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Editorial
Benvolguts companys,
En aquest any de recuperació de les activitats, encarem l'últim trimestre de l'any amb
un parell d'activitats importants pel Centre, el 23 d'octubre la Marxa pel Montseny i el
20 de novembre la Diada del Soci. Tenim dos grups de socis treballant en l'organització d'aquests actes i des d'aquí els hi donem les gràcies per la seva implicació. Tots ells
agrairan l'ajuda que puguem donar-los entre tots. Poseu-vos en contacte amb la Núria, la
nostra secretaria, que us informarà com podeu col.laborar. Esperem comptar amb la vostra
assistència en aquestes dues dates tant senyalades pel CESC.
A més d'aquestes dues diades especials i de les sortides habituals de les diferents seccions, aquest mes d'octubre organitzem un curs d'escalada de nivell 1, conjuntament amb
el Club Excursionista de Santa Maria de Palautordera.
D'altre banda, la Junta s'ha proposat donar un nou impuls al nostre Centre actualitzant
la base de dades dels socis. Volem implantar un nou servei de emmagatzematge i encriptació de les dades al núvol. Aquest servei està lligat al que la Federació dona als clubs,
amb l'aplicació que es coneix com «PlayOff».
La intenció és protegir millor les dades privades de tots els Socis i alhora tenir més eines per poder preparar les activitats, comunicar-nos amb vosaltres i tanmateix facilitar les
tasques d'administració.
En breu rebreu notícies, pels mateixos mitjans que actualment tenim amb vosaltres, per
poder actualitzar les dades: telèfons, correu electrònic, canvis d'adreça, etc.
Els actuals mitjans de comunicació WhatsApp, revista, web etc. es mantenen i es potenciaran per donar suport a aquest nou mitjà.
Aquesta millora tant important s'està fent gràcies a la gran feinada que està fent en
Francesc Boix, amb la col.laboració de la Núria Deulofeu, que han revisat la base de dades del Centre per tal que tota la informació sigui correcte. Ara el Francesc està preparant
una estructura per a cada secció, que servirà per preparar les sortides mitjançant aquesta
aplicació.
Us mantindrem informats quan l'aplicació estigui activada i esperem fer-vos la presentació en la Diada del soci.
Cèsar Cabrera |
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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 Pavelló poliesportiu/Camp de Futbol (Sant Celoni)
Tancament del control d’arribada: a les 13:30h

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
Anticipada: 11€

Per transferència al compte del CESC ES69 2100 0214 96 0200220352
Esports 117, C/. Major, 117 , o a Decka Segureta, C/. Dr. Trueta, 29, de 9 a 13 i de 15 a
18:30
Dissabte 22 a la plaça de la vila, de 18 a 21h, en efectiu.
El mateix diumenge 23: 15€

En el mateix punt de sortida, a partir de la 7 del matí.
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Diada del Soci 2022, 20 de novembre
Can Riera de Ciuret
Un any més el CESC us convida a celebrar aquesta tradicional festa de tardor, per compartir amb el companys del CESC. També són benvinguts els acompanyants.
La nostra diada la farem a Can Riera de Ciuret. En principi a l'aire lliure, però si les
condicions del clima ho requereixen disposarem d'un menjador per a 100 persones.
Tots els actes seran el diumenge. A part de les tradicionals xocolatada i paella, també
tindrem una caminada pels voltants.
Com que cal comprar els ingredients, cal saber amb antelació quants serem.
Per tant, us preguem que feu la reserva abans del 17 de novembre, trucant al CESC
93867 5213, els dimarts o dijous de 19 a 21:00 hores.
DATA Diumenge 20 de novembre

LLOC Can Riera Ciuret (La Costa del Motnseny)

HORARI

09:30h Xocolatada
10:00h Caminada pels voltants. Podrem dedicar també una estona a buscar bolets i
portar-los a temps per ficar-los a la paella de l'arròs que els companys i companyes
estaran preparant.
14:00h Dinar: paella d'arròs i cremat.
Presentarem la previsió d'activitats pel proper 2023 i l'aplicació “PlayOff” per apuntar-se a les sortides.
Comiat
PREU

