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Sumari
4 Diada del soci del CEC

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

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.

5 Missa a la mola en honor a Sant Bernat
l dia 15 de juny va tenir lloc a l'església abacial del romànic cenobi benedictí de la Mola la tradicional missa en honor i lloança de Sant Bernat de
Menthon, reconegut com el patró dels muntanyencs

6 “Qui puigmal puja, any empeny”

El passat dijous 19 de juny de 2014, vàrem coronar el cim del Puigmal
(2.910 m).

7 Grup Natura
Sortides de Juny

8 Cursa Salamandra Trail

Dissabte 12 te lloc la cursa de muntanya nocturna, per pistes i corriols del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i del Bosc de Sant Feliu del Racó.

9 Grup d'Alta Muntanya i Escalada
Imatges de la pujada al pic d'Abellers i Besiberri Sud

10 Sortides del Grup Familiar

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 €

Sortides de Maig i Juny a Montserrat i al Camí de Ronda.

5

12 Grup de Pedra Seca
Noves troballes

12 Marxa Infantil

Preparem ja la marxa infantil - jornada de crono: dia 6 de juliol

13 Esplai Sargantana
Campaments i Casals d'estiu.

14 Grup de Muntanya

Cinc cèntims de les sortides de Maig i Juny
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ESPORTS

Sortides i Actes

JULIOL
Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74

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

Dia 6

Crono preparatòria de la marxa infantil

Dia 12

Cursa Salamandra trail running

Dia 18

Organitza: CEC- Pàg. 12

Organitza: Salamandra Trail Running - Pàg. 8

Reunió organitzativa per la Diada del Soci

Organitza: CEC- Pàg. 4
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General
DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
El passat 6 de juny un grup de socis ens varem reunir per preparar la Diada del Soci del C.E.C. Es tractarà d’una jornada
festiva per a que tots els socis ens puguem relacionar i compartir una bona estona plegats.
El programa de la Diada, tot i ser encara provisional, pensat pel 12 o 19 d'octubre, és el següent:
Durant el matí es disposarà d’un rocòdrom d’uns 5 metres al carrer per a que tothom que ho vulgui, ja siguin petits o
grans, es pugui enfilar i provar d’escalar. Hi haurà jocs gegants al carrer per als infants. El local del C.E.C. estarà obert
a tothom i hi haurà una barra de bar per a qui vulgui prendre alguna beguda. Es preveu anar en bus a l’ermita de les
Arenes per fer una ofrena floral en record del companys del C.E.C. que ens han deixat, i després es tornarà caminant
plegats cap al poble. També es podrà anar a muntar una fita al camp de fites que s’inaugurarà durant la jornada un
xic més amunt de l'Era d'en Petasques.
Al migdia es farà un dinar popular al carrer i havent dinat es lliuraran les plaques i medalles dels 25 i 50 anys d'antiguitat de socis i d'altres honorífiques. També es farà l’entrega de diplomes dels diferents concursos que es realitzaran
per a l’ocasió.
A la tarda es projectaran a l’Auditori les pel·lícules guanyadores del passat Festival de Muntanya de Torelló i així es
donarà la jornada per conclosa.
Alhora, a partir del mes de setembre, es convocarà un concurs de fotografia amb quatre temes relacionats amb la
muntanya que s’exposarà a partir de Festa Major fins abans de la Diada. Tothom qui visiti l'exposició podrà votar les
fotografies que més li hagin agradat. També és convocarà un concurs literari de relats breus de muntanya per a que
tots els socis que els agradi escriure puguin participar. Aquest concurs estarà valorat per un jurat professional. El dia
de la Diada es farà l’entrega dels diplomes acreditatius d’ambdós concursos. Les bases per a participar-hi apareixeran
publicades en breu per a que pogueu anar-hi treballant durant l’estiu.
Si estàs interessat/da en ajudar i aportar les teves idees, quedes convidat a la reunió prevista pel divendres 18 de
juliol 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 impulsors en horari de secretaria o fent arribar un missatge a cecastellar@gmail.com.
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General
MISSA A LA MOLA EN HONOR A SANT BERNAT DE MENTHON
El dia 15 de juny va tenir lloc a l'església abacial del romànic cenobi benedictí de la Mola la tradicional missa en honor i lloança de Sant Bernat de
Menthon, reconegut con el patró dels muntanyencs, quina imatge va ser
entronitzada pel Centre Excursionista de Terrassa, entitat que s'encarrega de promoure aquesta celebració cada any
S'ha celebrat l'Eucaristia presidida per mossèn Joaquim Garrit i Rigol i,
després d'una processó que ha recorregut el cimal de la Mola, s'ha procedit a la benedicció dels estris que habitualment s'utilitzen per a la pràctica del muntanyisme.
Corresponsal: Joan Roura
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General
“QUI PUIGMAL PUJA, ANY EMPENY”
El passat dijous 19 de juny de 2014, vàrem coronar el cim del Puigmal (2.910 m).
Pujar el Puigmal, aquesta emblemàtica muntanya, acompanyant al Josep Mª Torras ha estat una experiència inoblidable.
A un quart de nou del matí d’un radiant dia, deixem el cotxe a l’aparcament de Fontalba i iniciem amb determinació
la pujada cap el cim. Durant la pujada, en Pep Pol, en Jordi Cerdà i jo mateix, anem escoltant consells, experiències,
histories i anècdotes del ‘Mestre’ Torras.
Personalment m’ha impressionat la tenacitat d’aquest gran escalador de 88 anys, i que en unes 3 hores ens varem
plantar al cim tot i havent parat una estona per esmorzar. La baixada es va fer amb molt de compte sobretot a les
pales mes verticals.
L’anècdota:
Durant la pujada, anàvem trobant les banderes indicatives del traçat, clavades al terra, de la cursa Emmona 2014.
Algunes d’elles estaven tombades, possiblement pels efectes del vent. El cas es que totes les banderes tombades, el
Torras les anava posant dretes i ben apuntalades amb pedres perquè no es tornessin a tombar. Curiosament, durant
la baixada, ens varen passar un parell de xicots carregats de banderes que les anaven recollint. La sorpresa va ser que
se’n varen oblidar una i que hores d’ara segurament està clavada i ben apuntalada en l’hort de casa del Torras com a
símbol del que ha estat un ‘Gran Dia’.
De tornada al cotxe, en Torras ens recorda la seva dita: “qui Puigmal puja, any empeny”
Rafel Serra
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Grup Natura
SORTIDES JUNY

Components del Grup de Natura durant la sortida del 14 de juny a Rupit, foto feta davant l'ermita de Sant Joan de Fàbregues.

PLANTES I FLORS

Castellagraf, S.L.

Servei interflora

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42
castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès

Prat de la Riba, 34 (Plaça Catalunya)
Tel. 93 714 40 62
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Salamandra Trail
AGENDA JULIOL:
Dissabte 12 - Cursa Salamandra Trail Running
Cursa de muntanya nocturna, per pistes i corriols del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i del Bosc de Sant
Feliu del Racó.
Lloc de sortida i arribada: Plaça de l´església s/n de Sant
Feliu del Racó, Castellar del Vallès
Horaris:
Lliurament de dorsals: Plaça de l´església s/n de Sant Feliu del Racó, a partir de les 20:00 hores del dia de la cursa.
Sortida SalamandraTrail: 21:30 hores.
Més informació a www.salamandratrail.cat

ACTES JUNY:

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

Butlletí

Juliol-Agost'14 - Número 544 | 9

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

GAME
SORTIDES JUNY:

Pic d'Abellers 2960m i Besiberri Sud 3030m
El primer cap de setmana del mes el Grup d'Alta Muntanya i Escalada va fer una sortida per coronar dos 3000 del
bonic parc nacional d'aigüestortes i estany de Sant Maurici.
Sortint des de Caldes de Boi on varem fer nit en tendes vam pujar creuant els estanys de Gémena de Baix i Gémena
de Dalt en un bonic dia de sol i un paisatge purament primaveral, sense trobar quasi neu deixem a l'esquerra els
estanys Glaçats que ens regales unes vistes immillorables. Tot i que l'objectiu era coronar Besiberri Sud i Comaloformo, l'aire fred i l'hora ens persuadeix i ens fa canviar els plans decidint substituir aquest últim per el pic d'Abellers.
Un pic molt estètic amb una bonica bretxa situat molt a prop de Besiberri Sud on aprofitem per fer fotos dels llacs
que ens queden als nostres peus. Deixem Abellers per pujar Besiberris i tornem baixant per una bonica canal de
neu pols per on alguns aprofiten per fer un bon "culenbajen" per escorçar temps i arribar amb llum per muntar
tendes i fer la merescuda birreta.
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Grup Familiar
SORTIDES MAIG:

Sortida a Montserrat
La sortida del mes de Maig organitzada pel Carles Calsina es va realitzar el diumenge dia 18 i un grup de 32 persones
entre adults i nens vam visitar la muntanya de Montserrat per conèixer mes aquestes agulles tant característiques.
Vam sortir del aparcament del Viena cap a les 8:15 per anar fins al aparcament de Can Maçana on deixarem els cotxes per fer una esplèndida ruta que vam començar a quarts de deu.
Aquest cop vam fer una volta circular per la Cadireta passant pel Portell Estret que es troba entre les agulles i els
Frares Encantats, tot una aventura per els mes menuts que també van enfilar-se fins a la roca foradada.
Als vols de les dues de la tarda ja érem de nou a l'aparcament i en la zona d'esplai que hi ha habilitada en la zona de
Can Maçana ens vam quedar a dinar i a passar les primeres hores de la tarda en un sobretaula mentre els nens feien
un partidet de futbol amb uns amiguets nous.
Una nova aventura pel Grup Familiar i aquest petits excursionistes.
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Grup Familiar
SORTIDES JUNY:

Sortida al Camí de Ronda 2014
Enguany al camí de ronda hi hem anat amb autocar, un total de 37 persones entre adults i canalla. Vam començar
des de la cala de Sa Tuna, una de les cales que envolta Begur, amb un dia una mica emboirat, cosa que no va permetre gaudir plenament de les espectaculars vista de precipicis de la primera part del trajecte. De Sa Tuna vam anar
baixant passant per diferents cales com platja Fonda o Fornells, tot seguint el GR92, fins que després de gairebé
tres hores varem arribar a Aiguablava, on vam fer el dinar i el mes petits van gaudir tota la tarda de la fantàstica
platja tot jugant a l'aigua o cercant petits animalons com eriçons, lapes o petits camarons. A les 7 de la tarda ja
érem a Castellar després d'una altre fantàstica sortida del grup Familiar.
Bé dons, fins a la propera !!!!!
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Grup de Pedra Seca
NOVES TROBALLES
El bosc, de tant en tant, va desvetllant els seus secrets i permet gaudir de noves troballes. En aquesta ocasió ha fet
l'ofrena de dues noves barraques de pedra seca, prop de la pedrera de Can Sallent, que han estat catalogades i batejades com 129 o "de l'Ernest" i 130 o "de la Mariona".
La primera es troba en un estat acceptable, mentre que la segona necessitarà l'atenció del grup d'aixecadors de pedres per a ser restaurada.

129 "de l'Ernest"

130 "de la Mariona"

Marxa Infantil
AGENDA JULIOL: PREPAREM JA LA MARXA INFANTIL - JORNADA DE CRONO: dia 6 de juliol
Amics del Centre i col·laboradors de la Marxa, previsorament hem començat fa dies les tasques organitzatives de la
54ena Marxa. Gràcies a en Jaume ja tenim la ruta preparada.
Ens hem posat en contacte per correu electrònic amb els més habituals i altres nous, però no amb tots, encara.
Si saps d'algun col·laborador conegut, comenta-li.
Diumenge 6 de juliol, a les 7:30 del matí quedeu convocats els habituals del cronometratge i tots aquells que heu
respost positivament a la crida, per fer el recorregut amb
cronòmetre -només alguns- i preveure tots els detalls possibles. Esperem ser a casa abans de les 12:00. Fa massa calor.
Ens trobarem o bé al pati del Centre o bé a la plaça Carcassona, situada a la ronda de Llevant, abans d'arribar a la
rotonda de la Dona Acollidora, en aquest cas a les 7:35 h.
Comptem amb vosaltres, en aquesta jornada, sense compromís, encara que s'agraïrà que comuniqueu la vostra
participació a jmarti@xtec.cat.
La comissió organitzadora
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Esplai Sargantana
CAMPAMENTS D'ESTIU
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

CASALS

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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Grup de Muntanya
SORTIDES MAIG:
Serra de Boumort
El passat dia 25 de maig va tenir lloc la quarta etapa del cicle Prepirineus de Lleida, en la que es va transitar per la serra
de Boumort en una etapa de 23,18 quilòmetres de distancia, sortint de la Creu de Ferri fins a la població d'Hortoneda.
L'alçada del punt de sortida a La Creu de Ferri és de 1.283 m.
L'altura mínima es troba a la població d'Hortoneda i són 987 m.
El desnivell acumulat va ser de 877 m.
El grup excursionista va escometre l'aventura pletòric d'ànims, fent una aturada per a l'esmorzar abans d'iniciar l'ascensió al Cap de Boumort, que toca el cel als 2.077 metres d'altitud. Les boires es mostraven un pèl amenaçadores i
van avisar amb una petita calamarsada que no va arribar a abonyegar la testa dels participants, ni tan sols a mullar-los.
El paisatge es va mostrar esplèndid i, allà on es van aturar a fer el dinar, van trobar el motiu del nom d'aquella serralada: l'esquelet d'un bou mort, ben escurat pel bec de les rapinyaires que solquen aquells espais aeris.
A la població d'Hortoneda encara es recorda una curiosa llegenda, recollida per Pep Coll, fill del veí poble de Pessonada, i que la hi contà el Pepe del Músic. Diu que en el taulell d'anuncis de l'ajuntament de Conca de Dalt -o Pallars
Jussà, o el Pont de Claverol, segons les èpoques, situat a la façana de les antigues escoles del poble, els edictes o altres
textos oficials desapareixien al cap de poc de ser penjats. Tots els veïns estaven molt intrigats pels fets, i ja començaven a atribuir-ho al retorn de les bruixes de la cabaneta, o als anarquistes d'abans de la guerra, quan algú va observar
casualment què passava: quan les cabres menades pel Toni passaven per aquell lloc, el boc s'hi adreçava i, en un obrir
i tancar d'ulls, s'alçava sobre les potes de darrere i pegava mossada al paper oficial. El cabró s'havia engormandit de
la tinta del document oficial!
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Grup de Muntanya
SORTIDES JUNY:
Montrebei
El 15 de juny va tenir lloc la cinquena i última etapa del cicle Prepirineus de Lleida, en la que els 33 participants van
recórrer l'estret del congost de Montrebei, en el decurs d'un dia esplèndid que els va permetre gaudir d'aquell especial entorn. El congost de Montrebei és l'únic de Catalunya que no està travessat per cap carretera, via de ferrocarril
ni tan sols elèctrica.
Distancia recorreguda va ser de 11,5 Km, amb una altura màxima 769 m., una mínima 480 m. i un desnivell acumulat
740 m.
En el trànsit pel congost, alguns que van anar per feina van poder visitar la cova Colomera, superant el desnivell que
mena cap aquella cavitat, equipat amb cadenes i ferros a mode d'esglaons. Desprès van haver de córrer per a atrapar
a la resta del grup.
Es va visitar l'ermita de la Mare de Déu de la Pertusa. Documentada el 1162 amb el nom de Petrapertusa, fou la capella del castell de Sant Llorenç del qual es conserva una torre. La seva funció era de vigilància per barrar el pas a la
Vall d’Àger i controlar el Congost de Mont-rebei. Posteriorment va esdevenir església parroquial de Corçà. Tot i el seu
primitiu caràcter parroquial, actualment es una ermita del poble de Corçà. És un edifici construït en un lloc impossible i només accessible amb dificultat pel seu costat Nord, mentre que el seu costat Sud està construït a plom sobre
l’espadat.
La seva llegenda deia que, aquell que aconseguia donar el tomb complet a l’ermita, un fet molt difícil car ja hem esmentat el seu emplaçament sobre el cingle, aquesta persona aconseguia els favors celestials que demanés. També
es deia que la noia que aconseguia introduir el dit petit de la mà en el forat del pany de la porta de l’ermita es casaria
aquell any mateix, ja que la Mare de Déu li faria avinent trobar un bon noi. El que no diu res és de què passa si introdueixen el dit les noies que ja són casades, com va ser el cas.
La sortida va finalitzar amb el tradicional dinar de germanor, celebrat al restaurant de l'hotel Terradets, en un menú
de bufet lliure del que l'únic que es pot destacar és que va ser ràpid.
La jornada va estar marcada per la pèrdua de la motxilla d'una companya, que va finalitzar amb la feliç recuperació de
la mateixa l'endemà de l'excursió. Es veu que va caure al terra en tancar la bodega de l'autocar, quan es van recollir els
companys de Terrassa, i va ser trobada per un bon samarità, que la hi va portar a casa de la propietària!

www.feec.org
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