Céllecs, Roca d’en Toni, des de Can Nadal
30 de desembre 2020-12-31

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Isabel Font,
Mercè Font, Josep Ma. Martínez, Miquel Maymó, Josep Pous, Josep Roca.
Distància:13,69km Desnivell: 486m+ Temps: 4,53h Temps en moviment:3,41h Temp:1 grau
Cotxes: Jaume Bertran, Pep Casas, J Ma Martínez, Josep Roca.

Avui fem l’ última sortida de l’any 2020 que
tots el recordarem per ser l’any del COVID
19 i els confinaments. Portem una convidada l’ Isabel germana, de la Mercè.
Són quarts de nou del matí i a un grau de temperatura. Aparquem a l’entrada de la urbanització de
Can Nadal i ens posem a caminar, agafem el camí de Can Cebrià,
portem a la dreta la riera del Xaragall, anem pujant per un corriol fins a
trobar el camí que ve de Can Catafalet i Ca l’Ermità. Seguim pel camí
fins a Can Jep de la Mel. Trobem un rètol indicatiu que ens diu que
girem pel camí de l’esquerra cap a Céllecs.
Entrem al parc de la Serralada del Litoral, el camí està molt arreglat per
poder passar en cas d’incendis.
La pujada és costeruda i trobem una cadena la passem i seguim fins a
trobar una altra cadena i la pista que puja de Sant Bartomeu de
Cabanyes, deixem enrere el poblat ibèric de Céllecs i el Turó Rodó.
Anem a esmorzar al mirador del Maresme on hi ha unes vies d’escalada
molt freqüentades.
Esmorzem tranquil·lament. El cim d’avui són 536m Céllecs està inclòs dins els 100 cims més
emblemàtics de Catalunya. La muntanya és tota de granit i sauló.
Fem la foto de grup, amb la tristor
i memòria dels nostres PRESOS
POLÍTICS i EXILIATS demanant
la seva amnistia.
Passem pel Turó Gros i seguim
endavant direcció est, cap el
Maresme, el camí es converteix
en corriol i anem a parar a Can
Tarascó i trobem la Pista de Sant

Bartomeu, anem direcció sud passem a prop de Can Camat. Fins arribar a la Roca d’en Toni,
parem a fer un petit descans, alguns del grup visiten la necròpolis de Can Boquet i fem algunes
fotos.

Iniciem la tornada, deixant la pista de la Cornisa i anem a la dreta direcció a l’ hípica de Cal
Senyor, en plena activitat equina . A l’arribar a l’indret de la Font Freda girem a la dreta tal com diu
el rètol, anem baixant cap a la bagueny de Can Nadal.

Anem baixant de manera sostinguda , fins arribar de nou a la riera del Xaragall, al creuar-la ja ens
trobem el camí que hem fet de pujada.
Arribem als cotxes a un quart de dues. Tothom a dinar a casa, ens felicitem l’Any Nou i quedem
per la propera sortida. Primera del 2021 el dia 13 anirem al Montnegre.
Sortirem a les 7h del matí del Pla del Ramassar.
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