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HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i divendres,
de 19,00 a 21,00 obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar
al telèfon 93 714 73 05

- Homenatge a la primera dona de Castellar
en assolir el cim de lAneto
- Ascensió al pic de coma dOr

6 Grup de Muntanya

- Retirada del pessebre de Sant Marc
- Travessa Campdevànol-Santuari de
Montgrony
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- Les activitats dels grups en fotografies

PROPERES ACTIVITATS
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- Els dimecres a la Masella!
- Dimecres Caminem

MATERIAL EN PRÉSTEC
Per acord de la Junta directiva del passat
16 de maig de 2017, amb la intenció d'evitar malentesos, es modifiquen les condicions del préstec de material en el sentit
de:

12 Grup de Muntanya

1.- En el cas que el soci o sòcia no torni el
material el dia en què s'ha compromès, sense raons de força major, no recuperarà la
fiança.

15 General

2.- Cada soci o sòcia només podrà recollir
un màxim de dos elements en préstec,
sempre amb la condició que tots dos destinataris siguin socis.

- Noves travesses pel Ripollès
- Preinscripció per a la travessa CastellarMontserrat
- Sortida amb raquetes de neu
- Caminades de resistència
- Federat

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

Article
Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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Sortides i Actes

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, a
les 19 h al punt de trobada

Tots els grups - Agenda
Dia 8
Dia 9

Sortida a Cambre d’Aze
GAME i Grup Muntanya - Pàg. 19
Serra de lObac

Anar-hi Anant - Pàg. 19

Dia 12 Serra de lObac
Dimecres Caminem - Pàg. 12
Dia 16 Excursió pel rodal i calçotada
Grup Ananr-hi Anant- Pàg. 19

FEBRER

Dia 23 Travesses pel Ripollès
Muntanya - Pàg. 12
Dia 23 Jornada al parc de Vallparadís
GAME i Grup Juvenil - Pàg. 20
Dia 27 Assemblea General
Tots els grups - Pàg. 20
Dia 29 Excursió amb raquetes de neu a
Porté-Puymorens

Tots els grups - Pàg. 20
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Pedra Seca
Dimarts, 7 de gener de 2020
Mudances
Aquest curt període en el qual els pedrasequers
han gastat el temps en gaudir de les Festes Nadalenques, Cap dAny i Reis, ha servit també per
a fer un exercici dintrospecció i reflexionar sobre certes actituds de domini que mantenien el
grup dins dun atzucac. Aquesta paraula es deriva de la veu àrab az-zuqâq que, com és sabut, descriu un carreró estret i sense sortida, situació que es produeix amb molta freqüència
en la medina, o barri antic, de moltes ciutats on
es parla aquesta llengua, com és el cas de
Marràqueix, per posar un exemple. El cronista
ha tingut el privilegi de viure personalment situacions realment complicades, en linterior
daquests estrets i laberíntics carrers, on va comprovar com un petit exercici dhumilitat permetia sortir daquelles situacions.

Prou de digressions. Anem al gra! El cas és que,
en el decurs del comentat lapse de temps espiritual, lÀngel Anunciador ha mostrat als esportistes de la pedra seca la millor solució per a
resoldre el problema de la soca rebel, opció que
va ser insinuada pel cronista en algun post anterior. Doncs sí, es mourà la barraca un pèl cap
a la banda del puig de la Creu i quedarà solucionat el problema. Al cap i a la fi es tracta de moure
pedres que, a diferència de la soca, no es troben arrelades al terra i, individualment, pesen
menys que aquell tros dalzina. Ara, les veus crítiques diran, i per què la van tallar, doncs? Encara sha de conservar lesperança de què aquest
exemplar de Quercus ilex, un cop els esportis-

tes del roc pelat abandonin la zona, recuperi
lambient de pau i serenor que li permeti ensenyar un petit brot verd, indicador de la seva victòria davant les agressions sobrevingudes.

