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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
El Puig de la Balma, Sot de l'Infern, Turó del Malpas de Puigdoure, puig Andreu
Itinerari: El Puig de la Balma (564 m), collet Roig (652 m), torrent del sot de l'Infern (523 m), coll de la Creu dels Alls
(671 m), turó del Malpàs de Puigdoure (754 m), coll del Malpàs o de les Tres Pinasses (687 m), torrent del sot de l'Infern
(583 m), sot de l'Aiguada, puig Andreu (735 m), font Cendrera, torrent dels Codolosos (563 m), el Puig de la Balma
(564 m).
Desnivells: 505 metres de pujada i 505 metres de baixada.
Hores efectives de camí: 3:30
Distància total: 10.098 metres.

Del mas del Puig de la Balma al torrent del sot de l'Infern - 2.687 metres (46 minuts).
Avui el nostre recorregut comença al mas del Puig de la Balma. S'hi pot arribar, amb certa comoditat, seguint la
carretera BV 1223 que mena al bonic i pintoresc municipi de Mura. Des d'allà, continuarem avançant per la carretera
BV 1224 que comunica amb Rocafort i el pont de Vilomara. Quan haurem transitat 2,2 km d'aquell estret vial asfaltat, caldrà girar a l'esquerra (indicador), i agafar una pista forestal de terra que es presenta en un acceptable estat
de conservació. Després de creuar el pont del Puig, que permet superar la riera de Nespres, més endavant es deixa
a l'esquerra la masia de la Vila. Tot seguit, podrem deixar aparcat el vehicle a prop de l'antic casal. El trajecte per la
pista comporta recórrer una distància aproximada als 2,5 km.
Penjats sobre els relleixos d'un cingle, els aspres murs del casal del Puig de la Balma tanquen la gran concavitat
de l'espadat tot aprofitant les seves formes i cornises naturals. És l'exemple més espectacular i agosarat de balma
obrada de tot el massís de Sant Llorenç del Munt i un dels més notables de Catalunya. La coloració de les parets
del tancament es confon amb la pròpia roca i es manté en harmonia dins del conjunt natural del paisatge. La verdor d'aquest indret, humit i ensotalat, presidit per notables exemplars d'alzines, completa una bellíssima visió de
conjunt. Els documents més antics trobats fins ara que fan referència al mas del Puig de la Balma daten del segles
XII i XIII. Amb tot, l'edifici podria considerar-se com d'origen pre-romànic, si bé té elements posteriors, com uns
finestrals gòtics (segle XIII) i parts construïdes amb pedra tallada; també la portalada i algunes finestres són més
tardanes (darreries el segle XVI). Per altra banda, cal destacar l'aspecte fortificat i defensiu d'aquesta construcció,
donada la presència d'alguna espitllera i l'accés únic a l'habitacle.
Físicament, el casal és força irregular en tots els sentits, tant d'alçada com d'amplada i de fondària; a la part més
alta presenta fins a tres pisos o nivells. En el sector superior, ja a tocar del sostre de roca, hi ha emplaçat una mena
de lloc de guàrdia, amb una espitllera que domina el camí d'accés a la casa. A la part més inaccessible del cingle, aprofitant un relleix de roca, hi ha
una petita dependència coneguda com "la Presó",
que és la part més malmesa de l'edifici. El conjunt
antic queda completat amb unes arcades de caire
medieval que hi ha sota l'accés de l'habitacle de
la balma. Al seu interior roman una petita capella
dedicada a Santa Margarida, datada de la segona meitat del segle XVIII.
Iniciem la caminada travessant l'era de la casa (569
m), avui habilitada com aparcament de vehicles
dels visitants que fan ús i gaudeixen dels seus serveis de turisme rural. L'accés al mas del Puig de la
Balma resta, clarament, a la nostra dreta. S'avança
per la bona pista de terra que, tot planejant, s'orienta vers migdia.
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8 minuts. Passem pel costat d'un edifici, situat a l'esquerra de la pista, que des d'uns anys ençà s'ha transformat en
una porcellera (577 m). Una mica més endavant, a sota del vial per on caminem, es deixa l'anomenada bassa del
Cànem (esquerra).
10 minuts. Abandonem, també a l'esquerra, el camí que s'enfonsa cap al torrent dels Codolosos (582 m), trajecte
que se seguirà, en sentit invers, al fer la ruta de retorn. La "nostra" pista es comença a enfilar amb més intensitat i a
la dreta es veu la Fonteta, que tot i canalitzada, molt sovint encara presenta senyals d'aigua en un petit clot (dreta).
21 minuts. Prescindim d'una derivació que se'n va cap al torrent (dreta) i després remunta vers les relativament llunyanes ruïnes de la masia de la Quebeca. Es continua pujant per la pista.
25 minuts. Collet Roig (652 m). Cruïlla de camins. A l'esquerra, un segueix vers al puig Andreu. A la dreta, un altre
discorre per la plaça del Llop i, seguint els baixos de Roca Picarda, comunica amb el coll de la Creueta des d'on es
pot davallar cap a la riera de Santa Creu de Palou. Nosaltres avançarem frontalment per un viarany on de seguida
s'hi poden observar diversos senyals de pintura blanca. Es planeja decantant-nos lleugerament vers al SW.
28 minuts. Enllacem amb un camí, molt més ample, que baixa procedent de la pista que va cap a la plaça del Llop
(637 m). El seguim en sentit descendent ja orientats vers el sot de l'Infern. Algunes àmplies giragonses permeten
perdre altitud amb força comoditat.
38 minuts. La pista per on baixàvem s'estreny i acaba en un eixamplament situat en un replà boscós (568 m). Prenem
el corriol que s'esmuny a la nostra dreta. A la cruïlla, ens cridarà l'atenció la presència de mollons i senyals de pintura
blanca que indiquen el seu traçat.
46 minuts. Després de baixar per la mateixa llera o llit d'un petit torrent secundari, el viarany mena directament a la
pista, ben ampla, que recorre tot el Sot de l'Infern (523 m). Es continua a l'esquerra i creuem el proper torrent.

Del torrent del sot de l'Infern al cim del turó del Malpàs - 2.050 metres (48 minuts).
En aquest punt s'abandona el Sot de
l'Infern i ens enfilem, a la dreta, també per
una pista que guanya altura lentament.
Seguim els senyals de pintura blanca. A la
bifurcació destaca la presència d'un indicador amb el rètol que anuncia: Camí de Rellinars i de Monistrol.
5 minuts. La pista es fa més estreta i condueix a una evident bifurcació (554 m). Girem a la dreta i comencem a transitar per
un sender, molt frondós, senyalitzat amb
pintura blanca i pedrons, que guanya altura amb certa celeritat tot dibuixant diverses
giragonses.
15 minuts. Arribem a un antic camí carreter que seguim cap a l'esquerra (641 m).
Disminueix notablement la inclinació del
terreny per on avançàvem.
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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
17 minuts. Accedim a un replà rocós on, a la dreta, arrenca el viarany que ens portaria cap a l'estratègic coll de la
Creu dels Alls i, des d'allà, podríem baixar fàcilment a Mata-rodona o planejar vers la propera masia de Puigdoure.
Deixant aquest brancal que, des de lluny, segueix paral·lel al traçat d'una línia elèctrica d'alta tensió, es continua carena amunt.
20 minuts. Assolim el llom de la serralada boscosa (671 m) i enllacem amb el camí carener que seguirem a l'esquerra
(llevant). Aquest carrerany discorre travessant diversos claps d'alzina i pi i algun roquetar, amb una bonica perspectiva envers el turó del Malpàs. El camí és força planer i ple de farigoles i romanins.
32 minuts. Sortim del bosc i topem amb una evident bifurcació (693 m). S'abandona a la dreta el sender que revolta
el vessant meridional del turó i prenem a l'esquerra un corriol, visiblement senyalitzat amb pedrons, que s'enfila pel
pendís rocós. Dilatades giragonses faciliten progressar amb comoditat fins anar a raure al peu d'una curta canaleta
rocosa que també es supera sense gaires dificultats. Unes darreres ziga-zagues, resseguint la part superior de la carena, absolutament orfe de vegetació, condueixen fins el cim.
48 minuts. Turó del Malpàs de Puigdoure (754 m). Panoràmica extraordinària vers puig Andreu, Puigbò, Pujol de
la Mata, els turons del Pujol i de l'Espluga, la Morella, el Paller de tot l'Any i Puigdoure. Si la jornada acompanya,
val la pena de fer el petit esforç de pujar-hi.

Del cim del turó del Malpàs a la balma del puig Andreu - 2.987 metres (69 minuts)..
Desfem íntegrament l'itinerari que hem utilitzat per a fer l'ascensió. La davallada tampoc presenta cap tipus de
dificultat. Únicament cal esmerçar un xic de precaució a l'hora de baixar la canaleta rocosa. Tot i això, al seu costat
esquerra hi ha diverses branques d'arbusts i matolls que, sense forçar-los, poden fer un bon servei aportant seguretat
i confiança.
10 minuts. Recuperem el camí que fa poc hem deixat per tal de enfilar-nos al turó del Malpàs (693 m).
12 minuts. Enllacem amb el camí, una mica més ample, que es desplega per sota de la carena (672 m). Una mica
més enllà, creuem el seti d'una antiga carbonera i anem girant per anar resseguint la part baixa del turó. S'avança en
direcció a migdia fent un giravolt molt tancat cap a l'esquerra. Es continua pel roquetar i accedim a diversos indrets
de vegetació força espessa. A la dreta hi tenim tota la barrancada del turó.
26 minuts. Coll del Malpàs o de les
Tres Pinasses (687 m). S'abandona a
la dreta el marcat sender que continua cap a l'Era dels Enrics i agafarem
el caminet de l'esquerra que condueix
fins a les Tres Pinasses, conegudes
per la seva excepcionalitat a causa
de l'alçada i el gruix dels seus troncs.
Prosseguim davallant per aquest corriol que presenta alguns trams de
forta baixada, fa diverses giragonses
i creua successives carboneres. Al no
haver-hi cap bifurcació, el camí no té
pèrdua.
37 minuts. En arribar a prop del Sot
de l'Infern, el viarany s'eixampla i va a
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raure a la pista forestal (598 m). Continuem a la dreta per aquest vial que aviat gira a l'esquerra i s'enfonsa.
40 minuts. Travessem el torrent (583 m) i s'avança per l'ampla pista que s'enfila a poc a poc.
42 minuts. S'abandona la pista de terra que guanya altura vers el Collet Roig (593 m) i prenem una derivació, més
prima i antiga, que s'esmuny a la dreta en direcció al sot de l'Aiguada.
48 minuts. Poc després de creuar el torrent de l'Aiguada (611 m), topem amb una cruïlla de camins. Cal girar a l'esquerra i iniciar una curta pujada seguint de prop la riba esquerra del torrent.
57 minuts. En un contundent revolt a la dreta que dibuixa el sender per on transitem (677 m), el deixem per a agafar
un viarany, molt poc marcat, que arrenca cap a l'esquerra. Tot i que no és massa clar, es pot seguir amb relativa facilitat
fins atènyer la propera carena.
63 minuts. Fem acte de presència a un coll (707 m), que separa el Puigbò (dreta) del puig Andreu (esquerra). Prescindim del camí, ben marcat, que revolta per sota del turó del puig Andreu (esquerra) i seguim el corriol, en principi
terrós, que s'enfila per la carena (dreta). Aquest sender travessa un clap d'alzines i guanya altitud fins a prop de la
testa cimera. Un breu tram de baixada i un petit flanqueig pel vessant rocós (nord), condueixen vers la visible balma.
69 minuts. Balma del puig Andreu (735 m). La carena dels Codolosos és un important contrafort que es desprèn
del sector nord-occidental del massís de l'Obac, tot separant els sots o torrents del Roig i de l'Infern. Aquest bonica
serra deu el seu nom al caràcter pedregós (còdols) del seu terreny i constitueix un dels indrets més ben conservats en
el seu aspecte natural de tot el massís de l'Obac. Aquesta carena és presidida per un característic i alterós turó situat al
bell mig de la serra, destacant-se clarament. És el turó del puig Andreu o de la Creueta, d'aspecte semblant, encara
que bastant més petit, al turó del Malpàs de Puigdoure que s'aixeca més al sud, a l'altra banda del sot de l'Infern i
que aquest matí també hem visitat.
Aquest puig, a part de les esplèndides vistes sobre el Pirineu, les valls de Mura i de l'Obac, Montserrat, etc., que
ofereix al visitant, guarda amagada en la seva cara nord una interessant balma obrada. Físicament, la balma del puig
Andreu és de proporcions moderades, amb pedres més grosses al basament que no pas a les parts altes. Un dels
aspectes interessants són les seves finestres en forma d'espitllera, que li donen un cert caire de fortificació. El mur de
la balma presenta sectors bastant malmesos, sobretot a la part on hi ha un gros bloc caigut que fou aprofitat per al
tancament de la cavitat. L'obra és feta a base de pedres més aviat petites i irregulars, unides amb morter pobre de calç
o formant simplement un mur de pedra seca que sembla de facció més recent.
La construcció mostra un acabat força acurat, sobretot en les dues portes d'accés que té l'habitatge, en una d'elles hi
ha pedres picades formant l'ajust per a la porta, i encara hi resta clavat l'eix de ferro d'una frontissa.
No sabem gran cosa de l'origen d'aquesta balma, de la qual s'ha dit que conté restes de primitives fortificacions,
referint-se segurament a les finestres-espitlleres abans esmentades, si bé probablement tingueren una funció més
utilitària que no pas bèl·lica. Els propietaris del mas del Puig de la Balma, que ho són alhora de la construcció del puig
Andreu, no recorden res referent al seu origen; únicament que en el passat la balma fou utilitzada com a corral per
als seus ramats. Segons l'opinió dels estudiosos, es tracta probablement d'un habitatge d'època pre-romànica o altmedieval.
De fet, les balmes obrades de l'Alta Edat Mitjana solien estar dividides en un compartiment per a les persones i un
altre per al bestiar, detall que sembla complir-se en la balma del Puig Andreu, donades les dues portes d'accés que
té. La coberta d'aquest recinte segurament va ser feta a base de brancatge, palla, etc. Malgrat que la paret de llevant
està acabada amb la inclinació necessària per a adaptar-hi una coberta, no hi ha restes ni vestigis ni cap allotjament
de possibles bigues de fusta que poguessin suportar un sostre més acabat, definitiu i pesat.
Una de les dificultats que segurament va fer una mica incòmoda la utilització de la balma del puig Andreu, és l'absència de fonts o manantials d'aigua en les seves immediacions.

De la balma de puig Andreu al mas del Puig de la Balma - 2.374 metres (44 minuts).
Es deixa enrere l'habitacle i continuem la ruta revoltant encara el bressol rocós (dreta), com si volguéssim adre-
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çar-nos vers el collet Roig. En arribar a la punta més occidental de la dilatada codoleda, topem amb el bon camí que
arriba per ponent. Malgrat això, ignorem aquesta alternativa i seguim donant el tomb a la part alta del turó transitant
per un corriol, poc marcat, que es desplega vers llevant. Una opció que comporta superar un curt pas, una mica aeri,
per damunt de roca. Si la pluja o la humitat ens mostra la seva tarja de visita el dia que fem la caminada, evidentment
caldrà eliminar complicacions i transitar per un enllaç menys agosarat. A un nivell més alt o, tal vegada, més inferior,
es segueix revoltant el turó fins a trobar el corriol per on hem pujat a la balma.
7 minuts. A prop d'un clap d'alzines (725 m), s'enllaça amb el viarany terrós que hem utilitzat per anar a visitar la
balma. Es continua de baixada (dreta), encarats vers el petit collet.
10 minuts. Tornem a situar-nos al coll que separa el Puigbò del
puig Andreu (707 m). Es deixa a la dreta el sender que arriba procedent del collet Roig i avancem pel camí carener (SE).
11 minuts. A l'esquerra, assenyalat amb una pila de pedres (706
m), arrenca un caminet que ben aviat gira a l'esquerra en direcció
a tramuntana i, tot fent una giragonsa, es decanta cap a la dreta on
emprèn una forta baixada. Més enllà, passa per un parell de carboneres i per davant de la font Cendrera, un diminut clot que es veu
a l'esquerra, que simplement recull l'aigua que li aporta un minúscul
torrent.
18 minuts. Topem amb un camí perpendicular a aquell pel qual
hem baixat (638 m). El seguim cap a l'esquerra, continuant amb un
descens molt suau i travessa dos torrentols.
25 minuts. Després de creuar el darrer torrent es remunta un petit
talús i s'arriba a una pista forestal (594 m). Continuem endavant per
la pista.
30 minuts. Bifurcació de pistes (563 m). Prescindim del brancal de
l'esquerra que s'enfila en direcció al collet Roig. S'avança per la pista
que es desplega a la nostra dreta, a prop del torrent dels Codolosos.
34 minuts. Després de travessar el torrent i d'una curta pujada accedim a la pista forestal que comunica el collet
Roig i el Puig de la Balma (582 m). Prosseguim transitant cap a la dreta.
37 minuts. Passem pel costat d'un edifici, situat a la dreta de la pista, que des d'uns anys ençà s'ha transformat en
una porcellera (577 m).
44 minuts. Creuem altra vegada l'era del mas del Puig de la Balma i, desfent el trajecte per on hem caminat a
primera hora del matí, s'arriba a l'indret on tenim aparcats els vehicles.
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
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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
22 Camins de Sant Llorenç del Munt i l'Obac - E.Grau i F.Vancells - El Cau ple de lletres - 2000
50 Matinals per St. Llorenç del Munt i l'Obac - J. Mª Trullàs - Fundació Torre del Palau - 2010 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 les prospeccions prèvies del recorregut efectuades els matins dels passats dies 27 de febrer i 6 de març, pels companys Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.

Castellar del Vallès, 20 de març de 2011
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General
AGENDA D'OCTUBRE

Dissabte 17 - Projecció CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA 2015
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General
AGENDA D'OCTUBRE

Diumenge 18 - Programa de la diada del soci 2015
Tot el dia
		

Exposició de fotografies i projeccions

Imatges de les activitats de les diverses seccions del C.E.C.

Tot el dia Portes obertes del centre
		
Podreu rebre informació, gaudir de les instal·lacions i poder conversar amb els diferents vocals de les seccions.
7:15 h. Aplec de les Arenes
		Organitza: Sortida organitzada pel grup Senders i grup Anar-hi Anant.
		 Es visitarà el bosc de pedres. Durant el recorregut es visitaran vàries barraques. Es farà l’ofrena a les 		
		 Arenes en record dels socis traspassats i possiblement també una missa.
		 Retorn al C.E.C. cap a les 13h aproximadament.
		Distància: 15,100 Km.
		Desnivell: 260 m.
Tothom que vulgui anar a les Arenes sense caminar haurà de reservar plaça per organitzar el desplaçament.
		 Es tancarà la inscripció el 9 d’octubre.
		 Reserva als següents telèfons.
		 Francesc Vilaclara 625486654, Jaume Font 636617512, LLuís Vila 666739245, Carme Vinaixa 680738263
9:00 h. Sortida de trail
		Organitza: Salamandra Trail Running
		
Lloc de sortida: Local Social del C.E.C. (C/ Colom s/n)
		Itinerari: Pujada al Puig de la creu per corriols, amb una distància entre 8/10 km
		 Temps estimat: 1:30h.
11:00 - 13:30 h.
		
		

Rocòdrom exterior

Podran pujar tots els infants i joves que vulguin.
Situat al pati del local del C.E.C.

14 :00 h. Dinar de germanor
		 Dinar per als socis i simpatitzats del centre.
		 El dinar inclou: Amanida, Botifarra, beguda, pa, postres i cafè.
		Preu:
			
· Nascuts el 2012 o endavant gratuït.
			
· Nascuts entre el 2005 i el 2011 - 5€ els socis i 8€ els no socis
			
· Nascuts abans del 2005 - 10€ els socis i 14€ els no socis
		 S’hauran d’adquirir els tiquets per avançat a la secretaria del C.E.C. abans del dimecres 14 d’octubre.
		Lloc: Al carrer Colom davant del local del C.E.C.
16 :00 h. Records honorífics
		
Després del dinar es procedirà al repartiment de records honorífics als socis amb 25 o 50 anys d’antiguitat a l’entitat.
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General
Esdeveniments de la Festa Major programats pel CEC
Tradicionalment, la nostra entitat sempre ha col·laborat en les activitats que s’organitzen per a donar contingut al programa de la Festa Major i, en aquesta edició, hem tornat fer-ho amb els següents esdeveniments:
Exposició a la nostra seu social “Textures i colors del paisatge d'Islàndia”
Exposició de fotografies preses per
Antoni Marín Amatller. L'Antoni, soci
del CEC, és professor de fotografia
i sistemes audiovisuals dels estudis
d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Com a àmbit
de recerca treballa en les aplicacions
didàctiques de l'hipervídeo al campus
virtual de la universitat. Anteriorment
va treballar com a guionista i realitzador de programes de televisió educativa per al Canal 33.
L'exposició de Textures i colors del
paisatge d'Islàndia correspon a fotografies captades durant un tresc fet el
2010. Explora una visió personal d'Islàndia experimentant amb els procediments de revelat del negatiu digital. Ha estat exposada a l'Octubre Centre de
Cultura Contemporània de València el 2013 i al Visa Off de Perpinyà el 2014.
Les 12 peces de l’exposició van ser
penjades a la sala principal de la
nostra seu social, que va ser oberta
al públic el matí i tarda de dissabte,
diumenge i dilluns de Festa Major.
Malgrat la qualitat de les imatges
allà exposades, no es va produir
una assistència de públic important, fet que es porta a reflexionar
sobre la continuïtat d’aquesta activitat.
Aquesta exposició requereix del
suport d’alguna persona que s’encarregui d’obrir, ser-hi allà i tancar
en finalitzar l’horari. Aquestes persones són socis i sòcies voluntaris
que dediquen, de forma altruista,
el seu preuat temps lliure a aquesta activitat. En algun moment es pot haver produït una falta de sincronia entre les
diverses persones que s’havien compromès a atendre l’exposició, fet puntual que s’ha de saber disculpar.
Cal agrair la dedicació d’aquests voluntaris, així com l’aportació de l’Antoni Marín, autor d’unes imatges d’excepcional qualitat.
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Esdeveniments de la Festa Major programats pel CEC
XXXVIII Concurs de Fotografia artística, XXIV Trofeu Joan Riera, XI en Color
S’ha recuperat aquest concurs gràcies a la intensa dedicació d’en Francesc Vilaclara, vocal del Grup de Senders, que
ha implicat a tothom amb l’objectiu de donar-li la transcendència que mereix.
La temàtica d’aquesta edició va ser: La muntanya i les seves activitats. Les quinze fotografies participants van ser valorades per destacats membres del Càmera Club de Sabadell, que van atorgar tres premis i un accèssit. Posteriorment
van ser penjades a Cal Calissó, oferint als espectadors la possibilitat de votar la imatge que sigui més valorada sota la
seva mirada. El Calissó ofereix el premi d’un vermut, a sortejar entre els participants en aquesta votació popular.
Els premiats han estat:
Primer premi: Jaume Calsina amb “Cel blau”
Segon premi: Maria Gaspar amb “Aigua”
Tercer premi: Elvira Guardia amb “Albada a la Mola”
Accèssit: Josep Manel Martí amb “Entre boires baixes i el sol”
El lliurament dels premis va ser a càrrec de les màximes
autoritats locals i del president de la nostra entitat, com
podeu observar a les imatges que s’adjunten.
El nostre desig és que es pugui continuar gaudint en
futures ocasions d’activitats d’aquesta magnitud, que fan
associacionisme i fan poble.
Moltes gràcies a tots els participants, així com a les
entitats i comerços que han donat el seu suport: Estima
Castellar, Cal Calissó, Tenda de Fotos, Jordi Serra, Vila Hosta, Fotoprix, Visual Fotogràfic i Estanc Martí.
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Esdeveniments de la Festa Major programats pel CEC
17è. Tast d’Excursionisme
Itinerari: Recorregut pels entorns de la població, en el que es podran visitar diverses construccions de pedra seca
catalogades i restaurades pel Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar.
En Joan Roura, membre destacat del C.E.C. i ànima del Grup de Recerca de la Pedra Seca, va conduir els assistents al
tast a través de la història de la vila, evocant aquell passat en el que una activitat molt important dels vilatans era el
conreu de la vinya i, com a conseqüència de la mateixa,
a través de l’arquitectura rural que hem heretat en forma
de feixes, barraques i d’altres elements construïts amb la
tècnica de la pedra en sec.
Cal fer esment que una gran part dels elements arquitectònics visitats ha estat restaurada pel Grup de Recerca de la
Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar.
Agrair la dedicació d’en Joan Roure és quedar-se curt. Ell és
una persona amb una llarga trajectòria de compromís amb
el C.E.C. i amb la vila.
Les imatges són obra del també soci de la nostra entitat
José Luis Guadarrama, que sempre té la càmera preparada.

Contractació a secretaria.
Seguint els acords de l'Assemblea General de Socis, i després d'haver constatat la dedicació i compromís de la Maria
Lluïsa Torres en les seves tasques al front de la secretaria
de la nostra entitat -fins ara contractada per mitjà d'Adeccos'ha procedit a mantenir-la en el seu joc de treball fen-li un
contracte de treball directe. Aquest contracte té inicialment
la duració d'un any i abasta l'horari de 18:30 a 21:30 de dimecres i divendres.
És la primera treballadora en plantilla de la nostra entitat i
volem donar-li la benvinguda més entusiasta, desitjant que
continuï en la seva tasca amb l'eficiència demostrada fins ara.
Moltes gràcies Maria Lluïsa.
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Grup Familiar
Cami de Ronda de LLoret a Blanes
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Grup de Natura
AGENDA D'OCTUBRE
Dissabte 24 - Excursió a la Salut (església de Sabadell)
Itinerari: Parc de Colobrers, Can Santpere, pista de Can
Casamada,Torre del Canonge-Vivers, pont de la Salut, església de la
Salut (Sabadell) i retorn per la pista La Salut-Castellar, baixada a Can
Casamada i tornada al parc de Colobrers.
Hores de camí: 3,5 hores, aproximadament..
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament en cotxes particulars fins al parc de Colobrers
Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos. (tel. 93 714 69 35)

Església La Salut (Sabadell)

www.feec.org
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