Socis: 10 €
Menors de 12 anys: 5 €
No Socis: 15 €
El preu inclou la xocolatada, l'amanida, la paella, el vi, el cremat i el cost del local.
Us recordem que no cal que dueu la taula i les cadires, però sí tots els estris per menjar.
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Aplec Excursionista Països Catalans a Alcoi
del 2 al 6 de desembre 2022
Aquest 2022 el Centre excursionista d'Alcoi organitza i ens convida a l'Aplec Excursionista dels PPCC, previst inicialment pel 2020, suspès per la pandèmia i que serà a Alcoi
amb el suport de la FEEC, la Federació Valenciana, l'Ajuntament d'Alcoi, la Universitat
Politècnica de València i diferents entitats socials i culturals d'Alcoi i comarca.
Hem de dir que sempre els Aplecs organitzats al Païs Valencià han estat dels millors.
Podrem gaudir d'excursions pels Parcs Naturals de La Font Roja -un dels millor conservats
del Païs Valencià-, a l'Alcoià, el de la Serra Mariola i altres serres interiors de la Muntanya
alacantina. Aquestes serres tenen cims que superen els 1300 m -per exemple el Menejador
amb 1356m- i que per la seva proximitat a la Mediterrània tenen un gran valor ecològic i
paisatgístic.
Podeu consultar el programar clicant aquí i les rutes previstes aquí
A veure si fem una bona colla i ens ho passem molt bé, com els altres anys, compartint
activitats amb gent d'arreu dels Països Catalans.
Tindrem excursions de Muntanya de dificultat alta, mitjana i baixa. Hi haurà sortides
d'escalada i orientació, també excursions especials dirigides a les famílies. Sortides culturals, turístiques i visites culturals guiades. A la tornada de les excursions tindrem audiovisuals i conferències molt interessants.
VIATGE I ALLOTJAMENT: Com sempre als aplecs és aconsellable fer les reserves d'allotja-

ment amb prou temps, per poder triar els més interessants i propers al centre d'activitats,
també perquè les places d'allotjament són escasses. Procurarem fer unes pre-reserves.

CAL PORTAR: Equipament necessari per les excursions. També equipament en cas de

pluja. El menjar i beure necessari per a les sortides es pot portar o comprar a Alcoi.

INTERESSATS: És aconsellable fer les reserves d'allotjament com abans millor ja que

Alcoi no té prou places hoteleres per a tots els assistents a l'Aplec i a més coincideix en
dates amb el “Nadal Alcoià”. Cal fer les inscripcions a la web perquè hi ha un màxim de
participants i també per a triar les excursions.
Per a més informació al Cesc, 938675312 -dimarts
i dijous de 19 a 21 de vespre-.
Anirà bé posar-nos d'acord per les excursions.
Les reserves d'allotjament les fem a través del Cesc
per mirar d'estar en un lloc junts i facilitar la coordinació, participació i trasllat als punts d'inici de les
diferents activitats.
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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. També podeu enviar un email a natura@elcesc.org
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 NOVEMBRE | FITXA ALTA MUNTANYA dissabte!
ALTA MUNTANYA | NÚRIA

Cresta dels Racons

DADES TÈCNIQUES
DATA

Dissabte 19 de novembre
SORTIDA 06:00h
MITJÀ TRANSPORT

És una cresta ideal per iniciar-se que ens porta des de
Núria a fer dos pics: Racó Gros (2783m) i Racó Petit
(2785m).
ITINERARI

Sortirem des de Núria sobre les 08:00h, agafant el GR11, seguirem cap a la dreta, direcció el Coll de Noucreus
(possibilitat de fer el Noucreus de 2799m) fins arribar al
Pas del Porc, que és on comença la cresta.
Cresta que ens portarà a fer els dos pics de Racons i
després de tornada pel mateix camí, fins al Pas del Porc,
allà agafem a la dreta, cap a el Coll de la Fosca, Pic de
Noufonts i cap a Núria.

