles segons mapes), on trobem
el camí que ve de Sorteny i va cap a Castellar. Si pugem al
cim de Besalí, després anem a buscar el camí que ens porta
cap a Castellar.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
3 i 4 de setembre
HORA SORTIDA

Divendres dia 2 a la tarda,
hora a concretar
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

La Colla
ALLOTJAMENT

Farem una pre-reserva
limitada d'allotjament per
les nits de divendres i dissabte a Andorra
CAL PORTAR Equipament
personal pels dos dies,
esmorzar i dinar pels dos
dies d'excursió. Roba
d'abric, paravent impermeable i calçat adient per
muntanya. Els sopars de
divendres i dissabte els
farem a Andorra
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
Track wikiloc “092-Pic de la Font Blanca i Pic de Besalí- l'assistència com abans
millor
Ordino Andorra.100Cims Feec” de Miquelseu
- al grup de WhatsApp
dels 100 Cims
DIUMENGE 04/09
- dimarts i dijous
Tossa del Braibal 2658m
de 19 a 21h al local
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
93 867 5213
RECORREGUT: 14 km
DESNIVELL acumulat: 1050 m
DURADA: 05:00 hores més aturades
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LA TOSSA DE BRAIBAL O GARIBAU, -dins dels 100 cims -amb 2.658 m és a l'Espai
de la Vall del Riu Madriu, l'únic protegit per la Unesco de les Valls d'Andorra situat a la
carena nord de la vall i un dels cims amb millors vistes del País. El recorregut de la sortida,
a més, permet gaudir d'uns boscos, on ja fa molt temps que no han estat objecte de tales i
on tampoc no hi entra la ramaderia. Això, unit al fet que es troba dins l' Espai Protegit de
la Vall del Madriu, fa que l'ascensió es desenvolupi en un terreny força feréstec. Es tracta
d'una excursió molt agradable, fàcil i força interessant.
ITINERARI: Hi accedim per la carretera del Llac d'Engolasters i deixem els cotxes a uns

100 metres abans d'arribar al restaurant del Llac a una explanada amb caseta d'informació
i indicacions, que hi ha al costat d'un revolt de la carretera, on podem aparcar. L'excursió
primer segueix el GR per una pista en direcció sud que després esdevé corriol i sense molta pujada en dur a Coll Jovell. D'aquí, deixant el GR, seguim ara en direcció nord-est, per
una carena que, en bona estona, anirà per entremig del bosc i ens portarà fins al cim. Des
de dalt veurem tots els cims de la vessant sud, des del Port de la Vall Civera (Tossa Plana,
Tossal Bovinar, etc) fins la Vall d'Envalira. A ponent en queden Les Escaldes, la Vall de la
Massana,i tots els cims fronterers amb el Pallars (Orri, Salòria, Comapedrosa, Pica d' Estats,
Montcalm, etc) Cap al Nord tenim les Valls d'Aldosa, Ransol o Ingles i tots els cims de la
carena fronterera amb Occitània (Tristaina, Casamanya, Estanyo, Serrera i fins el Juclar. Ja
cap a llevant veurem cims com l'Alt del Griu o Pessons i més enrere, des del d'Escobes fins
als Pics Negres d'Envalira i Puigpedrós.
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SORTIDES SETEMBRE | MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA |

Volta als cingles de Malanyeu
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 10 de setembre
HORA SORTIDA a decidir (a
les 09:00h a Malanyeu)
MITJÀ TRANSPORT

Recorregut totalment circular pels cingles que envolen la Cotxes particulars
població de Malanyeu. Gaudirem de fantàstiques vistes de PROPOSA LA SORTIDA
Grup de Muntanya
360ᵒ. Hi ha algun pas equipat que es supera fàcilment.
RECORREGUT 14 km
DESNIVELL +/-950m
ITINERARI:
Sortirem del poble de Malanyeu per la pista que mena DURADA 06:00h aprox.
al Llomà però de seguida la deixarem per enfilar-nos per ASSEGURANÇA És obligaun sender local que va a buscar un pas equipat anomenat tori estar federat amb la
Griell de Cal Pigot. Passat aquest pas, gaudirem de les vistes modalitat mínima A de la
de la Foradada. Encara no deixarem el sender local que ens FEEC o equivalent.

farà passar pel Pla de les Barraques i el Serrat de Fulleracs.
Més endavant trobarem un creuament de senders: agafarem el PR-C-199 que ens porta fins al GR-4 (pista).
De seguida deixarem el GR per agafar novament un sender a l'esquerra (PR C-129) tot rodejant el Roc de la Clusa.
Arribats a la Collada del Tosquer, prendrem de nou el PR
C-199 que ens portarà fins al Replà i d'aquí al mirador de
la Creueta.
Arribats a aquest punt, baixarem per la Solana Gran.
Quan arribem a la casa del Monnell, el PR fa un gir de 180ᵒ
a la dreta per anar a buscar el Grau que permet travessar el
cingle del Devessó.
Passat el cingle, retornarem al poble de Malanyeu.
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CAL PORTAR

Cal portar esmorzar i dinar
de dissabte. Equipament
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 08 de setembre
- 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

SORTIDES SETEMBRE | FITXA ALPINISME dissabte!
ALPINISME |

Pica d’Estats per la
Cresta Gabarró
La jornada serà de 2 dies, un per aproximació i l'altre
per fer la ruta i tornar fins al cotxe.
El primer dia tenim 3 hores de ruta fins al estany del Sotllo, a on farem nit amb tenda o bivac.
El segon dia comencem d'hora a caminar (6:00 AM),
deixarem part del equip (tendes i sacs) amagat per la
zona, de seguida, després de deixar el estany d'Estats a
la nostra esquerra, ens enfilem a la cresta Gabarró, amb
la intenció de fer la circular per fer els 6 pics de mes de
3.000 mts que hi ha en el recorregut:
Rodó de Comalbona 3.004 mts
Punta Gabarró 3.115 mts
Pica d'Estats 3.134 mts
Piv Verdaguer 3.131 mts
Montcalm 3.077 mts (a la part francesa, serà opcional)
Sotllo 3.072 mts
1º dia:

Distància: 5,50 km.
Desnivell positiu: 600 mts
Horari previst: 3 hores
2º dia:
Distància: 16,00 km.
Desnivell positiu: 1.280 mts
Denivell negatiu: 1.880 mts
Horari previst: 10/11 hores

DADES TÈCNIQUES
DATA

Divendres i dissabte
16 i 17 de setembre
PUNT DE TROBADA

Sortirem de Sant Celoni divendres 16 sobre les 14:00
per arribar al aparcament
de la Molinassa al pla de
Boet sobre les 18:00. Tenim 3 hores de ruta fins al
estany del Sotllo, on farem
nit amb tenda o Bivac. Al
mati (6:00 AM) començarem a caminar
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Grup d'Alpinisme
DIFICULTAT Alta (Pendents
de 40º/50º)
DURADA 7/8 hores
DESNIVELL +/-1260m
CAL PORTAR El normal
d'alta muntanya per l'epoca, frontal, sac de dormir,
tenda compartida cada 2
persones.
Àpats recorregut: Sopar
i esmorzar/dinar per el
camí.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 08 de setembre
- 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 SETEMBRE | FITXA BARRANCS
BARRANCS |

Zona Pirineo Aragones

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana
17 i 18 de setembre
HORA i LLOC SORTIDA

Como ya se está acercando el final de temporada (aunque intentaremos aguantar al máximo), la idea para esta salida es “ir rematando la faena” pasando el fin de semana
barranqueando por el Pirineo Aragonés donde seguro encontraremos agua en esta época del año.
Elijaremos entre estos 3 valles -Ordesa, Cinca, Benasque-,
valles repletos de barrancos de todo tipo, desde lúdico hasta más salvajes, con o menos exigencia, agua, verticalidad,
técnica, belleza. Con tantas opciones, el único problema
que tendremos será elegir que barrancos descender. Como
siempre, la elección de la zona y barrancos se hará entre los
participantes unos días antes de dicha salida.

A definir, divendres tarda
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
ASSEGURANÇA És obligatori estar federat amb la
modalitat mínima C de la
FEEC o equivalent.
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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Voluntaris del CESC recullen 230 kg de residus
de l’entorn natural de Sant Celoni
El Centre Excursionista Sant Celoni s'ha sumat enguany a la campanya europea d'acció
ambiental Let's Clean Up i ha realitzat una recollida de residus a l'entorn natural de Sant
Celoni amb la participació de 32 voluntaris i un total de 230 Kg recollits.
L'acció, que es va dur a terme el dissabte dia 7 de maig i es va concentrar a Sant Martí
de Montnegre i al Torrent de Palomeres, va permetre retirar del medi ambient residus de
tipologia tan variada com plàstics, ampolles de vidre, llaunes, instal.lacions de ventilació,
aparells electrònics o plaques de guix laminat. Tots aquests residus, un cop recollits i classificats, van ser traslladats a la deixalleria municipal, per tal de ser reciclats o gestionats
adequadament. La recollida va comptar amb la col.laboració de l'Ajuntament de Sant
Celoni.
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 que consisteix en la retirada de deixalles dels espais naturals. En el nostre país, aquesta activitat està coordinada
per L'Agència de Residus de Catalunya.
Text: Francesc Lligé |
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Final de temporada del Grup de Natura
El passat diumenge 19 de juny vaig poder assistir a la matinal preparada per en Joan
Torras, de cloenda de temporada de les activitats del grup de Natura. Va ser una sortida
que per bé, recordaré molt temps.
Vam sortir de Cànoves per seguir el camí que a banda i banda de rierol, va resseguint
la Riera de Vallfornés creuant-la sovint per petits ponts o passeres fins arribar al gorg amb
força aigua que hi ha just abans de la presa de l'embassament. Aquí és on vam esmorzar
sota la bona ombra del bosc de ribera que ens protegia molt bé del sol i de la calor
Havent esmorzat vam seguir per la pista fins a la presa i vorejant-la tot veient el baix nivell i l'escassetat l'aigua vam arribar fins a la capçalera de la presa de Vallfornés. Esperem
que la sequera duri poc temps mes i puguem veure ben ple d'aigua el pantà. Vam tornar
desfent el camí d'anada.
Per dinar en Paco Jiménez, i gràcies a en Miquel Mena, gentilment ens havia convidat
a una sardinada a casa seva però amb el màxim risc d'incendi d'aquest dia, el Joan Torras
responsable de la secció, va haver d'improvisar i amb èxit un canvi de plans. Gràcies a la
gran generositat de la Gema i del Josep que ens van oferir casa seva –Can Salvi- per a fer
el dinar vam poder gaudir d'una diada inoblidable . Un dinar compartit, amb una colla de
més de 30 companys. Tothom hi va fer la seva aportació de menjar, beure i postres. Quin
alt nivell de cuineres i cuiners que tenim al Cesc. El “bufet” amb totes les aportacions va
ser fantàstic. Vam gaudir de la molt bona cuina i sobretot del tarannà, l'alegria, les rialles,
converses, acudits, gresca i de la millor companyia dels tots assistents.
Text: Carles Montoriol |
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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

