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La Molina
Amb la Familia

Salamandra Trail
OPEN Boulder

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

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

4 Exposició permanent de fotografia.
5 Campanya de prevenció.

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

6 Concurs de fotografia artística.
8 Camins i racons de Sant Llorenç del 		
Munt i de la serra de l'Obac, de la mà 		
d'en Jaume Torrens.
14 Grup de Muntanya.
- Les Esquerdes de Rojà
- Agenda del mes de Juliol

16 Grup Salamandra Trail.

- Resultats Salamandra Trail Nocturna
- Imatges de la Salamandra Trail Nocturna
- Resultats curses del mes de Juny

19 Grup Familiar.
- La Molina

20 GAME.

- OPEN Boulder CEC

MATERIAL EN PRESTEC
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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Sortides i Actes
JULIOL-AGOST
Dia 19

Torres de Cabrenç

Organitza: Grup de Muntanya - Pàg. 15

20
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General
Exposició permanent de fotografia

Amb la idea de donar a conèixer l’activitat dels diferents grups i socis del Centre Excursionista de Castellar volem continuar amb la iniciativa de l’exposició fotogràfica canviant de format per donar la possibilitat a tots els socis d’enviar
aquelles fotografies que més els agradi sense està subjecte a cap concurs.
Les fotografies les volem exposar a la seu del Centre Excursionista Castellar per donar-les a conèixer a tots els socis i
visitants del Centre.
En aquests moments volem preparar l’exposició de la Diada del Soci i a partir d’aquí mantenir una exposició permanent i dinàmica.
És per això que us demanem a tots els aficionats a l’excursionisme, la natura, la muntanya i la cultura excursionista
que ens envieu les fotografies que més us agradin de les activitats que aneu fent. Us demanem, però, que sigueu
selectius i envieu un màxim de tres fotografies per activitat.
Les bases són les següents:
- Fins a mitjans de juliol voldríem rebre fotografies de les activitats de la temporada. Us demanem les tres millors
fotografies que hàgiu fet aquesta darrera temporada d’activitats.
- A partir de setembre voldríem anar rebent fotografies de forma continuada de totes les activitats del Centre. En
aquest cas us demanem que ens envieu un màxim de tres fotografies per activitat.
- Les fotografies s’han d’enviar al correu electrònic fotografia.cec@gmail.com i el nom de l’arxiu ha d’indicar el número de soci, el grup del Centre amb què s’ha fet l’activitat i un títol lligat amb l’activitat en concret.
Per exemple, "2031MuntanyaBassegoda.jpg" No envieu fotografies de més de 2Mb, si us plau.
- Les fotografies rebudes seran seleccionades per part de la Secretaria del Centre i exposades a la sala d’exposicions i de l’entrada principal.
Esperem que us engresqui la iniciativa i ens envieu aquells moments especials captats amb les vostres càmeres i que
vulgueu compartir.
Salut,
Marta Puigmartí Lorente
Secretaria
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General
CAMPANYA DE PREVENCIÓ I AUTOPROTECCIÓ D’ACCIDENTS EN EL LLEURE
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut
					

ANEM PREPARATS
Fent-nos ressó d’aquesta campanya recent que ens ha arribat us ho trametem.
No cal dir que la prevenció i la seguretat són elements clau de les activitats d’educació en el lleure i és per això que
emprenem de nou la campanya ANEM PREPARATS.
www. jove.cat/prevenciolleure, posa al vostre abast informació actuañitzada sobre: la publicació Anem Preparats,
Meteocat, Prevenció de riscos, Mapa de risc d’incendi forestal, Pla Alfa, Notícies d’Emergències, Decret 137/2003 que
regula les activitats d’educació en el lleure, Consulta de Normes munipipals d’acampades i l’aplicació gencat.mobi.
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Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
Font Freda, el roure del Parrac, el pujol de la Mata, Sesta Foréstega i la Sabatera
Itinerari: Aparcament del coll d'Estenalles (867 m), mas de la Mata (910 m), Sant Jaume de la Mata (927 m), font Freda
(833 m), torrent de la font Freda, el roure del Parrac (605 m), coll (706 m), Pujol de la Mata (771 m), coll (706 m), Sesta
Forèstega (744 m), coll de la Sabatera (764 m), la Sabatera (849 m), serra de la Mata (910 m), aparcament del coll d'Estenalles (867 m). Desnivells:483 metres de pujada i 483 metres de baixada. Hores efectives de camí: 4:00. Distància
total: 7.488 metres.