Cotxes particulars
PUNT DE TROBADA

Cremallera de Núria a
Queralt a les 07:30h
PROPOSA LA SORTIDA

Grup d'Alta Muntanya i
Alpinisme
DIFICUTLAT Mitjana
RECORREGUT 15 km
DESNIVELL +/-1400m
DURADA 07:00h aprox.
CAL PORTAR El normal
d'alta muntanya per l'epoca, frontal, àpats: esmorzar/dinar pel camí.
Casc, piolets i grampons
(en funció de si neva)
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 17 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- per Whatsapp al grup
d'alpinisme del CESC
- per email a:
alpinisme@elcesc.org
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ALT EMPORDÀ

De Portbou al
Port de la Selva

DATA

Dissabte 26 de novembre
SORTIDA a decidir
Punt de trobada: Portbou
MITJÀ TRANSPORT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:

Recorregut lineal resseguint la costa que uneix les pobla- Es valora desplaçar-nos en
bus si hi ha prou inscrits.
cions de Portbou i el Port de la Selva.
Es confirmarà al grup de
WhatsApp de Muntanya
ITINERARI:
Sortirem de la població de Portbou enfilant-nos de seguida pel camí que porta al Coll del Frare pel ben conegut
camí de Ronda on s'assolirà el punt més alt de la ruta.
Passarem per sota el Puig Falcó. Seguirem de baixada fins
arribar a la població de Colera. Creuant la carretera arribarem per la platja de Garbet des d'on podem veure el Cap
Ras i la Punta del Borró.
Seguirem el camí que ens marca el GR-92 fins arribar
a la platja de Grifeu, abans d'arribar a Llançà. Seguirem
resseguint perfectament la costa fins arribar a la Punta de
S'Arenella. Des d'aquest punt podrem albirà tota la badia
del Port de la Selva.
Finalitzarem la nostra ruta al port del Port de la Selva,
municipi septentrional del Parc Natural del Cap de Creus.

PROPOSA LA SORTIDA

Grup de Muntanya
RECORREGUT 18 km aprox
DESNIVELL +/-500m aprox
DURADA 06:00h aprox.
ASSEGURANÇA És obligatori estar federat amb la
modalitat mínima A de la
FEEC o equivalent.
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 24 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- al grup de WhatsApp de
Muntanya
- per email a:
muntanya@elcesc.org
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SORTIDES NOVEMBRE | FITXA 100 CIMS diumenge!
100 CIMS |

Tossal Gros de Talltendre i
Roc de Puigcerdà (opcional)
Anirem amb els cotxes fins a Talltendre, on els deixarem
i iniciarem la caminada passant pel costat de l'església de
Sant Iscle i Santa Victòria.
Seguirem la ruta que hem fet altres vegades per pujar la
Carabassa fins al Pelat de Talltendre on ens desviarem per
fer el cim.
Podrem gaudir de precioses vistes de La Muga, Tossa Plana de Lles, Monturull.....
Per fer el Roc de Puigcerdà -opcional- anirem cap a
la Serra de Reller per assolir el Tossal de l'Amorriador de
2299m i més amunt el Roc de Puigcerdà de 2329m i d'aquí
fins l'aparcament.

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 27 novembre
HORA SORTIDA

06:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

La Colla

RECORREGUT 8km (13km

amb el cim opcional)
DESNIVELL +/-675m (+/845 amb el cim opcional)
DURADA 05:00h (06:30h
amb el cim opcional)
CAL PORTAR Equipament
personal, esmorzar i dinar.
Roba d'abric, paravent impermeable i calçat adient
per muntanya.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 24 de novembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- al grup de WhatsApp
dels 100 Cims
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93 867 52 13 / 649 07 55 68
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