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

Travessa  
Castellar - Montserrat

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí

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

Arriben els Cinc Cims
Pic de Bassegoda 
"Gorgs Blaus"

Número 551 - Març 2015 



4   Assemblea d'entitats Pedra Seca
- Assemblea General de la Coordinadora 

d’Entitats per la Pedra Seca dels 
Països Catalans

4  Travessa de Castellar a Montserrat

5  XII Prova de resistència Els Cinc Cims 

6-7 Grup Anar-hi Anant. 
-  Rodals de Castellar i calçotada 
- Excursió a Sant Julià d’Úixols  (Castellterçol).
- Excursió als “Gorgs Blaus”

7   Grup De Muntanya
- Excursió 1 cicle 2015 - Pic de Bassegoda

8   Grup Natura
- Excursió per les barraques de pedra seca

8   Grup Familiar
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8   Grup Audiovisual
- " Els camins del pessebre. 1971 – 2014" 
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Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

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

MATERIAL EN PRÉSTEC

Article Aportació 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 €
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Dia 8 Excursió a Sant Julià d’Úixols  (Castellterçol) 
Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 7

Dia 11 Audiovisual "Els camins del pessebre. Can Gallemí 1971 – Sant Mateu 2014" 
Organitza: Grup Audiovisual - Pàg. 8

Dia 14 Excursió per les barraques de pedra seca dels voltants del Puig de la Creu 
Organitza: Grup Natura- Pàg. 8

Dia 22 Matinal pels rodals 
Organitza: Grup Familiar - Pàg. 8

Dia 22 Excursió 1, cicle 2015 - Pic de Bassegoda
Organitza: Grup de Muntanya - Pàg. 7

Dia 22 Excursió als “Gorgs Blaus”
Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 7

Dia 29 Travessa de Castellar a Montserrat
Organitza: CEC - Pàg. 4
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MARÇ
Sortides  i Actes



Assemblea General de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca dels Països Catalans

AGENDA MARÇ
Diumenge 29 - 26a Travessa de Castellar a Montserrat

No deixeu passar aquest clàssic del nostre excursionisme i que alguns aprofiten com entrenament per a proves més 
dures de primavera.
La marxa, de 33 km amb final dur de veritat, l’hem programada com ha estat costum fins ara pel dia del Ram, aquest 
any el diumenge 29 de març.
Volem incidir en que no es tracta de cap passejada i que, per tant, cal estar entrenats per no haver de patir ni fer patir 
el grup. L’horari de l’autocar de tornada ens condiciona el temps.
La informació de la travessa la trobareu en els mitjans de divulgació en paper i digitals, així com en cartells escampats 
per diverses botigues del poble des d’aquests primers dies de març.

Inscripcions: En el propi Centre, del 4 al 27 de Març 
els dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre 
i també a la botiga STOP del carrer Major, nº23.
Porteu el DNI i el carnet d’assegurança de la Federació 2015. 
Si el teniu. Us descomptaran 5 euros.
Preus: Amb autocar de tornada: 15 €; 
amb tornada pel vostre compte: 8 €, sigueu o no socis.
En el moment d’inscriure-us rebreu la informació completa.
No oblideu que les places de l’autocar són limitades.
Sortida: A les 6:00 h. de l’entrada a l’auditori.
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General

El 18 d’abril de enguany, tindrà lloc l’Assemblea Generant de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca dels Països 
Catalans a la nostra població.
El Centre Excursionista de Castellar és una de les entitats membres de la coordinadora, i el destacat soci del CEC, Joan 
Roura i Umbert, forma part de la direcció de la mateixa com a tresorer.
La trobada tindrà lloc a la sala d’actes del Mirador entre les 9 i les 13:30 hores. Un cop conclòs l'acte, es visitarà algu-
na barraca representativa de la nostra geografia. Posteriorment es procedirà a un dinar de germanor, amb el que es 
donarà per finalitzada l'estància al nostre poble dels representats de les diferents entitats que en formen part de la 
coordinadora.

Per a més informació podeu accedir a: http://www.coordinadorapedraseca.org
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General

Oberta la inscripció a la XII prova de resistència Els Cinc Cims, que tindrà lloc el diumenge 12 d'abril de 2015.

Pots accedir al formulari de preinscripció per mitjà de l'enllaç següent:
http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=102

Un cop omplert el corresponent formulari, rebràs un missatge en la bústia de correu electrònic que has fet constar en 
el mateix, en el que trobaràs instruccions per a completar la inscripció.