De l'aparcament del coll d'Estenalles a la font Freda - 1.951 metres (36 minuts).
Avui el nostre desplaçament amb vehicle apunta vers el punt quilomètric 14,8 de la carretera BV - 1221, que comunica Terrassa amb Talamanca. Abans d'arribar a l'indret més enlairat d'aquest vial, a l'esquerra es poden observar
diverses zones, perfectament senyalitzades, habilitades com espai per a deixar-hi estacionats els cotxes. Deixem enrere l'aparcament i s'avança vers l'antiga caseta dels peons caminers que hi ha, a peu de carretera, al bell mig del coll
d'Estenalles. L'edifici fou transformat per la Diputació de Barcelona en un Centre d'Informació del Parc Natural.
Davant mateix d'aquesta construcció (867 m), a l'esquerra arrenca un ample i acurat camí carreter que permet guanyar altura amb comoditat. En aquest punt també abandonem a la dreta els graons d'una escala d'obra per on es
desplega, seguint la carena, el traçat del sender G. R. 5. La nostra plàcida ruta ofereix la possibilitat de gaudir d'una
magnífica panoràmica de la serralada de Sant Llorenç del Munt. El camí, amb arbres als costats, remunta a poc a poc
i s'orienta a migjorn.
8 minuts. Es deixa una derivació a la dreta (893 m), que guanya el llom del serrat per on, a prop d'una bassa, coincidiríem amb el sender G. R. 5. Hi ha un pal indicador del Parc Natural. Es continua per la pista en direcció a la propera
i visible masia.
10 minuts. Uns pals de ferro i una cadena barren el pas als automòbils. Hem arribat a la casa de la Mata (910 m). El
mas data del segle XII i era de tipus senyorial, de bloc rectangular, de frontis ample i simple, amb era al davant i amb
dependències especials per als propietaris i per als masovers. L'edifici que veiem avui és força modern, ja que la seva
data de construcció cal buscar-la un centenar d'anys enrere. En el decurs dels segles, dins del seus límits actuals, s'alçaren diversos masos esparsos que foren adquirits pels propietaris de la Mata. Òbviament, el pes dels anys i les adverses
condicions socials i econòmiques varen motivar-ne llur desaparició. Alguns documents, que pertanyen als segles XII,
XIII i XIV, certifiquen la seva existència i localització.
Tot i que l'aspecte actual és ben diferent al del seu estat primitiu, enfront mateix de la façana de llevant del mas destaca
la presència d'un antic pou de glaç. L'agost de l'any 1950 aquest dipòsit de glaç fou transformat en cisterna per tal d'assegurar l'abastiment d'aigua al mas. En el procés de reconversió l'aprofundiren i taparen l'accés antic. A la part superior
s'hi va obrir un forat quadrat on construïren la caseta del pou que es veu actualment. La part interior del pou antic fou
recoberta de mosaic i ciment amb la finalitat d'evitar filtracions. La forma d'aquest pou de glaç no és la convencional,
sinó que és de base quadrada i està cobert per un sostre de volta i no per una cúpula semiesfèrica com els altres. No es
coneix la data de la seva construcció, però sembla que deixaren d'utilitzar-lo en el segle XIX. El glaç que hi emmagatzemaven probablement procedia de la bassa que hi ha davant mateix del pou. Tenia una cabuda aproximada als 216
metres cúbics de gel. Avui té una base quadrada de sis metres de costat i una altura, fins a la volta, de vuit metres.
Una vegada hem visitat els entorns del mas, reconvertit per la Diputació de Barcelona en la Oficina del Parc Natural
(obert de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), abandonarem l'indret agafant un ample camí herbat que s'enfila mandrosament cap a la dreta.
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12 minuts. Es deixa el camí ample i prosseguim a l'esquerra superant uns graons que condueixen cap a la propera i
visible esglesiola.
14 minuts. Sant Jaume de la Mata (927 m). Es tracta de l'ermita del mas, un edifici sense gaire caràcter ni vàlua artística. Presenta una espadanya simple, ara orfe de campana. L'indret és, però, un dels millors miradors de la contrada ja
que situat davant de l'immens turó del Montcau i damunt del coll d'Estenalles, gaudeix d'una excel·lent vista panoràmica vers el Pirineu, la Mola, Castellsapera i Montserrat.
Prenem el viarany que marxa carena enllà (SW) i que de baixada travessa un petit alzinar. Més endavant gira cap a la
dreta per anar a buscar la pista.
16 minuts. Retrobem la pista de terra, molt ampla (916 m), que seguim planejant a l'esquerra.
18 minuts. Fem acte de presència a un petit coll ombrejat per alzines (905 m). A la dreta hi podem veure un pal d'una
línia telefònica i una derivació molt prima. Més enllà, es deixa a l'esquerra un camí vell i es continua per la pista.
20 minuts. Bifurcació de camins (907 m). Pal indicador verd del Parc Natural. Prescindim de la pista i transitem per un
corriol que arrenca a la dreta d'aquest vial.
23 minuts. Planejant anem a raure a una cruïlla (904 m). A la dreta, a tocar d'una diminuta codina, apareix un sender
que s'enfonsa. Prosseguim avançant i molt aviat, a l'esquerra, molt poc marcat, s'inicia el carrerany que mena a la
boca de l'avenc de la Fontfreda. La seva profunditat és de 10 metres. Pal indicador del Parc Natural. Continuem pel
camí per on transitàvem.
27 minuts. A la dreta, a tocar del replà d'una antiga carbonera, destaca la presència d'un pedró de ciment amb un
visible numero 3.
30 minuts. Per l'esquerra, procedent del coll de Garganta, arriba un altre viarany (869 m). A la cruïlla hi ha una fita.
Continuem endavant pel camí que primer baixa suaument i més enllà ho fa
d'una manera més persistent i accentuada fent giragonses per una mena de
graons formats per les mateixes roques.
Topem amb una bifurcació. Es segueix
de pla cap a la dreta.
36 minuts. Font Freda (833 m). Font
d'aigua fresca i abundant. Malgrat això,
el passat mes de setembre restava sense aigua. Roman en un petit replà ombrejat per uns vells arbres. La deu és de
raig, bastida a l'interior d'una petita i
precària construcció amb volta de canó.
Alimenta dos petits safareigs, diverses
vegades també orfes d'aigua.
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Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
De la font Freda al pujol de la Mata - 2.732 metres (1 hora i 58 minuts).
Tornem enrere fins a la bifurcació que hi ha abans d'arribar a la font i, tot seguit, s'inicia la davallada agafant el sender
que es desplega paral·lel al torrent que veiem a la nostra dreta.
6 minuts. Ran d'un pelat de roca que destaca a l'esquerra (820 m), el nostre camí abandona una derivació a la dreta
que mena al fons del torrent. Cal restar atents a no agafar-la. Pedró de pedres a la cruïlla. Continuem, doncs, trescant
pel brancal que es dibuixa a l'esquerra. Aquest corriol, que ofereix trams d'espessa vegetació, alguna vegada amb fort
pendent, és força prim i potser en algun moment cal anar-lo intuint.
15 minuts. Bifurcació de camins (764 m). Deixem a l'esquerra el carrerany que mena vers als avencs del Tortosí i de
la Brega i a la font dels Confits. Seguim el brancal de la dreta, de baixada, decantats vers al torrent.
46 minuts. Travessem la llera del torrent de la Fontfreda (639 m). Es continua avançant per la riba dreta amatents
als pedrons que assenyalen la ruta. Creuem per damunt d'unes codines.
60 minuts. Per l'esquerra, procedent del torrent, se'ns ajunta un corriol (600 m). Prosseguim endavant encarats al
torrent del roure del Parrac que ja és molt a prop.
64 minuts. Cruïlla (600 m). Deixem a l'esquerra un sender que baixa cap al torrent i que permet també retre visita a
la font de la Figuerota. S'avança pel camí de la dreta que condueix fins la llera del torrent del Roure del Parrac.
69 minuts. Es travessa el torrent (601 m). Immediatament, prenem el viarany que segueix la vorera de l'aigua en sentit ascendent (dreta).
72 minuts. En un racó, una mica amagat a la nostra esquerra, apareixen les minses restes del roure del Parrac (605 m).
L'Antoni Ferrando apunta que aquest arbre porta el nom del piler del mateix cognom que feia carbó per aquells rodals.
Es continua avançant per la vorera del torrent ignorant una derivació que s'esmuny a la dreta.
80 minuts. Bifurcació de quatre camins (623 m). Fita. S'abandona el torrent i iniciem la pujada seguint el brancal
que marxa cap a l'esquerra. El sender,
ben traçat, tot i que presenta algun tram
de fort pendent, permet caminar amb
relativa comoditat. Pujada curta.
95 minuts. Assolim un coll terrós situat a la carena (706 m). Cruïlla de quatre camins. Aquest collet separa la canal
del Dragó, a llevant del pujol, de la canal de Fontfreda, a ponent. A la dreta
s'enfonsa un carrerany per la canal del
Dragó que ens menaria a Mura. Anem a
l'esquerra, de pujada, amb la clara intenció d'apropar-nos vers el visible i proper
cim. Es guanya altura, ara entre alzines,
ara per clapes de roca pelada.
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105 minuts. Base del Pujol de la Mata
(756 m). Cal enfilar-se per la roca, ajudats per
uns suports metàl·lics ancorats a la pedra.
Aquest equipament, relativament modern,
va substituir un de fusta que hi va romandre
instal·lat en el decurs de diversos anys.
118 minuts. Pujol de la Mata (771 m). Panorama magnífic. A la dreta, el Pujol del Llobet, darrere, el turó de la Sabatera, la Falconera, els Cortins, el grandiós Montcau, les
roques de la Coca i, més enllà, la serralada
dels Emprius; a l'esquerra, el pla de Serrallonga sobre les fondalades de Fontfreda.

Del pujol de la Mata al mirador de la Sabatera - 1.651 metres (50 minuts).
Baixem i desfem el camí per on hem pujat al pujol de la Mata.
12 minuts. Hem tornat a recuperar el coll terrós situat a la carena (706 m). S'avança seguint el corriol que es desplega per
la boscosa carena.
20 minuts. Arribem a un coll ubicat al bell mig de la Sesta Forèstega (744 m). En aquest indret, ara curull d'alzines, en el
segle XIV hi hauríem trobat el mas Esmenella, conegut com la Forèstega, un del masos desapareguts que aleshores pertanyien al domini del mas de la Mata.
S'abandona a l'esquerra una derivació que apunta vers el pujol del Llobet. Passem a fregar d'un parell de balmes de
pedra arenisca (esquerra).
Més endavant, ja a prop del coll de la Sabatera (764 m), es deixa també a l'esquerra un altre
viarany que comunica amb el pujol del Llobet i
amb l'avenc de les Piques o de la Sabatera.
30 minuts. Bifurcació (777 m). Per l'esquerra arriba un enèsim sender. Prosseguim
pujant (NE) per un camí força transitat. Ignorem un trencall que arrenca a la dreta.
41 minuts. Som molt a prop de la carretera BV - 1221. Fem acte de presència a un
espai, relativament ampli, habilitat com a
ocasional aparcament (823 m). Seguim el
camí que gira decididament a tramuntana.
Pujada curta i sense cap tipus de dificultat.
50 minuts. Mirador de la Sabatera (849 m). Interessant perspectiva de la Falconera.
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Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens

Del mirador de la Sabatera a l'aparcament coll d'Estenalles - 1.154 metres (36 minuts)
Desfem el camí que s'ha seguit per a fer aquesta curta ascensió.
6 minuts. Arribem a l'espai dedicat a aparcament dels vehicles dels nombrosos visitants de la zona. Baixem uns
pocs metres pel sender per on hem pujat (dreta) i tot seguit s'agafa el corriol que arrenca a la nostra esquerra. A la
cruïlla s'hi veu un senyal de pintura verda. Aquest viarany, que en principi pren un lleuger sentit descendent, una
mica més endavant planeja.
11 minuts. Accedim a una nova bifurcació (808 m). Prenem el brancal que s'enfila cap a l'esquerra. Pujada progressiva, però no excessivament dura. Es segueix a prop el traçat d'una línia telefònica en direcció a la part alta de la serra
de la Mata.
25 minuts. Travessem per sota dels fils de la línia telefònica (893 m). Continuem avançant.
29 minuts. Es deixa el carrerany que planeja (910 m) i seguim, a l'esquerra, un viaró que s'enfonsa sobtadament.
Anem a raure a un petit replà on destaca la presència d'unes pinasses molt boniques. Prosseguim baixant (esquerra)
fins atènyer un altre replà, aquest molt més gran, també curull de pinasses. En aquest indret s'hi pot veure algun
exemplar bastant contundent i de caire que podríem anomenar gairebé monumental.
Es continua a la dreta, perdent altura. Les nostres passes s'adrecen decididament vers la propera carretera. Topem
amb el recorregut del sender G. R. 5. Baixem els graons d'una escala de pedra, arranjada per a facilitar el pas dels vianants.
36 minuts. Carretera BV - 1221. Sortim del bosc enfront mateix de la Oficina d'Informació del Parc del coll d'Estenalles (867 m). L'aparcament dels cotxes el tenim ja ben a prop i a la vista.
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Cartografia.
Mapa Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Editorial Alpina, escala 1:25.000. Edició 2003
Mapa St. Llorenç del Munt i serra
de l'Obac. C. E. de Terrassa, escala
1:20.000. Edició 1988

Bibliografia consultada:
Sant Llorenç del Munt i serra de
l'Obac - Antoni Ferrando - Unió Excta. de Sabadell - 1983
Camins i fonts del parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac - Diputació Barna. - 1992
Guia monogràfica de Sant Llorenç
del Munt - C. E. de Terrassa - 1935 (edició facsímil - 1984)
70 fonts de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac - E.Grau i F. Vancells - El Cau
ple de lletres - 1997
Matadepera i Sant Llorenç del Munt
- 2on. Volum. - Miquel Ballbé i Boada
- Caixa d'Estalvis de Terrassa - 1982.

Amb l'afegitó d'altres dades, variants i horaris aconseguits en el decurs de la prospecció prèvia del recorregut efectuada
el matí del passat dia 19 de setembre, pels companys Joan Estalrich, Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.

Castellar del Vallès, 24 d'octubre de 2010
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Grup de Muntanya
Tercera etapa del cicle 2015. Les Esquerdes de Rojà
El passat diumenge, 31 de maig, un grup de 19 muntanyencs es va desplaçar fins a l'estació d'esquí Vallter
2000, amb la intenció de recórrer els 17 quilòmetres que
els separava de la població veïna de La Presta, passant
pel cim de Roca Colom i la carena coneguda amb el nom
d'Esquerdes de Rojà.
La meteorologia anunciava unes més que probables
pluges turmentoses a partir de migdia, fet que obligava a
anar preparat per a moure's en aquell humit ambient. El
cel, diàfan i polit com l'ànima d'un nadó, no ho deia pas
en arribar al punt de sortida però els que es dediquen a
mesurar i posar límits a la voluble Natura no prediquen
en va, això ja es veuria més endavant.
En fila i ben ordenats, els excursionistes van menar les seves passes cap a la Portella de Mentet, girant cap a mà
dreta a mitja pujada, per remuntar cap al Camp Magre,
lloc on van establir el campament per a celebrar l'esmorzar, gaudint d'unes vistes espectaculars que els hi ensenyaven els pics més elevats a dret i tort: el Balandrau, Gra
de Fajol, Pastuira, Pic de la Dona i, allà bastant llunyà, el
Canigó, on possiblement ja s'estava acumulant la llenya
que es cremarà la nit del proper 23 de juny.
Continuant endavant, amb la maquinària del cos processant el combustible consumit, es van trobar amb el repte
d'enfilar-se dalt dels 2.506 metres on es troba el cim de
Roca Colom. La majoria dels caminants van optar per
pujar, altres van preferir flanquejar aquell bony d'escorça terrestre, per a trobar-se tots de nou a l'altra banda.
Mentre tant, les boires ja havien començat a aparèixer,
cúmuls d'origen evolutiu que es podia observar com
creixien cap amunt, amenaçadors. El cim proper del Costabona ja s'havia amagat al darrere de la boira.
En començar a transitar per les Esquerdes de Rojà, ja costava veure els companys que anaven al davant, caminant
com fantasmes dins d'aquella espessa bromassa, - Ep!
Tots ben agrupadets, que no es perdi ningú.
El Ras del Garber ensenyava una vegetació humida, que
s'anava amarant de l'aigua surada del cel. Alguna gota
va mullar la testa dels caminants, però de forma molt escadussera, sense moure a la preocupació. S'havia donat
instrucció al conductor del autocar de pujar fins al Xalet
de les Conques, per si la pluja es feia present. A Coll Baix
calia decidir si es desviava la marxa cap a aquell indret o
es continuava fins a La Presta i, com sempre hi ha opinió
en un i altre sentit, el grup es va dividir en dues seccions,
una que, en poc més d'un quart d'hora, es situaria al xalet
i l'altra que continuava cap al final de la ruta prevista.
El grup que va optar per anar a trobar l'autocar, en arribar
al xalet, va aprofitar per a dinar allà mateix i, tot just quan
havien finalitzat les postres, es va presentar la pluja amb
una certa contundència. En aquesta ocasió, la Fortuna va ser més propícia que la Natura, ja que van poder aixoplugar-se a l'autocar que acabava d'arribar. Una parella d'holandesos va gaudir de l'hospitalitat dels muntanyencs, que
els hi va oferir places a l'autocar per a estalviar-se el remullat camí de baixada que iniciaven en aquell moment, sota
unes regalimants capelines.
Carretera avall, en un punt que la ruta frega el camí pel que baixaven caminant els companys, van trobar un d'ells
que saludava. El conductor va aturar el vehicle per a recollir aquells que volien deixar de mullar-se, que van ser tots
els que encara havien de passar per aquell punt.
La població-balneari de La Presta es troba enganxada a la paret de pedra, com un balcó sobre el riu Tec. L'autocar la
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va travessar i es va situar a l'ampli aparcament, on va recollir els cinc membres de l'expedició que faltaven per a, poc
després, iniciar el viatge de retorn.

AGENDA JULIOL

Diumenge 19 - Excursió 5.- Torres de Cabrenç
Sortint novament de la població de Vila-roja ens dirigirem en direcció oest cap al Pla de la Muga. D’aquí i passant
pel Pla del Castell pujarem al conjunt medieval de les Torres de Cabrenç. A continuació baixarem al nostre punt de
sortida de la segona excursió: la població de La Menera. Des d’aquí, i desprès d’un curt trajecte en autocar, anirem a
la població de Molló per a celebrar el ja tradicional dinar de fi del cicle excursionista.
Distància aproximada a recórrer: 12 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 700 m, descendent: 750 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 5 hores
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Salamandra Trail
Resultats de la Salamandra Trail Running
MASCULÍ 12 KM : 1r Jordi Monsalve 1h 12min
2n Javier Torres
1h 13min 00 seg
3r Marc Gallego 1h 13min 10 seg
FEMENÍ 12 KM :

1a Laia Vives
1h 35min
2a Cristina Perez 1h 49min
3a Susana Cordon 1h 52min

MASCULÍ 21 KM : 1r Raul Perez
2n Sergi Padro
3r Jesus Fraile
FEMENÍ 21 KM :

2h 6min
2h 9min
2h 10min

1a Noelia Herrera 3h 43min 00s
2a Anna Iglesias 3h 43min 01s
3a Lourdes Cano 4h 00min 00s

Premis pels corredors més veterans en acabar les curses: Santos Eguia, Montse Vendrell, Joan Olivé, Lourdes Cano.
Sortejos d'obsequis de Carnicas Merche, Prat torras carnisseria, Esports Castellar, Optimon.
Trofejos cortesia de Brodats Mariona.
104 inscrits entre les dos distancies(l'any passat vem tenir 82)
Van prendre la sortida 98 corredors, 54 van acabar la cursa de 12 km i 43 la de 21 km.
Tothom va finalitzar excepte un abandonament per lesió,
Vem fer 3 avituallaments en cursa i una botifarrada amb cervesa o refresc a la finalització.
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Salamandra Trail
Imatges de la Salamandra Trail Running
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Salamandra Trail
Participació del Salamandres al EMMONA
L'equip dels STR han fet la sortida d'equip més nombrosa des del seu neixement.
Sant Joan de les Abadesses . 12-13-14 de juny de 2015
Les condicions meteorolègiques han estat força inestables i han provocat que la organització aturès la gran ultra
trail al km 125, la ultra-trail s'ha modificat el recorregut reduint també la distància i la trail s'ha neutralitzat a Vallter
2000 ,tot i que ha hagut corredors que han pogut acabar la cursa.

Emmona gran ultra trail.

La Gran Ultra de la Emmona es una prova de molt llarga distancia per Alta Muntanya, amb mes del 40% del recorregut per d'amunt dels 2.000 metres i arribant als 2.914m del Puigmal.
La Gran Ultra son 171,63 km amb 12.060 metres de desnivell positiu i 24.120 metres de desnivell acumulat.
STR : Miguel Martinez.(tallat al km 100)

Emmona trail.

La Trail son 66,49 km amb 5.100 metres de desnivell positiu i 9.863 metres de desnivell acumult.
La Trail de la Emmona es una prova de llarga distancia por Alta Muntanya, amb mes del 40% del recorregut per
d'amunt dels 2.000 metres i arribant als 2.881m del Bastiments.
STR :
Laura amorevieta.
(tallada a km38.2 )
Noe Herrera.
(tallada a km32.8)
Narcís Montfort.
(Finisher) 12h35min
Enric Moran.
(tallat a km38.2)
Andreu Pich.
(tallat a km38.2)
Miki Moreno.
(tallat a km38.2)
Marc Taló
(tallat a km38.2)
Sergi Turull.
(tallat a km38.2)
Aleix Calsina.
(tallat a km38.2)
Leo ÁLvarez.
(Finisher) 14h 15 min
Jordi Béjar.
(Finisher) 14h 15 min
Abraham Sanz.
(Finisher) 14h 15 min
Jordi Gudàs.
(tallat a km38.2)
Ramon Canalís.
(tallat a km 38.2)

Tots el tallats van ser per decisió de l'organització en base al mal temps.

193è

6h 45min 27s
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Grup Familiar
La Molina
Grup Familiar el passat cap de setmana del 27-29 de juny el vam passar a La Molina.
Dissabte vam fer una sortida pel pla de l'Anyella que ens va permetre gaudir d'unes fabuloses vistes a la vall de
Toses. Havent dinat el grup es va dividir i els més grans van anar caminant cap al xalet´refugi situat al bell mig de La
Molina mentre que els petits ho feien en cotxe.
L'endemà havent esmorzat els més menuts van fer una sortida circular per la vall de Les Pletasses on van recollir
moltes maduixes, van veure un dolmen i fins i tot van gaudir del tren que passa per La Molina. Mentrestant els
grans pujaven a la Tossa d'Alp (2.535m) enmig de pistes d'esquí i Isards per assolir el cim en unes dues hores i mitja.
En baixar del cim ens vam trobar tots plegats per dinar en una boscosa zona de pícnic i acomiadar-nos d'unes fabuloses vistes de les serralades que ens envoltaven. En definitiva un bon cap de setmana en bona companyia on hem
gaudit menuts, petits i grans.
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GAME
Open Boulder CEC
El passat 20 de Juny la secció del GAME va organitzar un OPEN per inaugurar la ampliació del Boulder del centre.
Va ser una tarda divertida a la vegada que intensa tractant de resoldre les 8 vies proposades.
Una jornada de riures, suor i alguna llàgrima que com no podia ser d'una altra manera, va acabar fent unes birres
per relaxar el braços.

www.feec.org
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