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Pedra Seca
Dimarts, 9 de juny de 2020
Torna la normalitat
Els pedrasequers comencen a desconfinar-se.
Seguint els protocols de seguretat, establerts
en les normes que semanen de la fase 2 del
desconfinament, un escamot de pedrasequers
ha fet una descoberta pel verd amb la intenció
de deslliurar de labraçada dun pi la barraca
número 10, dedicada a la memòria del company
Jaume Martí.
Es desconeixen els motius pels quals larbre ha
perdut la verticalitat, tot i que el vent és el principal sospitós dhaver col·laborat, però no ha
deixat cap evidència. El pi no té enteniment ni
capacitat de reacció, motiu que ha provocat que
no tingués lhabilitat dapartar-se en el moment
de la seva caiguda. La qüestió és que li ha encertat de ple a la barraca. Vaja, que ha tingut
una punteria extraordinària. A les imatges podeu veure la barraca abans i després de lagressió. En una es veu neta i polida, com la va deixar el grup daixecadors de pedres, i en laltra
es veu amb el pi reposant a sobre i la seva estructura molt perjudicada. Un judici ràpid ha

condemnat larbre agressor al seu desmembrament, sentència que sha executat immediatament.

Dimarts, 30 de juny de 2020
La barraca del Jaume Martí al quiròfan
En el temps desplendor de les vinyes, els rabassaires difícilment patien la caiguda dun pi a
sobre de la seva barraca. Com a risc més greu
els hi podia caure un cep contra la paret de pedra de la construcció i, ja us podeu imaginar, la
poca destrossa que faria. El camps saprofitaven fins al racó més amagat per a fer créixer el
vi emmagatzemat dins del raïm, mostrant un
paisatge molt diferent al que es veu actualment;
era com una galta amb barba de quatre dies,
sobre tot entre novembre i gener, quan els pàmpols desertaven rovellats.

Els pedrasequers fan un horari diferent del que
solien fer els pagesos rabassaires. Tot i que es
posen de bon matí, a vegades no hi són tots o
uns marxen abans i altres sincorporen més tard.
El cronista és lúnic membre del grup que pot
fer teletreball, la resta no, tots han destar a peu
dobra. Tot plegat conforma un maquinària que
funciona molt bé i la feina va sortint. De vegades més ràpidament, pel que fa a les urgències,
i de vegades més pausadament, com a tònica
general.
La represa post-pandèmica resulta un pèl irregular i la barraca del Jaume Martí està entrant
dins de la tònica general. Tot i així, es pot dir
que el procés de reconstrucció avança y ja sestà conformant el camp estèril, un cop netejada
la ferida, y preparant els punts de sutura.
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General
Nit de Sant Joan. El Farell del CEC il·lumina el turó de Tagamanent
El Centre Excursionista de
les Guilles va sol·licitar als
membres de la vegueria
del Vallès la possibilitat de
disposar de varis farells
dels que van servir per
il·luminar Montserrat en
el projecta llum i llibertat,
per tal de il·luminar el
turó de Tagamanent la nit
de Sant Joan.
Des de el Centre Excursionista de Castellar vàrem
respondre a la petició cedint el farell de la nostra
entitat.
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General
Torna la Marxa Nòrdica del CEC
De la mà de Dolors Martínez, tècnica de marxa nòrdica, un cop passat
el període de confinament, sha reprès els entrenaments dels dilluns.
Aquest grup té molta marxa.
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Grup de Muntanya
Excursió a Penyes Altes de Moixeró (2.276 m), Berguedà
Un magnífic itinerari que ha posat a prova lestat de forma dels participants.
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Centre
Excursionista
de Castellar

41e` Trofeu
Joan Riera
` Concurs
55e
de Fotografia
`
Artistica

Bases

Participants: Tots els socis i castellarencs.
Tema: Lliure.
Format i Presentació: El tamany de la fotografia ha de ser de 20x30cm.
SENSE REFORÇAMENT. Lincompliment dalgun daquests requisits pot ser motiu de rebuig
per part del jurat dadmissió.
Obres: Cada concursant haurà de presentar una fotografia, mai premiada a Castellar.
Identificació: Al dors de lobra shi anotarà el títol i les dades personals (nom, cognoms,
adreça i telèfon).
Drets dadmissió: Gratuïts. Les fotografies es poden lliurar directament al Centre (carrer
Colom s/n), els dilluns, dimecres i divendres de les 19 a les 21 hores o a les botigues de
fotografia: Tenda de Fotos, Jordi Serra, Vila Hosta i Estudi Sandra Galera. Fins el dia 31 de
juliol de 2020.
Jurat i veredicte: Formaran el jurat dadmissió i qualificació, membres de la Secció de Foto
Vídeo de la UES. El veredicte serà públic i inapel·lable, sanunciarà, si és possible, prèviament.
Premis: A les quatre millors fotografies.
Premi dHonor: TROFEU JOAN RIERA
Primer Premi: Trofeu
Segon Premi: Trofeu
Tercer Premi: Trofeu
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Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda
Entrenament de Marxa Nòrdica
Des del 22 de juny, el boulder ja és operatiu.
Contacta amb loficina del CEC per informar-te de les novetats a lhora
dutilitzar aquesta instal·lació.

Dia 5

Anar-hi Anant. Anem al puig Capçut

Excursió matinal al puig Capçut. Sortida a peu, a les 8 hores, dels Nius
de la plaça del Mirador. Pujarem al turó de Palau, i passant per la carena de Canyelles, assolirem el puig Capçut. El retorn a Castellar es farà
transitant a prop de can Borrell, després de visitar diverses barraques
de pedra seca. És un itinerari duns 10 kms de recorregut.

Dia 12 Muntanya - Travesses pel Ripollès

Nevà - Montgrony
Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Nevà, coll Roig, coll de Coma Ermada i Montgrony
Distància (aprox.).- 10 Km
Desnivells (aprox.).- 625 m (+) 500 (-)
Dia 12 Excursió descobrint el rodal.
Organitza: Ajuntament de Castellar del Vallès
Col·labora: Centre Excursionista de Castellar

Dia 18 Anar-hi Anant
Excursió i sopar al parany del Boter

Dia 14 Grup Muntanya – Via ferrada
Dia 26 Excursió descobrint el rodal.
Organitza: Ajuntament de Castellar del Vallès
Col·labora: Centre Excursionista de Castellar
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Protocols Covid-19

Federa’t

Segueix-nos
#centreexcursionistadecastellar
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