Dimarts, 14 de gener de 2020
Concurs de tossuderia
En lentrada anterior, el cronista expressava la
seva fe en el deixondiment de lalzina escapçada, confiant que la cíclica i misteriosa Natura li
mantingués una alenada de vida entre les arrels, per a reeixir i ensenyar un brot verd al Sol
de la primavera. Però davant del concurs de tossuderia que sha posta de manifest, el cronista
ha perdut la confiança i es rendeix a la realitat.
Els pedrasequers, tot i haver decidit moure la
barraca un pam, més o menys, no renuncien a
fer fora la soca de lalzina, tot i haver presentat
aquesta un certificat darrelament al territori,
motiu que li atorgaria el dret de no sé què. Els
aixecadors de pedres compten amb lavantatge addicional de ser més nombrosos i, lògicament, poden fer torns en la relaxant tasca dapallissar la soca.

Pel que fa a la barraca, que continua en un segon terme dins del focus datenció, segueix creixent pedra sobre pedra. Per altra banda, ha estat trobat un utensili que, probablement, el
pagès que governava aquell tros de geografia
hauria perdut en algun moment dels seu traginar deines. Donat que serà un
pèl dificultós que
algú el reclami,
lobjecte serà immatriculat a nom
del grup.
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General
Homenatge a la primera dona de Castellar en assolir el cim de l’Aneto
El 22 de març de 2016, el soci veterà Albert
Antonell va consultar a en Jaume Torrens si tenia alguna referència sobre qui havia estat la
primera dona de Castellar en arribar al cim de
lAneto per tal de retre-li un petit homenatge.
Aquesta suggerència va activar la recerca dinformació de tota mena sobre aquell esdeveniment. En Jaume Torrens va trobar dues dates
referenciades, la primera en un resum que va
publicar el setmanari Forja (1971), fent esment
a lexpedició de lagost de 1961, que més tard
es troba a la revista Plaça Vella (1983). Laltra
data fa referència a lexpedició de lagost de
1965, en què Mn. Lluís Ferret va oficiar una missa al cim i en la que hi van participar en Gonçal
López, la Ma. Carme Farell, en Joan Lleixà, lEmília Puigdomènech i en Pere Puigdomèmech.
A sol·licitud den Jaume Torrens, en Josep Manel
Martí va localitzar a larxiu del Centre Excursionista tres fotografies de lexpedició de 1961, que
van servir a en Jaume i en Josep Llinares per a

Cordada castellarenca creuant la gelera dAneto

Els cinc participants de lexpedició de 1961 a lAneto.
Desquerra a dreta: Josep Sales, Ramon Serra, Pere
Puigdomènech i Maria Carme Ullés. Davant: Joan Lleixà

identificar els participants. Quedava clar, doncs,
que en aquesta expedició de 1961 hi apareixia
la Ma. Carme Ullés Borràs com a primera dona
de Castellar en assolir el cim de lAneto a través del Pas de Mahoma, com es veu en una altra fotografia del mateix dia.

Travessant el Pas de Mahoma (la Ma. Carme a la dreta)
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Segons explicava en Josep Llinares a en Jaume
en un correu de 2016, sembla que els components de la primera expedició (1961) varen fer
la travessa fins la Vall dAran, on en Joan Germà
va recollir amb la vespa a la Ma. Carme amb
alguna llaga als peus.
La Ma. Carme Ullés Borràs, va néixer el 15 dagost
de 1935, i va aconseguir, als seus vint-i-sis anys,
pujar a un dels cims emblemàtics de més de
tres mil metres del Pirineu català-aragonès. Calia ser valenta i decidida, enamorada de la muntanya. Ella i el seu company Gonçal foren, en el
decurs de quasi cinquanta anys, animadors i fidels col·laboradors en les acivitats organitzades
pel Centre Excursionista de Castellar, població
on residien. No sabem exactament si va tornar
a pujar-hi amb la Ma. Carme Farell i lEmília
Puigdomènech lany 1965, però lhonora el fet
dhaver estat la primera dona de la vila en haver aconseguit realitzar aquesta petita proesa.

