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14 15

Dia 6

21

23

24

26

27

28

Sortides i Actes MAIG

Projecció de dos audiovisuals al CEC
Organitza: Grup Audiovisuals - Pàg. 24
Dia 7 Passejada pel Tenes i al Parc de les Olors
Organitza: Grup de Natura - Pàg. 24
Dia 8 Sortida conjunta a Savassona
Organitza: Grup Familiar i Game - Pàg. 25
Dia 20 Projecció de laudiovisual Estil TIM
a La Falconera

Dia 22
Dia 4

Organitza: Grup Audiovisuals - Pàg. 26

Excursió de Coll de Pal a Gréixer
Organitza: Grup de Muntanya - Pàg. 26

juny

Salamandra Trail Nocturna
Organitza: Salamandra Trail - Pàg. 27

juny

Organitza: Grup de Senders - Pàg. 28

Dia 4 i 5 Travessa Montserrat-Castellar
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
Sortida 2 del Grup de Muntanya

EXCURSIÓ A MONTSERRAT
Camí de les Bateries, drecera de Sant Joan o de la Fontseca i cova del Salnitre

ermita de la Salut de Collbató (398 m), drecera dels Graus o drecera de Fra Garí, camí de
les Bateries, la Fontseca, camí vell o drecera de Sant Joan, ermita de Sant Joan (1005 metres), pla
de les Taràntules, serra Llarga, pla de Sant Miquel (860 m), coll de la Fita, camí de les Feixades, cova
del Salnitre (visita guiada facultativa) i ermita de la Salut.
10.170
metres.
3 hores i mitja.
Itinerari:

Distància total del trajecte:

Temps efectiu de camí:

De l’ermita de la Salut a l’ermita de Sant Joan, 3.273 metres - (1 hora i mitja, aproximadament)

Abandonem el vehicle a laparcament per accedir a la zona desbarjo situada al voltant de lermita. Es
transita pel costat de la font i, deixant ledifici a lesquerre, emprenem una curta davallada per unes
escales i un camí urbanitzat (senyals de pintura blanca i vermella dels senders GR 5 i GR 172). Avancem uns metres per la carretera (dreta) i prosseguim encara pel bon camí de terra que apunta vers
el nucli urbà de Collbató. Ben aviat prescindirem del sender i sinicia una contundent pujada agafant
el viarany que sesmuny a la dreta. Una vegada superat el petit desnivell, el trajecte planeja vers
mestral i flanquegem pel nord el proper
.
. Anem a raure al camí, procedent de
, que senfila per la carena passant entre
ginesteres, ametllers, oliveres i pins. El seguim de pujada, és a dir, cap a la dreta. També per la
nostra dreta, aviat veurem com arriben dos viaranys. El darrer, discorre arran duna línia elèctrica.
.
. A la dreta, senyalitzada amb pintura blanca i groga, arrenca la
. Un trajecte força espectacular però un xic cansat, que remunta la carena que
delimita el sector occidental del torrent de la Fontseca. Aquest itinerari, molt directe, inclou alguna
petita grimpada, sense importància ni dificultat, però per a la qual cal estar habituat; altrament la drecera en comptes de
fer-nos guanyar temps, ens en farà perdre. No és gaire aconsellable utilitzar-la
en cas de pluja o humitat, ni cal preveure poder-la superar fàcilment si el grup
que hi transita és heterogeni i molt nombrós.
Si hem escollit prosseguir per la
, menys dura i exigent que
la drecera anterior, flanquegem, pujant
cap a lesquerra, fins a ficar-nos per un
xaragall. Senyals de pintura blanca i vermella.
turó del Pujol

10 minuts

Collbató

15 minuts Bifurcació de camins
drecera de Fra Garí

drece-

ra dels Graus
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. Sortim del córrec i continuem el flanqueig constant cap a lesquerra (mestral), pujant
mitjançant petites giragonses, per una carena relativament inclinada. Remuntem un grau per la
banda dreta.
. Sabandona la carena, anant de nou cap a lesquerra per dins duna petita vall.
. Accedim al
. Gran Taca Blanca, que alguns anomenen
,
que en realitat és una senyera pintada a la paret del cingle. Llibre de registre.
. Passem per una balconada ben bé al peu dun cingle. Al damunt de Collbató el terra
és argilós, fet que en el seu temps dificultava el pas dels animals; la
. A lesquerra hi ha la
. Per una carena molt ampla fem dues grans ziga-zagues. Aquest indret és conegut
popularment amb el nom de
.
. Ens trobem damunt del
, que tenim literalment als nostres peus. A la dreta, per la carena arriba litinerari de la
. Poc
després, a lesquerre del camí, podem veure la diminuta boca daccés al pou petit de costa Dreta i
linici del viarany que condueix vers al
(125 metres de profunditat). Des daquest
indret es veu el
, al damunt del qual es col·locaren
durant la Guerra del Francès i que han acabat per donar el nom al camí.
. Després de planejar, creuem el
i es deixa a la dreta la
cisterna de pedra, de fa segles esquerdada, de
.
.
(775 metres daltitud). Sabandona a la dreta (ponent), litinerari
que va cap al monestir i avancem pel sender que senfila cap a tramuntana. Pal amb indicadors. El
camí, ben arranjat, puja sempre pel marge esquerre del torrent de Santa Caterina, mantenint-se a
una certa altura de la vall.
. Després dalgunes giragonses, ben marcades i racionals, es travessa un primer
collet.
. Creuem un segon collet situat entre dues agulles. A partir dara el sender, fora
de dues petites ziga-zagues, va flanquejant
el torrent. Es transita per davant de
ubicada a laltra riba
del torrent i molt visible pels reguerots de
la seva cisterna excavats a la pedra.
. Per un collet travessem la
(999 metres daltitud). Tenim la
al damunt, a la nostra esquerra. Després de caminar uns metres en direcció a
la capella pel fil de la carena, savança pel
vessant del
, entre bosc, en
lleugera baixada.
18 minuts

25 minuts
30 minuts

camí de les Bateries

el Llençol

32 minuts

roca Llisa

roca dels Polls

les Voltes o la Costa

41 minuts

torrent de Santa Caterina o de la Fontseca

drecera de Fra Garí

pou de costa Dreta

serrat i el coll de les Garrigoses

54 minuts

torrent de Santa Caterina
la Fontseca

56 minuts Bifurcació de camins

1 hora i 1 minut

1 hora i 5 minuts

lermi-

ta de Santa Caterina,

1 hora i 23 minuts

serra de Sant Joan

capella-ermita de Sant

Joan

torrent Fondo

les bateries
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
. Accedim al camí ample i urbanitzat que uneix lestació del funicular amb lermita
i lantic restaurant de Sant Joan. Es continua a lesquerre, de pujada, fins a assolir el replà on hi ha la
capella, de construcció recent i orfe de vàlua artística (1.005 metres daltitud). Bona vista del vell
restaurant, avui abandonat i ruïnós i de les minses restes de
.
1 hora i 26 minuts

lermita de Sant Onofre

De l’ermita de Sant Joan al pla de Sant Miquel, 1.856 metres - (mitja hora, aproximadament)

Iniciem la davallada seguint el camí urbanitzat per on hem accedit a lermita de Sant Joan. Es
transita, ben còmodament, en direcció a llevant.
. Observem a lesquerre com arrenca un viarany, molt prim, que senfila vers al nord en
direcció a
; un veritable niu dàligues penjat al mig de la paret de la
4 minuts

lermita de Sant Jaume

Gorra

Marinera o roca de Sant Jaume.

. Som al
, estació superior del
(971 metres daltura). Cruïlla de camins. Hi
ha un pal amb indicadors. A mestral podem
anar vers
Prosseguim pel camí urbanitzat que es desplega vers a migdia i que dibuixa una giragonsa que permet assolir ràpidament un petit replà de la carena (999
metres daltitud). Bona perspectiva sobre la
part occidental de la serralada:
, i més a
prop,
.
Avancem pel camí, senyalitzat amb pintura blanca i groga del sender PR C-19 i es continua en direcció xaloc, en franca davallada, resseguint el llom arrodonit de la
, una zona característica
i atípica en aquest massís per labsoluta manca de relleus orogràfics: no té cap agulla. Primer transitem per la part obaga de la carena i, més enllà, es travessa un coll i accedim al sector solell, des don
ja es veuen les
A prop daquesta, hi ha una caseta de
guaita.
. Fem acte de presència al
(860 metres daltura). La vista sobre vers
el Penedès fins a la serra de Prades. Pal amb indicadors. Cruïlla de camins en totes les direccions;
davant (migdia), el camí de les Bateries, que uneix Collbató amb el monestir de Montserrat. A
garbí, el camí que puja a Sant Joan, per on acabem de transitar.
11 minuts

pla de les Taràntules

funicular de Sant Joan

Sant Jeroni, al pla dels Ocells i a

Santa Anna.

Sant Jeroni,

Montgròs, roca Plana dels Llamps

la Gorra Marinera, Sant Salvador, etc

serra Llarga

creus de Sant Miquel i la nova dels Escolans.

30 minuts

pla de Sant Miquel

Del pla de Sant Miquel a l’ermita de la Salut, 5.041 metres - (1 hora i mitja,aproximadament)

Ara pertoca buscar el viarany que comunica amb la
. Shi observen senyals de pintura
blanca i vermella. Resseguint unes curtes giragonses, ens dirigim de baixada vers migdia pel camí
anomenat de la
.
Santa Cova

Quadra de Sant Miquel

Butlletí

Número 564 - Maig16 | 7

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

. Arribem a lextrem meridional del corriol, molt a prop de la carena del
i a sota mateix de la creu nova dels Escolans. La perspectiva sens obre al Baix Llobregat i al Vallès.
Virem cap a tramuntana
.
. Pal amb indicadors. Es deixa a lesquerre el sender que comunica amb ledifici de la
i prosseguim cap a la dreta (migdia), vers el
(635
metres daltitud). Deixem la vall del Llobregat i es continua la davallada abandonant a la nostra
esquerra la
. El camí ofereix un pendent moderat,
però amb trams molt pedregosos. Després duns amplis revolts entrem a la zona de
amb constants giravolts tancats on la inclinació del camí és seguida i constant, tot i que no exageradament forta. En tot aquest trajecte, hi ha moltes dreceres pedregoses que, tot i no oferir gaire
comoditat, permeten escurçar distància i temps. Prosseguim endavant amatents al recorregut i a
la senyalització dels senders GR 5, GR 6 i GR 172. Una vegada sha creuat el torrent, el camí millora
i presenta un perfil més planer.
. Sabandona a lesquerra la bifurcació del sender GR 6 que baixa cap
i a la
carretera. Pal amb indicadors. Prosseguim a la dreta transitant pel camí anomenat de
(garbí-ponent). Primer de pujada, després planerament, fins a situar-nos al peu dun gran
cingle vermellós, avançant paral·lels al torrent i a la carretera que sovint es veu als nostres peus.
Davant, dalt duna carena, albirem ja
.
. Travessem el
, pel qual baixa litinerari del
, amb
una entrada molt estreta. El camí ressegueix la paret en franca pujada.
. Després duna llaçada es deixa a la dreta, paral·lel al nostre, el començament
de litinerari del
, i immediatament, a la mateixa mà, tenim les escales que pugen
a les
que són a molt poca distància. Aquesta cavitat, amb un recorregut de 549
metres de gran bellesa geològica, és una de les més
importants i anomenades de Catalunya. El seu desnivell és duns 20 metres. Fou explorada el segle XIX per
Víctor Balaguer i Pau Bertran. El 1930 shi va inaugurar
un sistema dil·luminació obra de lenginyer Carles
Boigues. La tradició diu què fou lindret on es refugiava
el guerriller Mansuet en temps de la Guerra del Francès.
A partir dací el camí està absolutament urbanitzat i
baixa per unes escales vers a un espai habilitat com a
aparcament de vehicles on fineix la carretera que puja
des de Collbató.
. Abans darribar a la carretera, que
ben aviat seguirem cap a la dreta, sabandona, també
a la nostra dreta, un camí ample que va cap a la
(interessant jaciment arqueològic).
. A lextrem del primer revolt de la
15 minuts

serrat dels Mon-

jos

30 minuts Bifurcació de camins
Santa Cova

coll de la Fita

serra del Cap de les Canals i lOrella de Llebre

les Girades,

55 minuts

al Forat

les Feixa-

des

la vila de Collbató

1 hora i 5 minuts

torrent Fondo

pas de la Barra

1 hora i 20 minuts

pas de la Panxa

coves del Salnitre

1 hora i 25 minuts

cova

Freda

1 hora i 27 minuts
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
carretera la deixem bo i davallant per un camí
arranjat amb graons. Pal amb indicadors dels
senders GR 5 i GR 172.
.
(398 metres daltura). Aparcament
per a vehicles i àmplia zona desbarjo, amb taules, bancs i font.
Mapa Montserrat. Editorial Alpina. Escala 1:10.000 i 1:5.000. Edició 2004 - 2005
Caminant a Montserrat - R. Ribera-Mariné - Publicacions de
lAbadia de Montserrat - 1992
Camins i Canals de Montserrat - R. Ribera-Mariné - Publicacions de lAbadia de Montserrat.
Cicle Montserrat com a pretext - Grup de
Muntanya del C. E. de Castellar - 1991 / 1992
Itineraris Montserratins - Pere Bosquets - Amics de Montserrat - Editorial Ossa Menor - 1961
Montserrat. Guia Itinerària - Jordi Oliver Pausas - Publicacions Abadia de Montserrat - 2003
Amb lafegitó daltres dades, variants i horaris aconseguits en el decurs de la prospecció prèvia
del recorregut efectuada el matí del passat dia 5 de febrer de 2006 pels companys Joan Estalrich,
Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.
1 hora i 35 minuts

Ermita de la Salut de

Collbató

Cartografia:

Bibliografia consultada:

Castellar del Vallès, 26 de febrer de 2006
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Via descalada
Via d’escalada: Punta d’en Clerc a la Roca
de les Onze Hores

Dificultat: 6b+ (V+ obligat)
Llargada: 70 m
Equipament: Equipada amb parabolts
Material: 12 cintes exprés i material per reunions
Orientació: Sud
Primera ascensió: J. Vidales, E. Mayoral, R.
Vallribera
Aproximació: Un cop a Matadepera, aparquem
al final del carrer Belles Roques i ja veiem la paret davant nostre. 5 minuts
Descripció de la via:
1r llarg: sortim per un diedre per arribar a la primera assegurança i flanquejar a la dreta per enfilar una placa vertical on caldrà treballar amb els
peus per passar en lliure, tot seguit seguim per
una placa més fàcil per arribar a un petit muret
vertical i assolir la reunió.
2n llarg: sortim de la reunió per la dreta, on hem
de superar una petita zona amb poca presa, i
continuem per un camp de pedres grans fent un
clar flanqueig a la dreta, per arribar a la reunió
haurem de pujar per una mena de díedre i anar a
la dreta.
3r llarg: sortim amunt i anem en lleugera tendència a lesquerra fins a arribar a la zona més vertical de la via, un cop superada, anem en tendència a la dreta per terreny fàcil fins a arribar a sota
del desplom final, que podem superar fent un
pas de bloc difícil o en Ao. Reunió a muntar en un
arbre.
Descens: seguim amunt fins a trobar el camí i la
canal dels Monjos que ens deixarà al cotxe en
uns 10-15 minuts.
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General
96% DE SATISFACCIÓ EN LA XI EDICIÓ DE LA RUTA DE LES ERMITES
PROVA INCLOSA ENGUANY A LA COPA CATALANA DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA

Podem afirmar amb rotunditat que laproximadament 96% dels 527 participants va expressar
la seva satisfacció en general en el moment de
larribada al Centre Excursionista de Castellar del
Vallès el passat 17 dabril.

Corredors i senderistes no van dubtar en lloar els
diferents aspectes de la prova: ruta més maca i
agradable que mai, amb bones vistes, ben senyalitzada, amb uns avituallaments excepcionals
i un obsequi final que agraïen. Em va cridar molt
latenció un dels comentaris: Vaja, res a veure
amb la Matagalls - Montserrat, referint-se al con-
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junt de lorganització. I només cal veure les foto- ves celebrades, que havia sortit a les 7,00 del matí
grafies.
i va arribar a les 11,20 h, abans de migdia. Tot un
El fet és que la bonança del dia, potser un xic rècord.
calorós a partir de migdia, va facilitar molt que
el recorregut circular al voltant de les nou ermites, la del Castell de Pera ja desapareguda, dels
termes de Castellar, Gallifa i Sant Llorenç, amb
un recorregut de 46 km i un desnivell tant de
pujada com de baixada de 1.543 m.
fos molt agradable.
Dels 549 inscrits,
una vintena no es
van presentar a la
sortida i a larribada
sen van comptabilitzar 517. El primer
a arribar va ser el
jove de 39 anys, corredor de fons, David
Jaén Permanyer, primer finalista també
en les darreres pro-
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Cada any ha augmentat el nombre de dones par- mostrar les quatre darreres en arribar al Centre
ticipants de totes les edats, la majoria amb la fer- a les 19,45 h. Felicitats per la tenacitat!
ma voluntat dacabar la prova, com ho van de- Aquest èxit de la prova no deixa veure, però,
els maldecaps, angoixes i esforços físics duna
colleta dorganitzadors que ha preparat la ruta,
lha supervisat, ha fet la promoció, demanat
permisos i autoritzacions als municipis i al Parc
de Sant Llorenç, ha previst i encarregat les vitualles i el dia abans ha anat a marcar la ruta, i el
mateix dia de la prova ha col·laborat en els controls de pas o atès un dels sis avituallaments
amb el suport daltres col·laboradors puntuals
que en els seus vehicles particulars han carre-
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gat i portat els queviures, i finalment tres equips
més han anat recollint la senyalització. Alguns
daquests han hagut de fer tres tasques de les
descrites. Cal reconèixer que la càrrega és força
feixuga i molts comencen a demanar el relleu
per altres més joves, vista la seva avançada edat.

Nhi ha que fa 25 anys que shi van implicar. A
tots ells, gràcies una vegada més. Sou fantàstics!
Lúnica incidència remarcable ha estat la trista
notícia, poc informada per cert, dun participant
que sembla que va caure amb tan mala sort que
es devia trencar alguna costella i va ser evacuat
en ambulància des de la Vall dHorta.
Josep Manel Martí
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General
NOTA INFORMATIVA

En funció dels acords de la Junta Directiva, en la seva reunió del passat 5 dabril, sacorda no
cobrar cap import pel préstec de material als socis i sòcies de lentitat; es manté, però, el cobrament de la fiança establerta. Els socis i sòcies podran disposar en préstec duna unitat de cadascun dels elements que es troben en existències durant una setmana, i hauran de justificar la seva
condició de soci/sòcia.
SOL·LICITUD DE VOLUNTARIS COL·LABORADORS

La secció de curses de muntanya Salamandra Trail
Running necessita voluntaris col·laboradors per a la
cursa nocturna que tindrà lloc el dia 4 de juny. Si és del
teu interès, posat en contacte per mitjà de la nostra
bústia de correu: cecastellar@gmail.com, o presencialment a la nostra seu social en horari de secretaria al
carrer Colom, s/n (Ateneu) (dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21 hores).

Game
Escalada en bloc a Sant Joan de la Vilatorrada

El passat 10 dabril el Biel, el Xavi, el
Roger, el David, lEsparrach, la Laura,
la Kuangu, el Ruben, lOliver i la Núria
vam anar a Sant Joan de la Vilatorrada.
Un lloc preciós i amb blocs espectaculars tant en altura com en formes.
Gràcies al bon dia, i la motivació que
ens vam encomanar entre nosaltres,
vam poder escalar un munt de blocs,
fer slakline i què més que alguna migdiada. Un diumenge molt profitós!
Amunt GAME!
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Grup de Muntanya
Tercera etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. 3 d’abril de 2016

Un dia esplèndid ha permès gaudir de la tercera etapa del cicle 2016 de Grup de Muntanya, en una excursió que unia els Rasos de
Peguera amb el Santuari de Queralt, visitant
el punxegut cim del Cogulló dEstela.
El viatge danada, fins al punt de sortida, va
servir per a constatar el bon humor i les ganes de gresca que presentava la tropa, tot
felicitant-se per la bona sintonia amb el clima que els regalava un cel net de meteors i
amb el vent foragitat per contrades remotes.
Laparcament dels Rasos de Peguera estava
totalment a la disposició del vehicle que els
transportava, amb el sol incipient que els començava a escalfar per sobre del Pedró. Cap a ell van
adreçar les seves primeres passes, trepitjant la neu que shavia negat a fondres i sobre la que
algun dels participants va practicar piruetes de patinatge amb caiguda esmorteïda sobre les toves natges.
Un cop arribats a aquella atalaia, van gaudir dunes vistes excepcionals allà on es posés la seva
expectant mirada. Destacava un nevat Puigmal i, fins i tot, podien atansar la silueta dels rocs de Montserrat.
Un pessebre metàl·lic els donava la
benvinguda i els menava cap al límit
del Pla de lOrri, on van establir el punt
de celebració de lesmorzar, tot just
abans de començar el descens cap al
Coll dEstela.
Escampats per un assolellat prat herbós, equipat amb alguns rocs que
exercien de provisionals seients, els
membres de lexpedició es van dedicar a
fer desaparèixer les viandes que portaven
a les motxilles, gaudint dun paisatge excepcional i de la xerinola pròpia del moment.
Baixant cap al Coll dEstela, van topar amb
unes instal·lacions plenes de rètols acolorits i elements diversos que marcaven diferents camins a seguir, així com lexistència dunes fonts pels brocs de les quals
brollava un bon raig daigua, indret iden-
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tificat com Font de la Constança de
Puigventós i Font del Porró de Puigventós. Lopinió general va ser que sobrava
tant dartifici en aquell medi natural.
Al cim del Cogulló dEstela sarriba després
dhaver superat alguns obstacles que li donen un cert matís aventurer. Un cable
metàl·lic ajuda a superar un inclinat desnivell orfe de punts on agafar-se, que dóna
accés a un pas estret pel qual resulta dificul-

tós encabir-se amb excés dequipatge. Finalment, un aeri corriol arrapat a la paret
permet accedir al desitjat cim, on no es
podria organitzar un ball de plaça per les
seves reduïdes dimensions. Aprofitant la
companyia dun espontani solitari, els
membres de lexpedició que van atansar
aquell punt (faltaven 3 que es van quedar
al coll per problemes de vertigen) van ser
immortalitzats en una fotografia.
El descens sol ser un pèl més complicat,

quan es baixa de cara a la buidor aèria, però tothom va aconseguir-ho entre consells dels companys pioners i lesperit de superació de les pors
que sinstal·len a lorganisme en ocasions daquest
calibre.
El llogarret de Puigventós està dedicat al turisme rural. Allà crida latenció dels passavolants
un trineu que reposa sobre la frescor de lherba, en el que senfilen les dones del grup per a
ser retratades.
Una mica més avall, es passa a tocar del punt
on es troba el mutilat cadàver del Pi de les Tres
Branques, lloc que no és visitat en aquesta ocasió pels membres del grup, que adrecen les seves passes cap al costerut camí que els ha de
fer recuperar alçada i situar-se a les feixes dels
Cingles de Queralt, un cop passat el Portet. En
aquell recorregut trobaran un balcó natural on
sinstal·laran per a celebrar el dinar del dia, gaudint de les aèries vistes que sescampen cap al
sud, en una atmosfera en la qual es comença a
presentar núvols, sobre els que es perfilen les
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siluetes dels voltors que, ales esteses, aprofiten els corrents ascendents, per a mantenir-se en vol amb un mínim esforç.
Al Mirador de Garreta es comencen a barrejar amb
els visitants dominicals del santuari, alguns dels quals
saluden al pas dels caminants.
De les capelles que poden trobar en aquell lloc dexpiació, la que més crida latenció és la que té una barra
instal·lada, en la que, a petició explícita, serveixen una
cervesa fresca i suggeridora de pecats que justifiquin la pietosa visita. Allà sinstal·len la major part
dels excursionistes, apaivagant la set espiritual al mateix temps que resumeixen les emocions percebudes en el decurs de la gaudida jornada.
El vehicle que els ha de tornar, que esperava a laparcament carregat de paciència, els acull maternalment en els flonjos seients convidant-los a una passejada pel regne de Morfeo.
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Grup de Muntanya
Quarta etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. 24 d’abril de 2016

A les 7 del matí, sota la guaita duna lluna plena
que ja anava cap a minvant, els excursionistes esperen que els reculli lautocar que els ha de portar
al punt en el qual començarà la seva caminada.
És la quarta etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya, en la que shauran de desplaçar des del Coll
de la Creueta fins al santuari de la Mare de Déu de
Montgrony. Seran uns 15 quilòmetres de caminada, en un periple aeri per les principals alçades de
la Serra de Montgrony que els ha de permetre ad-

mirar el paisatge en el qual es trobaran immersos.
En arribar al Coll de la Creueta, abandonen la
comoditat maternal de lautocar per a ser rebuts per una forta i freda ventada que arriba
del Nord. Cal abrigar-se bé, no deixant ni una
escletxa per on es pugui colar aquell esmolat
fred. La part esquerra del cos, més exposada a
aquell meteor, sadorm com si li haguessin aplicat anestèsia. El cim de La Creueta (2.064 m.)

els veu passar ràpidament, quasi sense atrevirse a mostrar els dits per a prémer el disparador
de la càmera fotogràfica, que es delia per capturar les impressionants imatges del paisatge
que es mostrava en totes direccions. La neta
atmosfera, gràcies a les pluges del dia anterior,
permetia albirar els detalls del paisatge fins a
una distància ben lluny dallà: la Serralada de
Montserrat, el Macís de Sant Llorenç del Munt,
més llunyans; el Pedraforca, la Serra dEnsitja,
més propers; el Puigmal a laltra banda, lluint el seu mantell de neu.
Així van anar fent recorregut, per sobre de la Pleta Roja (2.025 m) i el de la Coma de Migjorn (1.959 m).
Pum!!
Ostres! Això ha estat un tret diu un del grup.
Guaita aquell isard, ha caigut i fa esforços per
a aixecar-se assenyala un altre.
Efectivament. El grup saturava allà per a esmorzar mentre, de lluny, veien els caçadors que
anaven a cobrar la peça.
Arrecerats del vent en aquella coma, els excursionistes van consumir les viandes que transportaven dins les seves motxilles per a locasió.
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Calia recuperar-se per a escometre
lesforç dels pendents que haurien
de pujar més endavant.
A mesura que el Sol feia seu aquell
cel blau i net, shavia encalmat el
vent, tot i que no deixava de fer-se
sentir. Les mans ja es podien mostrar i feien anar les càmeres fotogràfiques, que arrencaven bocins de
lescenari pel qual es movien.
Un cop superat el Serrat del Paravent de lAmorriador del Bac (1.908

m.) es baixa fins al Collet de les Fontetes de Castellar (1.875 m.), cruïlla de camins que passen a
banda i banda de la serralada. Aquell punt mostra el pendent que sha de superar per a arribar
al cim del Pedra Picada (2.006), alçada que es
torna a perdre per a baixar al Coll del Remoló
(1.869 m.), alçada que es manté, més o menys,
passant per lEmperadora (1.961 m.) i el Coll de
la Bona (1.890 m.), des don es pot enllaçar amb

la Serra de Maians per les fontetes del mateix nom, però aquesta no és la ruta que ha
de seguir el grup, ells shan denfilar pel fort
pendent que els ha de portar al punt més
elevat del Roc dels Llamps (2.049 m.), que allà
figura com Roc dels Llams, i que, seguint la
carena, els farà trepitjar lesperat Costa Pubilla del Pla de Pujalts (2.056,1 m.  2.053 m.
altres fonts). Aquest cim no és el més alt de
la serra, però sí que és el més espectacular
per la seva ubicació. Allà van gastar una bona
estona els excursionistes, capturar la imatge del grup, gràcies a un espontani que es va oferir a
prendre-la, i contemplant tot el que soferia al seu voltant, que nera molt i entretingut.
La davallada es va fer cap al Coll de Coma
Ermada, en un fort pendent que els feia
perdre més de 180 metres dalçada. Les cames es ressentien i demanaven un descans,
que va arribar a lalçada del Camp de lOrdi, (1.562 m.), on van establir el campament
per a consumir el dinar que també transportaven a la motxilla. Era un preciós balcó sobre la conca del riu Merdàs (vés a saber letimologia daquest topònim) que
passa per Gombrèn un pèl més endavant.
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Un cop el cos sha nodrit cal posar-se en marxa, ja que, la seva tendència natural, el porta a
endormiscar-se en el decurs de la feixuga tasca del pair sota aquell sol que els escalfa.
Un descens per corriols compartits amb laigua, ja dins de boscos de pins i aranyons, els porta al
malmès refugi de Planelles, que ensenya un greu forat al sostre, després de lincendi que va patir en
el seu interior. Des dallà, un camí esculpit a la roca i protegit amb una barana de fusta, els porta al
Pla de Sant Pere, magnífic balcó amb vistes sobre el Pedraforca i antesala de lermita de Sant Pere
de Montgrony i les escales que condueixen al santuari on es venera la bruna imatge de la Mare de
Déu de la Llet, que advoca per les dones que alletaven els seus fills.
Al bar de lhostaleria es van anar reunint els excursionistes,
on van fer la xerinola corresponent al goig de letapa superada, rememorant les anècdotes del camí. Lautocar els esperava allà mateix, on els va acollir en els seus confortables
seients que tenen una inveterada tendència a traslladar al
món oníric als seus ocupants.
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Pedra Seca
Premi pels barracaires

Ja és conegut de tothom que la feina
feta pel grup és del tot altruista, sense remuneracions externes que ultrapassin la pròpia satisfacció de veure
realitzat un projecte de recuperació
de la memòria històrica, aquella inserida en linconscient col·lectiu que
es vol ver conscient.
El Grup de la Pedra Seca del Centre
Excursionista de Castellar ha estat
guardonat amb una distinció que reconeix la feina feta. La secció dEsquerra Republicana de Catalunya de la nostra població ha tingut la deferència de pensar en el
grup com a mereixedor daquest preuat reconeixement. I tots els membres del grup volen expressar el seu agraïment per aquest guardó que els esperona a continuar amb la seva discreta tasca.
La terrassa del Mirador va constituir lescenari en el qual es va celebrar la cerimònia de lliurament,
coincidint amb la «Beca Oriol Papell» lliurada en el mateix acte. Després duns parlaments per part
dels atorgants i dels atorgats, tothom va poder gaudir duna distesa estona mentre degustaven el
piscolabis allà preparat per a locasió.
La barraca 117, o «de Mas Astafort», ja llueix

Labsència de crònica de la jornada anterior ha estat deguda a labsència de treball en la pedra
seca, ja que tota era molla aquell dia. Avui, un dia assolellat i sec, la pedra ha tornat a lestat en què
els membres del grup la poden treballar: seca.
Aquella llinda, que en imatges anteriors veieu barrant laccés en la porta dentrada de la barraca,
ja descansa horitzontal en la ubicació que li
correspon, oferint un arquitrau digne dels
precursors temples grecs, tot i que encara
cal treballar una mica més el timpà per a
proveir-lo de figures al·legòriques del mestratge dels pedrasequers.
Tot fa pensar, i el cronista es reserva el dret
de corregir-se en futures cròniques, que en
aquesta construcció no faltarà pedra. Shi
troba una bona quantitat pels voltants de
la barraca. Una pedra molt adequada per a
finalitzar lobra sense haver de sortir a la cacera de rocs camuflats entre les bardisses.
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El ternal ha tornat a fer la seva feina,
col·laborant en la feixuga tasca de
pujar les pedres més pesants a lalçada que les hi tocava amb el mínim
esforç. Es dóna la circumstància que,
en quasi totes les ocasions, costa més
embolicar la pedra (i després desembolicar-la) que fer-la volar pels aires
absent de gravetat. Déu tho pagui,
ternal!
La barraca de Menorca

Com podreu observar a les imatges que sadjunten, el frontispici de
la construcció ha quedat bastant
equilibrat, dotat amb unes pedres
duna mida bastant regular que
recorda el de la Naveta dels Tudons, ubicada a Menorca. A lilla
van tenir la sort de trobar pedra
més gran i ben tallada (o la van
tallar), carreus que assenten molt
bé uns sobre els altres utilitzant la
tècnica ciclòpia en la qual eren experts, i daixò ja fa uns 3.000 anys.
El nostre grup daixecadors de pedres ja va camí daconseguir
aquest nivell de virtuosisme. Com- La barraca daquí
pareu les imatges i trobareu les similituds que la vostra imaginació sigui capaç de crear, deixeu-la volar.
En el decurs de la propera jornada es farà un petit parèntesi en la restauració daquesta barraca.
Està previst fer una descoberta pel terme veí de Sant Llorenç Savall, que estarà guiada de la mà
del company Jordi Guillemot, pedrasequer en cap daquelles contrades.
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Grup Anar-hi anant
El Grup Anar-hi anant, vam fer diverses activitats
el passat abril, una és la sortida a la Serra de lObac
i laltra és la travessa des de Sant Llorenç a Castellar.
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Grup Audiovisuals
El divendres 6 de maig a les 20,30, el fotògraf i espeleòleg Víctor Ferrer ens convida a lexposició de
fotografies i presentació del seu nou llibre: Sant Llorenç del Munt, lObac i Montserrat. Avencs i coves en
conglomerat.
A les 21,00 h, farem la projecció de
laudiovisual Coves i avencs de Sant
Llorenç del Munt, lObac i Montserrat on
Víctor Ferrer del Grup de Fotografia i
Exploració Subterrània FlashBlackCorb,
amb la col·laboració de la Secció dInvestigacions Subterrànies del Centre
Excursionista de Terrassa, han realitzat
fotografies de les coves i avencs per un
llibre. Aquest volum també conté una
visió sobre la biodiversitat, hidrologia,
geologia, topografia, fauna i vegetació
del massís.
I a les 21,30, Víctor Ferrer ens convida a Un viatge subterrani sota lhoritzó. Estem envoltats de meravelloses muntanyes calcàries amb infinitat de coves i avencs que esperen la nostra visita. Tubs de
lava volcànica a Hawaii, coves de gel a Àustria, les coves de la nostra regió Mediterrània amb el seu
món mineral i els seus rius subterranis, lart parietal de la cova de Nerja, busseig en coves de Sardenya,
i també les cavitats naturals de sal, conglomerat, guix, hidrotermals, etc. Aquest viatge virtual amb
increïbles fotos del paisatge subterrani, ens donarà una visió general de la diversitat i la riquesa
daquest meravellós món sota lhoritzó.
Grup de Natura

Dissabte, 7 de maig de 2016:
Passejada pel Tenes i visita amb dinar al Parc
de les Olors de Santa Eulàlia de Ronçana
Font de Sant Cristòfol, Pont i resclosa de Can Font, Passera de la Campinya, Resclosa de la Casa Vella, Pont de Can Donat. Gual
de Can Magre.
8 h del matí de lIES Castellar i desplaçament en cotxes particulars per desplaçar-nos
Parc de les Olors
fins a Santa Eulàlia de Ronçana.
Dinar i visita guiada. Preu de tota lactivitat: 20 euros per persona. Cal apuntar-se abans del dimecres 4 de maig als vocals daquesta excursió.
Ramon Fabregat i Josefina Arimon (telèfon 93 714 21 78)
Itinerari:

Sortida:

Vocals:
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Grup Familiar
Game
Sortida conjunta a Savassona, amb el Grup Familiar i el Game

El diumenge 8 de maig del 2016 us proposem una sortida conjunta descalada amb el GAME i
Grup Familiar. El lloc escollit és Savassona, una zona on trobarem tan escalada esportiva com en
bloc. Passarem el dia sencer gaudint de lescalada, o de lentorn fent una caminada fins a una
ermita propera.
El material necessari és: Peus de gat, magnesi, arnes, casc, crash pad, crema solar, dinar i esmorzar, i roba còmoda. Si es té altre material descalada, porteu-lo (alguns dels materials es poden llogar
al centre)
Els objectius de la sortida son:

Donar a conèixer als nens lescalada en roca, tant la modalitat esportiva com la de bloc.
Ensenyar als nens i pares unes nocions bàsiques de lescalada com el material que sutilitza i
algunes mesures bàsiques de seguretat.
Gaudir de lentorn respectant el medi ambient i les altres persones que estan a lentorn.
Recomanacions per la sortida:

Els pares hauran destar presents tota lestona.
Els nens seran els qui marquin els seus propis límits i per tant no forçar-los a fer qualsevol cosa
que ells no es vegin en confiança de realitzar.
Els nens hauran de fer cas a les persones que estaran guiant lactivitat amb lajuda dels pares.
Per seguretat, recomanem que tots els nens tinguin assegurança de la federació que cobreixi
lactivitat descalada. En cas de no ser així, tothom ha de ser conscient del risc. No cal una assegurança específica per un dia, tot i que és convenient si lactivitat es fa sovint.
Dit tot això esperem passar un gran dia compartint coneixements i unint dos grups del centre
excursionista. Sortirem a les 9 h del matí de lIES Castellar amb cotxes particulars. Per més informació consultar a lOliver (telèfon 636 299 246)
Grup dAlta Muntanya i Escalada
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Grup Audiovisuals
El divendres 20 de maig a les 21,00 farem una projecció
audiovisual al local del CEC a càrrec dels germans Òscar i
Albert Masó.
Títol: ESTIL TIM A LA FALCONERA (18 minuts)
Parlar dels TIM és parlar de la conquesta de les grans parets de Montserrat. Entre els anys 1948 i 1956, els seus
escaladors, alguns passats a les files del CES, traçaren cinc
itineraris que es convertiren en llegenda. Però també deixaren la seva empremta en el veí massís de Sant Llorenç
del Munt i lObac, escola catalana descalada per excel·lència. Disposem-nos a conèixer lestil TIM a la Falconera de
Sant Llorenç.
Després de la projecció els germans Masó ens oferiran un
recull dimatges de les vies que han obert en memòria
dels personatges homenatjats en el vídeo.
I per acabar lacte farem un sorteig de material de muntanya entre tots els assistents, gentilesa de les botigues Stop
i Camarasa.

Grup de Muntanya
Diumenge, 22 de maig
Excursió 5 del cicle 2016.
. Distància aproximada a recórrer: 15 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 550 m,
descendent:
1680 m.
Temps aproximat dexcursió
(incloent-hi aturades): 7,5 hores
Coll de Pal  Gréixer
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Salamandra Trail
Inscripcions trail Adults :

Cursa 04/06 a les 21,30 h a la plaça del Mirador. 16,5 km
Edats: de 14 a 17 anys amb autorització
pare/mare.
Majors de 18 anys
www.runedia.com

Presencials al CEC dies 30/05,01/06 i 03/
06 de 19,00 a 21,00 h.
ElGrup
dia dedelaMuntanya
cursa 04/06 a partir de les
16,00 h a la plaça del Mirador.
Socis: Federats 15 , no federats 17 .
No socis: Federats 20 , no federats 22 .
Bossa corredor amb samarreta Firehawk
+ 2 avituallaments + botifarrada final
amb cervesa i/o refrescs. Trofeus 3 primers masculins i 3 primeres femenins.
Sorteig de productes i diversió.
Inscripcions salamandraKid:

Cursa 04/06 a les 18,30 h a la plaça del Mirador. Màxim 2 km
Edats: de 0 a 13 anys amb autorització
pare/mare.

Presencials al CEC dies 30/05,01/06 i 03/
06 de 19,00 a 21,00 h.
El dia de la cursa 04/06 a partir de les
16,00 h a la plaça del Mirador.
Tots els nens 3 .
Buff commemoratiu Salamandra. Trofeus 3 primers masculins i 3 primers femenins. Sorpreses i
diversió.
Web dinformació: www.salamandratrail.cat
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Grup de Senders
TRAVESSA MONTSERRAT CASTELLAR DEL VALLÈS,
4 i 5 de juny de 2016

Altra vegada i per diferents motius, que
ens semblava importants, vam ajornar
les convocatòries previstes lany passat.
Ara, passem la petita ressenya que us vam
facilitar llavors, per convocar qui vulgui
fer-nos companyia en aquesta iniciativa
que ve de lluny.
Un dia, tot caminant, va sorgir lidea de
fer la travessa Montserrat - Castellar del Vallès doncs sempre sha fet a linrevés i comentaven que
seria prou interessant fer-ho així.
Després duna pila danys que el projecte va quedar al tinter, ens ha semblat el moment de dur a
terme aquest projecte que no té més particularitat i finalitat que fer el recorregut des de la muntanya emblemàtica fins al poble i a la vegada aprofitar per fer un petit estatge a les instal·lacions del
monestir, gaudir del capvespre i nit al mig del silenci i tranquil·litat de la muntanya i a la vegada
que tot plegat ens serveixi de reagrupament de quantes persones hem compartit no pocs camins, xerrades, records de molts bons moments compartits. Fer una posta al dia de les nostres
motivacions respecte la muntanya, companyerisme, lesforç, lapropament a la natura.... Us hi
convidem!!!
LES DADES:
Sortida cap a Montserrat (a determinar com ho farem) el dissabte a la tarda. En funció del grup
que formem, decidirem com farem el trasllat a Montserrat, hi han algunes propostes.
Instal·lació en lalberg de pelegrins del monestir.
Sopar (ens el portarem cadascú).
Xerrada / reflexions al voltant del que representa per nosaltres caminar.
Diumenge, dia 5 sortirem a les 7 h per arribar al voltant de les 16 h al local del Centre Excursionista
a Castellar del Vallès on farem un petit refrigeri per celebrar larribada.
GRUP DE SENDERS DEL C.E.C.
Vocals: Emi - 648 24 73 69 / Begoña - 689 56 14 28 / Francesc - 625 48 66 54
Preus: 25 socis / 30 no socis. (Trasllat, dormir i avituallaments)
NOTA IMPORTANT: Els interessats a dormir a Montserrat ens ho hauríeu de dir fins el 15 de maig ja
que hi han places limitades i ho haurem de tenir en compte.
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http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://cecastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar

