
Adherit a les federacions d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a Azimut i a la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca

sa
lamandra

trail runnin

g

Salamandra Trail

nocturna
12 de juliol

Inscripcions
www.salamandratrail.cat 

ww.runedia.com

Balaitous
La sortida del GAME

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí

Cicle Pre-Pirineu 
cinquena i última etapa

Diada del Soci del CEC
Reunió organitzativa

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

Número 543 - Juny 2014 



4   Diada del soci del CEC
Amb la intenció de promoure activitats més transversals i participatives, 
enguany, un grup de socis del C.E.C., amb el suport de la Junta Directiva, 
ha pensat en crear la Diada del Soci.

7  Grup Juvenil
Estada juvenil al refugi d'Erols

7   Grup Familiar
Convoca una excursió amb el grup Juvenil pel Camí de Ronda.

8  Grup Natura
Es farà una excursió pels voltants de Rupit i es programa una reunió.

9  Grup Anar-hi Anant
Es faran dues sortides els dies 8 i 22 a Palau de plegamans i a la Serra 
de l'Obac.

10  Grup Audiovisual 
Imatges de la projecció del vídeo "92 dies al Pirineu"

10 Grup Salamandra Trail
Sortida del mes de Juny i imatges de la conferència de La sala de ser.
 
11 Grup d'Alta Muntanya i Escalada 
imatges de la pujada al Balaitous del GAME 

12  Grup de Pedra Seca 
Ha estat catalogada la nova barraca que va aparèixer espontàniament 
a Canyelles

12   Grup de Muntanya
5a i última etapa del cicle pre-pirineu de Lleida i crònica de la 4a etapa.

13  Esplai Sargantana
Campaments i Casals d'estiu.

Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dimecres, de 19:00 a 21:00 obert per a tots els serveis.

Divendres, de 21:00 a 22:30 obert per a tots els serveis.

Per a qualsevol informació podeu trucar al telèfon 93 714 73 05

NOUS PREUS MATERIAL DE LLOGUER
Article Preu Fiança
Piolet 2 € 10 €
Grampons 3 € 10 €
Piolet+Grampons 4 € 20 €
Raquetes 5 € 20 €
Arva (1 unitat) 5 € 20 €
Arva (2 unitats) 8 € 40 €
Crash-pads (2 unitats) 10 € 50 €
Slack-line Gratuït 50 €

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí
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ESPORTS

Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS

13

12

Dia 6  Reunió organitzativa per la Diada del Soci 
 Organitza: CEC- Pàg. 4 

Dia 8   Excursió Palau de Plegamans.
 Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 9

Dia 8   Camí de Ronda 
 Organitza: Grup Familiar i grup juvenil - Pàg. 7

Dia 14   Excursió pels voltants de Rupit.
 Organitza:  Grup Natura - Pàg. 8

Dia 15   5a etapa del cicle Pre-pirineu de Lleida 
 Organitza: Muntanya - Pàg. 12

Dia 20  Reunió Grup de Natura
 Organitza: Grup Natura - Pàg. 8

Dia 22   Sortida fins al Castell de Gallifa.
 Organitza: Salamandres Trail Running - Pàg. 10

Dia 22  Serra de l'Obac
 Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 9
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EDITORIAL

DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR

Benvolgut soci/Benvolguda Sòcia.

Em plau comunicar-te que l'evolució del Centre Excursionista de Castellar (Centre en endavant) és molt bona en tots 

els seus àmbits, ja sigui en el desenvolupament de les seves activitats com en el increment del número de socis i sòcies.

L'adaptació de la nova Junta Directiva s'està portant a terme de forma continuada i sense pauses, fent incidència en 

el seu ideari de renovació i d'adaptació a l'actualitat del Centre, engrescant a les noves generacions que han d'heretar 

aquesta institució per a fer-la continuar, amb el compromís de treballar amb il·lusió en el futur.

En la presentació de la nostra candidatura es va posar de manifest la voluntat d'escoltar a tothom, ja sigui per a rebre 

crítiques constructives com per a totes les propostes que ens ajudin en l'objectiu comú, sempre tenint present que el 

Centre està per sobre de les visions personalistes i que cal promocionar una bona imatge del mateix. 

La institució necessita gent altruista, positiva, amb ànim emprenedor i que s'engresqui en les activitats que es porten 

a terme per al gaudi de tots els socis i sòcies, independentment de les seves preferències. No oblidem que el Centre 

és un patrimoni de tots i de totes, i que la seva evolució depèn de la implicació que s'aboqui en les activitats que li 

són pròpies a un centre excursionista.

Vull aprofitar per a donar-te les gràcies per la confiança que has dipositat en la gestió que s'està portant a terme, 

posant-me a la teva disposició per a qualsevol consulta, queixa o aclariment que consideris oportú. Tanmateix vull 

demanar-te disculpes pels defectes que es produeixin en el decurs d'aquest període d'adaptació.

Jesús Gómez

President 

Amb la intenció de promoure activitats més transversals i participatives, enguany, un grup de socis del C.E.C., amb el 

suport de la Junta Directiva, ha pensat en crear la Diada del Soci. La intenció és que sigui una jornada festiva durant 

tot un diumenge de la segona quinzena d’octubre.

A grans trets, l'esquema serà el següent: Durant el matí es realitzaran diverses activitats infantils al carrer i una ca-

minada pels rodals de Castellar del Vallès, en la que es pot encabir la tradicional visita a l'ermita de les Arenes. Al 

migdia es farà un dinar popular que clourà amb el lliurament de plaques i medalles als socis que haurien assolit els 

25 i 50 anys d’antiguitat, així com d'altres guardons. A la tarda es projectaran les pel·lícules guanyadores del festival 

de muntanya de Torelló a l’Auditori. A més a més, durant tot el dia, el local del C.E.C. romandrà obert on es podran 

visitar diverses exposicions.

L’organització d’aquesta Diada requerirà la col·laboració d'un bon nombre de socis. Si estàs interessat/da en ajudar 

i aportar les teves idees, quedes convidat a la reunió prevista pel divendres 6 de juny a les 20:30 a la seu social del 

C.E.C. En cas de que vulguis col·laborar però no puguis assistir a la reunió, pots posar-te en contacte amb els impul-

sors en horari de secretaria o fent arribar un missatge a cecastellar@gmail.com.

Aquesta idea tirarà endavant en el cas de que es produeixi una resposta suficient de col·laboradors, ja que serà ne-

cessari un bon nombre de persones de suport per a l'organització d'aquest projecte.
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EN RECORD AL PAPELL, L’ORIOL. 

No estàvem preparats per assumir aquesta situació, la incredulitat n'és la primera expressió. No estàvem preparats. 
Ningú ho estava. Som molts els que hem pogut gaudir de la teva companyia i això diu molt de la teva persona. Una 
persona amb un cor immens. Sempre amb un somriure per il·lustrar el teu tarannà tranquil, segur de tu mateix, amb 
molta il·lusió i empenta per enfrontar-te a la vida. Som molts els qui t’estimem i quan et recordem, una infinitat 
d’imatges ens venen a la memòria. Únicament hi afloren bons records i en tots hi apareixes regalant un somriure al 
món, encarant els problemes amb humor i alegria, amb el sentiment de germanor per davant de tot. Com a pares, 
com a familiars, com a parella, com a amic, com a monitor. Sempre un referent dins i fora de l’esplai, amb ganes de 
divertir-te i de divertir als altres. Amb passió per tot el que ens envolta. Has estat un monitor fantàstic, un infant més, 
un company agraït, una bellíssima persona. El Sargantana deixa petjada i tu Papell n'ets un clar exemple, durant anys 
vas lluitar per aconseguir un somriure de tots a ritme de la Trinca, de l'acudit instantani o de les imitacions d’en Pujol 
d'un nivell professional mentre venies submarins a altes hores de la matinada. Sempre restaràs a la nostra motxilla. 
Per sempre Oriol, per sempre Sargantana.

Família del Sargantana 
(la que viu a prop i la que viu lluny, la més actual i la més antiga. I en definitiva, tots qui hem tingut el plaer de conèixer-te i 
compartir aquestes fantàstiques estones de lleure amb tu).

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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Ruta dels Camins Històrics

Missa de Sant Bernat

Condol per la Remei

Condol pel soci Josep Company

El  passat diumenge, dia 11 de maig, el Centre Excursionista de Castellar va participar en la organització de la quarta 

edició de la Ruta dels Camins Històrics.  

 

Aquesta vegada, el nostre Centre va romandre representat per dues persones : una del Grup de Senders i l'altra del 

Grup Anar-hi Anant, van col·laborar en les tasques d'organització, tenint cura d'atendre el sisè control de la prova, 

ubicat concretament al coll Estret de la serra de l'Obac. 

 

Cal apuntar que van passar una esplèndida jornada embolcallats en un magnífic ambient i una bona sintonia amb els 

companys. I com a digne afegitó, comentar que es van rebre nombroses felicitacions dels participants per la excel-

lent organització. la simpatia i la bona acollida dispensada pels controls de la ruta als caminadors. 

 

Per aquest motiu, vull animar i encoratjar als socis del Centre a participar en altres activitats i esdeveniments sem-

blants, ja que això farà el nostre agrupament més popular i reconegut.

 

Firma: L’Artigaire

El 15 de juny de 2014 s'oficiarà a La Mola a les 10:00 del matí la missa de Sant Bernat, patró dels excursionistes

Mor la Remei, vídua del Simeó Caba, cofundador i primer president de la Secció Excursionista de l'Ateneu Cas-

tellarenc (SEAC), origen de la nostra entitat excursionista.

Volem oferir el nostre condol a la seva família.

Descansi en pau.

Aquest passat mes va deixar-nos el soci i col·laborador de control en la darre-

ra Marxa Infantil de Regularitat Josep Company, degut a un tumor cerebral, 

amb sols 31 anys.

Descansi en pau.

General
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AGENDA JUNY: Camí de Ronda amb el grup Juvenil

AGENDA MAIG: Estada juvenil al refugi d'Erols

Es tracta d’una sortida de tot el dia on al matí farem una ruta d’un del camins de ronda de Catalunya. 

Un cop arribem al destí ens aturarem a dinar i passarem una estona a la platja per que els nens gaudeixin de l’aigua 

després de la caminada. S’està mirant la possibilitat de anar amb autocar.

Mes informació al google grup Familiar a Facebook i a la Web del centre.

El passat cap de setmana 10 i 11 de 

maig es van celebrar les colònies 

anuals d’Azimut, cinc aventurats jo-

ves de la secció del grup juvenil van 

participar-hi. Una molt bona estada 

on van conèixer i es van relacionar 

amb altres joves de Centres Excursi-

onistes propers, i de ben segur que 

l'any que ve repetirem. 

Grup Familiar

Grup Juvenil

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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Itinerari: Rupit, Salt de Sallent, cingles de Rupit, església romànica de Sant Joan de Fàbregues, Rupit. 

Hores de camí: Dos i mitja hores aproximadament.

Sortida: 8 h. del matí davant l’IES Castellar, tot el dia.

Desplaçament: En cotxes particulars tot el dia, (despeses compartides)

Dinar: Es dinarà en un restaurant de Rupit.

Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos (Tel. 93 714 69 35)

Divendres 20 a les 19 hores al local del CEC es convoca una reunió del grup de Natura, Es molt important que assistiu 

el major nombre de membres possibles del Grup de Natura ja que es decidirà el canvi de vocalia i programarem les 

properes sortides.

AGENDA SORTIDES JUNY: 
Dissabte 14 de juny: Excursió pels voltants de Rupit.

REUNIÓ GRUP DE NATURA: 
Divendres 20 de juny: Canvi de vocalia i programació de sortides

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí

PLANTES I FLORS

Servei interflora

Prat de la Riba, 34 (Plaça Catalunya)
Tel. 93 714 40 62

CASTELLAR DEL VALLÈS

Castellagraf, S.L.
Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès
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Grup Natura

Grup de Natura a la torre Montgó, durant la sortida a la costa del Montgrí el dia 10 de maig.

SORTIDES ABRIL

AGENDA SORTIDES JUNY:
Diumenge 8 Palau de Plegamants 

Vocals: Ferràn Peña i Frances Soto Tel. 93 714 27 29 
Sortida amb cotxes particulars des de l’IES de Castellar a les 8 h.
Durada de l’excursió, tres hores i mitja aproximadament.

Diumenge 22 Serra de l’Obac 
Vocals: Lluís Vilà i Jaume Font Tel. 93 714 37 47 
Sortida amb cotxes particulars fins al Coll d’Estenalles. 
Hora: 8h. als Pedrissos.
Començarem l’excursió cap el Coll de Boix, Font de la Pola, Coll de Tres Creus i Coll d’Estenalles
Durada de l'excursió tres hores i mitja aproximadament.

Grup Anar-hi Anant
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El Grup Audiovisual va organitzar la projecció del documental 92 dies al 
Pirineu el passat dia 8 de Maig presentat per Jordi Vilà, un dels tres joves 
catalans que van recórrer a peu des del Mediterrani al Cantàbric fent 25 vies 
d'escalada d'alta dificultat. Varem gaudir d'una projecció molt maca i de la 
xerrada tant al Centre com després al Bar fent unes birres del Jordi amb el 
que varem riure molt.

ACTES MAIG:

Grup Audiovisual

Salamandra Trail

ACTES MAIG: 

El Grup Salamandra va organitzar la conferencia "La importància d'un bon manteniment físic per als esportistes" a 
carrec de l'Equip de Salut de LaSaladeSer.

AGENDA JUNY:  
Diumenge 22 - Sortida pels voltants de Castellar fins al Castell de Gallifa
Hora: 7:30h.
Lloc de sortida: Centre Excursionista de Castellar. 

Obert el període d'inscripcions de la Cursa de Muntanya nocturna  
SalamandraTrail organitzada pel CEC i que es realitzarà el 12 de juny

www.salamandratrail.cat
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AGENDA MAIG:
Valle de Tena; Balaitous per brecha Latour

GAME

Sortint del parking una mica mes amunt de Sallent de Gallego, pugem al Refugi de Respomuso on sopem molt bé i 
dormim per l'endemà encarar la pujada al Balaitous. Una pujada plena de llengües de neu on grampons i piolet son  
d'us obligatori només sortir del refugi. Per altra part, un paisatge blanc i un gran dia assolellat ens acompanya fins 
al cim, però Balaitous no regala res, i tant a la pujada com a la baixada la bretxa Latour ens fa haver de posar tota la 
concentració i el seny als nostres peus i les nostres mans.  Un cim que segur mai oblidarem.



Grup de Pedra Seca

Grup de Muntanya

Ha estat catalogada la nova barraca que va aparèixer espontàniament a Canyelles, amb motiu de les tasques de ne-
teja forestal que es van fer als camps adjacents al mas. Les seves dades són:

Número 126 - De l’Emilia de Canyelles
Estat en el moment de la trobada: Perfecte
Metres d'altitud: 417
tipus de pedra: Calcaries i dolomies
Tipus de construcció: Margere, adossada a una pedra
Forma exterior: Margere
Forma interior: Quadrada
Muntans: Vertical
Llinda: Plana
Cúpula: Falsa volta amb pedres de tancament
Cobertora: Pedruscall i terra
Orientació del portal: Nord 80 Est
Situació: Marge dret del torrent de Canyelles
Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 424058- 4609159
41º 37' 49.95248", 2º 5' 21.90251”
Datum Europea 1950; 424151 -4609359

El dia 15 de juny es portarà a terme la cinquena i última etapa del cicle d'aquest any, quina ruta començarà a la 
població de Corçà, passarà junt a l'acinglerada ermita de la Pertusa, s'endinsarà en l'engorjat del congost de Mon-
trebei i finalitzarà a l'entrada nord del mateix. La caminada no serà molt llarga (menys de 12 quilòmetres), ja que es 
preveu fer un dinar de germanor al restaurant de l'hostal Terradets en finalitzar la mateixa (bufet lliure 16,50 euros), 
això podria permetre passar a l'Aragó pel pont penjant instal·lat fa un any i, els més agosarats, grimpar fins a la cova 
Colomera al ben mig del congost.
Hora: 6 h. del matí  
Desplaçament: En autocar des de Castellar

NOVA BARRACA APAREGUDA A CANYELLES

AGENDA JUNY:
Diumenge 15 - Cinquena i última etapa Cicle pre-pirineu de Lleida. Congost de Montrebei.

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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Grup de Muntanya

Tercera etapa. Motsec de Rubies.
El passat 27 d'abril es va realitzar la tercera etapa del cicle, que va recórrer els paisatges del Montsec de Rubies. La 
ruta va iniciar-se al costat de l'Hostal Roig, dit així per les terres rogenques que  el sustenten. Allà estaven instal·lats els 
nacionals, durant la guerra civil espanyola, que rebien (i també s'hi tornaven) els trets de la columna Durruti, quines 
trinxeres van ser visitades pels excursionistes més endavant. Més amunt es visita el Forat del Gel, una cavitat impres-
sionant que compensa les penúries per a poder accedir-hi. Seguint amunt, sempre amb un esplèndid paisatge obert 
al nord-oest, en el que destaca l'embassament de Terradets, s'arriba al camí que mena cap a l'ermita-refugi de Sant 
Salvador del Bosc, enclavada en una privilegiada i acinglerada ubicació des de la que s'eixampla la vista aèria sobre 
la Vall de Barcedana. Allà va tenir lloc el dinar de motxilla del grup, imprescindible per a escometre la baixada dels 
Cent Revolts fins al bosc de Llimiana, des de on una llarga pista va conduir els esforçats excursionistes al lloc on els 
esperava l'autobús, a tocar d'un rierol que abocava les seves aigües al pantà, on alguns dels participants van sucar 
els peus en un aigua un pèl calenta. Unes cerveses a l'Hostal Terradets van preparar la tropa per al viatge de tornada.

AGENDA MAIG:
Cicle pre-pirineu de Lleida

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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Dates: del 20 al 26 de juliol

LLoc: Riugrèixer 

Preu:  115€  (103€ el segon germà)

Preinscripció i bestreta: 24 i 31 de Maig al local de l'esplai. S'ha de pagar 20€

Inscripció i pagament: dies 5 i 6 de juliol (horaris a concretar)

Reunió Informativa: 6 juliol al CEC

CAMPAMENTS D'ESTIU

CASALS

Esplai Sargantana

Esplai Sargantana. (Centre Excursionista de Castellar)

El Galliner. Passeig Tolrà 1 (edifici annex)

Telèfon de contacte: 620 45 32 07 (durant hores d’inscripcions)

Adreça de correu: e.sargantana@gmail.com

Pàgina web: http://www.sargantana.entitatscastellar.cat/
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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

www.feec.org
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