NOTA DE CONDOL
En el moment de tancar ledició daquest
butlletí, ens ha arribat la trista notícia de la
mort de la Maria Carme Ullés, persona molt
coneguda i estimada pels convilatans i,
especialment, dins dels rengles dels excursionistes castellarencs. Des daquesta modesta publicació mensual, en la què precisament aquest mes apareix una petita
ressenya dedicada concretament a ella, volem deixar constància als seus familiars i
amics, de la profunda consternació que ens
ha produït el comiat de la Maria Carme.
En aquests difícils dies de dolor, únicament
desitgem que reposi per a sempre en la pau
que tothora cercava en llur ferm transitar per
les nostres muntanyes.

General
Ascensió al pic de Coma d’Or (2.826 m). 2 de gener de 2020
Tres companys del Centre hem
aprofitat la bonança daquests dies
per a fer la primera excursió a la neu
del nou any. Sortint del coll de
Puymorens sha seguit la ruta normal per la portella den Garcia.
Al comprovar que la neu no era gaire
abundant i es presentava força dura,

hem decidit deixar les raquetes al cotxe i agafar solament els grampons, decisió que ha resultat encertada. El
temps assolellat i una temperatura
agradable ens ha permès gaudir duna
jornada excepcional, amb vistes excel·lents, des de les muntanyes de lentorn
fins a les més llunyanes. Realment, una
excursió per recordar.
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Grup de Muntanya
12 de gener: Retirada del pessebre de Sant Marc de Brocà

Pràcticament amb quatre clapes de neu als
obacs i un dia esplèndid, amb 10 graus de temperatura al cim, fou retirat amb èxit i sense pre-

sentar desperfectes el 25è pessebre de Sant
Marc de Brocà, sobre Bagà. Aquesta vegada hi
vàrem accedir des de la carretera de coll de Pal.

26 de gener: Travessa Campdevànol - Santuari de Montgrony

Un grup de 18 valents i valentes va afrontar,
amb precisió horària de rellotger, la travessa de
14 km amb desvivell ascendent de 600 m, salvant un parell de bones sifonades, la primera
per arribar a Sant Pere dAuïra, ermita romànica
ben conservada, on vàrem esmorzar, i la segona després de voltar el Cuàs i davallar relliscant
i una mica enfangats fins el coll de Grats, on vàrem trepitjar quatre dits de neu, i per acabar
passant La Pardinella fins el coll de la Cirera i
finalment superar el grau fins el Santuari de
Montgrony (1.655 m) on vàrem dinar i veure,
poc més amunt, lesglésia romànica de Sant Pere
de Montgrony. Quines vistes! Vàrem tenir molta
sort amb el dia: ni vent, ni fred, ni calor i només
quatre esquitxos en lúltim tram. Llàstima que
lhostatgeria del santuari estava tancada per
vacances i no es va poder prendrens el cafetó

que esperàvem. Sis o set del participants varen
conèixer per primera vegada aquest indret tan
conegut de la serralada de Montgrony. Ens alegrem molt que lhàgiu gaudit! A les tres de la
tarda lautocar ens baixava i a les cinc ja érem a
casa. Perfecte! Fins la propera (el 23 de febrer).
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General
LES ACTIVITATS DELS GRUPS EN FOTOGRAFIES – NO PAREM!
Grup Anar-hi Anant
Membres del CEC al 1er bany de l’any

Al turó de Montcada

De Castellar a Caldes. Festa de Sant Antoni
Collserola
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General
GRUP GAME
Esquí de muntanya al pic dels Pedrons

GRUP GAME – JUNIOR
Esquí al Port del Comte

GRUP MUNTANYA
Pic de la Mina amb raquetes de neu
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General
Pic Coma d’Or

Vallter 2000

ELS DIMECRES A LA MASELLA
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General
Dimecres Caminem

12 de febrer, a tres quarts de 8 de laparcament de la Ronda de Llevant
Itinerari: Alzina del Sal·lari, font dels Traginers,

avenc del Llest (56 m), coll de Boix, camí de
Puigdoure, avenc del camí de Puigdoure (4 m),
balma dels Debanadors i font del Rossinyol, font
dels Debanadors, balma del pla de la Serrallonga, turó dels Ducs, camí Ral de Mura, Puigbó,

turó del Puig Andreu o de la Creueta (757 m),
balma sota el puig Andreu, Coll Roig, torrent de
les Pinasses, font dels Degotalls, torrent dels
Avellaners Boscans, font Cendrera, sot de les Esglésies, pla de Serrallonga, la Castanyera, sot de
la Teula i Alzina del Sal·lari.
Distància: 13,560 km. Hores efectives de caminar 4,30 sense aturades, esmorzar etc...
Punt més baix: torrent dels Avellaners Boscans
580 m. Punt més alt: la Castanyera 918 m. Sortim de 700 m., Alzina del Sal·lari.