Per a més informació, accedeix al següent enllaç:
http://www.els5cims.cat/

XII Prova de resistència Els Cinc Cims
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El passat 8 de febrer vàrem fer una excursió pels rodals de Castellar, amb la finalitat de conèixer unes quantes 
barra-ques de pedra seca.
Sortirem a les 8 del matí del C.E.C. amb una temperatura força baixa, que ens acompanyà tot el matí. Desprès de 
passar pel carrer de Sant Llorenç vàrem enfilar cap a la pedrera del Cente.
Un cop travessat el torrent de Canyelles, ja vàrem enfilar cap a la primera barraca situada a la pedrera de l’Antó. 
Desprès vàrem visitar les barraques del Roura, del Pi i Llevant.  Seguim el corriol amb forta pujada fins arribar a dalt 
del turó del Palau (517 mts). 

Grup Anar-hi Anant

A partir d’aquí la davallada cap a can 
Borrell, passant  per la barraca Indivi-
dual,  la Alballó, on vàrem poder con-
templar una curiosa rasa molt ben 
conservada.
Arribats al Pla del Palau ja vàrem en-
filar cap al C.E.C. on ens esperaven els 
companys que no van poder venir a 
caminar per celebrar la tradicional 
calçotada.
Bon ambient, bon menjar i  millor 
companyia per arrodonir un magní-
fic dia.



AGENDA MARÇ 
Diumenge 8 - Excursió a Sant Julià d’Úixols  (Castellterçol).

AGENDA MARÇ 
Diumenge 22 - Excursió als “Gorgs Blaus”

AGENDA MARÇ 
Diumenge 22 - Excursió 1, cicle 2015 - Pic de Bassegoda

Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar. Desplaçament  fins a Castellterçol en cotxes particulars.
Itinerari: Castellterçol, El Ricard, Sant Julià d’Úixols, Font del Solà del Sot, torrent de la Roureda, Castellterçol.
Excursió circular. 
Distancia: 10’500 Km.
Informació: Al telèfon 937.148.295

Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de  l’IES Castellar. Desplaçament en cotxes particulars fins a Monistrol de Calders.
Itinerari: Ruta circular per la Riera de La Golarda o de Marfà; sortirem de Monistrol de Calders, passarem per algunes 
barraques de pedra seca en direcció als  Gorgs Blaus, barraca del Cuell, masia de La Coma i ermita de la Marededéu 
del Consol, pantà de la Riera de Marfà i retorn a Monistrol.  
Hores de camí: Tres hores aproximadament i 8 km. 
Informació: Al telèfon 636.620.973

Sortint de la població francesa de Vila-roja (Villeroge) pujarem fins al Pic de Bassegoda, un dels pics més emblemà-
tics de l’Alta Garrotxa, però per un itinerari que no és dels més transitats, però d’alt valor paisatgístic. La davallada la 
realitzarem, això sí, pel sempre bonic i conegut camí que discorre al costat de la riera de Sant Aniol fins arribar a la 
població de Sadernes.

Distància aproximada a recórrer: 20 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 750 m, descendent: 1200 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8,5 hores

Grup de Muntanya

Els companys Josep Maria Góngora i Vicenç Portell al cim del Bassegoda, el dia de la prospecció.
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Grup Anar-hi Anant



Itinerari: Era d’en Petasques, barraques, pujada pista Puig de la Creu, Santa Maria del Puig de la Creu (esmorzar), coll 
Roig, baixades Fonts Altes, barraques, pedrera del Cente, pista Can Cadafalc i retorn a la vila.
Hores de camí: 3h, aproximadament.
Sortida: A peu: 9h del matí del local del Centre Excursionista de Castellar (C/ Colom)
Vocals: Joan Roura i Josep Ramon Recordà (tel. 93 714 69 35)

Mes informació pel google groups i per el watsapp de la secció.

El proper dia 11 de març a les 20:30h 
a la sala d'actes del Centre Excursi-
onista comptarem amb la presen-
cia del company pessebrista Jordi 
Montllo que ens farà un relat i pre-
sentació del llibre i documental "Els 
camins del pessebre. Can 
Gallemí 1971 – Sant Mateu 2014."

Barraca Josep Da Silva Barraca dels Bombers

AGENDA MARÇ
Dissabte 14 - Excursió per les barraques de pedra seca dels voltants del Puig de la Creu

AGENDA MARÇ
Diumenge 22 - Matinal pels rodals

AGENDA MARÇ
Dimecres 11 - Els camins del pessebre. Can Gallemí 1971 – Sant Mateu 2014

Grup de Natura

Grup Familiar

Grup Audiovisual
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