Grup de Muntanya
23 febrer: Sant Jaume de Frontanyà Rasos de Tubau - Gombrèn
Constatant la gran quantitat de neu acumulada
per damunt dels 1.500 m, sha decidit intercanviar la segona travessa per la tercera, pels Rasos de Tubau, on esperem no trobar-ne, o en
tot cas ben poca.

Sant Jaume de Frontanyà - Rasos de Tubau Gombrèn: Sortida de poc més enllà de Sant

Jaume, del coll de la Batalla (1.197 m) per pista
fins La Creu del Soler, un collet (1.312 m), i prendre el sender a lesquerre cap al cim, desviantnos una mica al NOE per veure lEstimbador

sobre els cingles, i arribada al Pedró de Tubau

(1.543). Davallada fins el coll de Faig General
(camí ramader, 1.327 m) que aviat deixarem per
prendre el sender a lesquerra cap a les restes
de lermita de Sant Marc dEstiula (1.377 m) i
dallà anirem davallant cap a Sant Quintí de
Puigrodó (1.209 m), i per can Vilamitjana, masia activa, davallarem finalment cap a Xoriguera
i Gombrèn (908m). DADES TÈCNIQUES: Són 13
km, 450 m+ i 650 m- acumulats i unes 5 h amb
parades. Dificultat mitjana.

Vista des de lEstimbador sobre els Cingles de Tubau i cim del Pedró de Tubau amb loratori

Vista del Pedró de Tubau des de la Roca de lHome Mort i vista de Sant Quintí de Puigrodó, davallant

Butlletí

Número 605 - Febrer20 | 13

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Preinscripció per la Travessa Castellar-Montserrat del 22 de març: 14 febrer a 18 de març

Travessa de Castellar a Montserrat, 30è aniversari: el 22 de març. Inscripcions
Del 14 febrer a 18 de març quedarà obert el
termini dinscripció per a la travessa, com de
costum, a la secretaria del Centre (dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre) i a la
botiga col·laboradora de joguines STOP del carrer Major. Inscripcions numerades en rigorós
ordre de reserva.

Els que tingueu previst participar-hi, us recomanem que feu la inscripció amb la reserva
de plaça dautocar per a la tornada abans de
final de mes. No espereu més, que el transport és limitat. Trobareu un full dinformació
en els dos punts dinscipció, i el cartell amb
les dades bàsiques a diferents punts del poble i
al butlletí de març, i possiblement un recordatori de lactivitat a LActual la setmana anterior.
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SORTIDA AMB RAQUETES DE NEU AMB EL CEC
29 de febrer de 2020
LLOC: Porté-Puymorens
ES FARAN DOS GRUPS:
- Grup diniciació: per a totes les edats i nivells. Itinerari circular des del coll de

Puymorens, gairebé pla o amb desnivells suaus. Els responsables del CEC donaran suport als participants en el desenvolupament de lactivitat.

- Grup amb experiència en raquetes: ascensió al pic de la Mina.

Els menors de 16 anys han danar acompanyats dun adult o tenir autorització del pare,
la mare o el tutor.

TRANSPORT en autocar.
PREU:
- Adults socis del CEC: 15 
- Adults no socis: 18 
- Menors de 16 anys socis: 12 
- Menors de 16 anys no socis: 15 
RAQUETES I PALS:

Cada participant ha de proveir-se del material necessari per a lactivitat. El CEC disposa dun nombre limitat de raquetes de neu dadult i de junior, en règim de lloguer gratuït.
El lloguer de raquetes té un preu aproximat de 10 . En el cas de raquetes infantils o
juniors el CEC sencarregarà defectuar el lloguer.

ASSEGURANÇA: Pel grup amb experiència és obligatori disposar de lassegurança FEEC
modalitat C o altra que cobreixi lactivitat de raquetes de neu. En quan al grup diniciació es recomana tenir-la. Es pot aconseguir una assegurança per a un dia, que es pot
tramitar a través del CEC.

CAL PORTAR: esmorzar i dinar, beguda, raquetes, pals, roba dabric, guants, calçat adequat (botes de muntanya), gorra, etc.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
- Inscripcions fins el 21 de febrer, a loficina del Centre.
- Nombre de participants limitat a les places de lautocar. Preferència per ordre dinscripció.
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Dia 8 GAME + Muntanya –
Sortida a Cambre D’Aze
Raquetes de neu
Esquí de muntanya
Canals de neu

Sortida per a: No iniciats, iniciats i experts

Informat.

Dia 9 Anar-hi Anant. Serra de l’Obac
Lera dels Enrics i els pins cargolats

Dia 12 Dimecres caminem a la serra de l’Obac

Sortida: Tres quarts de 8 de laparcament de la Ronda de Llevant
Itinerari: Alzina del Sal·lari, font dels Traginers, avenc del Llest (56 m), coll de

Boix, camí de Puigdoure, avenc del camí de Puigdoure (4 m), balma dels Debanadors i font del Rossinyol, font dels Debanadors, balma del pla de la
Serrallonga, turó dels Ducs, camí Ral de Mura, Puigbó, Puig Andreu o de la
Creueta (757 m), corral de puig Andreu, collet Roig, torrent de les Pinasses,
font dels Degotalls, torrent dels Avellaners Boscans, font Cendrera, Sot de les
Esglésies, pla de Serrallonga, la Castanyera, sot de la Teula i Alzina del Sal·lari.
Distància: 13,560 km. Hores efectives de caminar 4,30 sense aturades, esmorzar etc...
Punt més baix, torrent dels Avellaners Boscans 580 m. Punt més alt, la Castanyera 918 m. Punt de
sortida, Alzina del Sal·lari 723 m.

Dia 16 Anar-hi Anant
Excursió pel rodal i calçotada

Dia 23 Muntanya - Travesses pel Ripollès - Excursió 2

Hora prevista sortida. 7 h
Itinerari. Sant Jaume de Frontanyà-Coll de la Batalla-La Creu del
Soler-Pedró de Tubau-Ermita de Sant Marc dEstiula-Sant Quintí de
Puigrodó-Gombrèn.
Distància (aprox.). 13 Km
Desnivells (aprox.). 450 m (+) 650 (-)
Descripció: Excursió carenera amb molt bones vistes. Unes 5 hores
amb parades. Dificultat mijana.

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca
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Dia 23 GAME-JUVENIL Jornada al parc de Vallparadís (Terrassa)

FITXA TÈCNICA:
Punt de trobada i hora: Estació RENFE de Sabadell Centre: 8:30 h matí
(aparcament Fira Sabadell). Hora aproximada de tornada a Sabadell:
17:00 h tarda (aparcament Fira Sabadell). Material individual: Roba i
calçat esportiu, menjar i aigua suficient per a passar el dia (mínim 1,5
litres daigua). Activitats programades: cursa dorientació, tir amb arc i
primers auxilis. Exigència física: baixa.
Dia 27 Assemblea General
Centre Excursionista de Castellar del Vallès
A les 20:00 H al local del CEC

Dia 29 Excursió amb raquetes de neu a Porté-Puymorens

Grup diniciació: per a totes les edats i nivells. Itinerari circular amb
desnivells suaus. Amb suport als participants en el desenvolupament de lactivitat.
Grup amb experiència en raquetes: ascensió al pic de la Mina.
Ø Desplaçament en autocar Preus
Socis CEC
15 
No socis
18 
Menors 16 anys socis
12 
Menors 16 anys no socis
15 

Inscripcions fins el 21 de febrer a les oficines del CEC Places limitades
BÉ
I TA M

!

Els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda: Entrenament de Marxa Nòrdica
Federa’t

Segueix-nos
#centreexcursionistadecastellar
Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca

