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Dia 4
Dia 4 i 5
Dia 5
Dia 11

13

14

15

16

18

20

Sortides i Actes JUNY
Salamandra Trail Nocturna
Organitza: Salamandra Trail - Pàg. 16
Travessa Montserrat-Castellar
Organitza: Grup de Senders - Pàg. 17
Escalada en bloc a la Riba
Organitza: Game - Pàg. 18
Sortida conjunta al Cap de Creus
Camí de Ronda
Organitza: Grup Anar-hi Anant
i Grup de Natura - Pàg. 19

Dia 12
Dia 17
Dia 19
Dia 25

Sisena sortida al Pont Cabradís
Organitza: Grup de Muntanya - Pàg. 20
Projecció de laudiovisual Senders
del 1714, caminant per la història
Organitza: Grup Audiovisuals - Pàg. 21
Sortida Anem de barraques
Organitza: Anar-hi Anant - Pàg. 18
Sortida el Vallès sil·lumina
Organitza: Anar-hi Anant - Pàg. 18
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
Sortida 3 del Grup de Muntanya

EXCURSIÓ A MONTSERRAT
Canal dels Avellaners - Sant Antoni - Cavall Bernat - Canal Plana - Camí de lArrel

: Santa Cecília (675 metres), camí de lArrel, canal dels Avellaners o dels Arínjols, coll de la
canal dels Avellaners (entre els Patriarques i el serrat de les Onze), (1.075 metres), ermita de Sant
Antoni (1.100 metres), coll del Cavall Bernat, serra de les Lluernes, coll de la canal Plana (1.019
metres), camí de lArrel (875 metres), Santa Cecília.
: 6.589 metres.
: 3 hores i 45 minuts.
Itinerari

Distància total del trajecte

Temps efectiu de camí

Del monestir de Santa Cecília al coll de la canal dels Avellaners, 1.516 metres - 90 minuts

En aquesta oportunitat sortim dels entorns de lantiga abadia benedictina de Santa Cecília (675
metres daltitud). Lesglésia, única part que resta sencera de les velles construccions, de tres naus i
tres absis amb arcuacions cegues, és un magnífic exemplar romànic del segle XI. Iniciem el recorregut davui seguint la carretera cap a lesquerra (SE). No tardem a deixar-la per agafar un viarany,
senyalitzat amb pintura blanca i groga i blanca i vermella (PR C-19 i GR 4), que arrenca a la nostra
dreta i en pocs minuts condueix fins a la confluència amb el sender GR 172, que arriba procedent
de
(dreta) i avança vers el
(SE). A la bifurcació hi ha un pal
metàl·lic amb indicadors. Transitarem, doncs, una estona seguint el
(esq.)
- Es guanya altura fins a situar-nos al mateix nivell de la
, on
arribem després dun curt descens i dhaver deixat enrere el punt darrancada (pedrons), de la
(dreta). El replà de la
es presenta en el cingle de sobre del
túnel de Sant Jeroni, a la carretera que ve del monestir de Montserrat, ben a prop de lemplaçament de lestació inferior del desaparegut funicular aeri de Sant Jeroni. Més enllà, es passa pel
costat dunes petites balmes (dreta) i ja es pot veure, amb tot el confort, la trajectòria que presenta la
. Per fortuna, lincendi del 1986 no la va afectar i des de
lluny es continua esguardant verda i ufanosa, amb un pendent considerable, per bé que enclotada entre les imponents parets dels
, a la dreta, i del
, a lesquerre.
- Deixem el
per a iniciar la pujada per la
que sesmuny a la nostra
dreta. A la bifurcació hi ha unes fites
que indiquen la ruta. Comencem pujant pel llit mateix del torrent que es
veu força net. De tant en tant, serà necessari superar alguna roca, més o
menys esmolada per laigua, que pot
comportar petites dificultats a les percan Maçana

monestir de Montserrat

camí de lArrel

10 minuts

canal del Moro

Bateria de lHospitalet

Bateria de lHospitalet

canal dels Avellaners o dels Arínjols

Pa-

triarques

serrat de

les Onze

20 minuts

camí de lArrel
canal dels

Avellaners
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sones poc habituades a transitar per Montserrat. Una
mica més amunt, shaurà
dabandonar el torrent i sortir-ne per la seva banda dreta. Veiem, a laltre costat, la
superba mola rocosa anomenada el
(978 metres). De seguida prendrem consciència què
estem afrontant una ascensió
típicament montserratina.
No minva gaire la pendent
del terreny per on discorre la canal i seguim guanyant desnivell mitjançant algunes petites giragonses que caldrà anar improvisant. En tot aquest trajecte els arbres i les arrels proporcionen
multitud dagafadors que ajuden a avançar, ja que de no disposar-ne, la progressió esdevindria
molt més feixuga i difícil. Tot i això, cal destacar que de resultes del fort pendís de la canal, és
perillós fer moure o desplaçar les pedres, força inestables, que conformen el camí per on transitarem durant quasi una hora. El bosc, amb abundants exemplars de teixos, aurons, boixos i avellaners, és força espès, malgrat que els contundents aiguats danys enrere van deteriorar seriosament la canal arrossegant al seu pas terra, arbres i matolls.
Sovint el viarany que seguim no és gens clar i a lésser un itinerari molt poc transitat, shaurà
danar intuint el recorregut buscant el traçat més còmode i racional que ens permet assumir el
terreny, relliscós i inestable, que contínuament presenta la canal. És evident que no es veuen
enlloc les clàssiques deixalles originades pel pas de la civilització urbana i, malgrat la persistent
erosió natural ocasionada per laigua, encara es pot endevinar o fer-nos una idea, de com podia
haver esdevingut el bosc primitiu de Montserrat abans que lhome hi habités. Prosseguim guanyant altura ràpidament i ens acostem a la
(dreta), que seguim una estona pel seu peu fins a situar-nos, altra vegada, al fons de la canal.
Algunes monjoies disperses poden orientar o, si més no, aclariran alguns dubtes que puguin sorgir en el decurs del trajecte.
- Probablement esbufegant una mica, al final de la pujada sarriba al ben definit coll
que es dibuixa entre les
(dreta) i el
(esquerre). Estem
situats a 1.075 metres daltitud. Sha aconseguit superar una de les canals més dretes i llargues de
la serralada i potser, encara avui, una de les que presenta un aspecte més salvatge.
Ganivet dels Dia-

bles

paret dels Patriarques

90 minuts

roques dels Patriarques

serrat de les Onze

Del coll de la canal dels Avellaners a l’ermita de Sant Antoni, 542 metres - 25 minuts

De moment, pertoca emprendre el descens per laltra banda, continuant en direcció SW, vers al
torrent de Santa Maria. Seguim un viarany que gira a lesquerra i ben aviat condueix cap a una
llenca de pedra que permet baixar ràpidament i fàcilment.
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
- Accedim al ben definit camí que, procedent de Sant Jeroni, comunica amb la serra de
les Lluernes. El seguim, de pla, cap a lesquerra. Senyals de pintura groga.
- Passem per sota mateix del sostre de la mola del
, roca anomenada així
per la seva forma semblant a una calavera.
- Després de deixar enrere una bifurcació que senfonsa vers al
,
sarriba a una cruïlla on trobem un viarany que puja cap a lesquerra. Lagafem i accedim a una
inclinada canal, amb abundant vegetació, que condueix vers les minses ruïnes de lermita.
;
un veritable niu dàligues penjat damunt de la
i al
costat mateix de laltiva agulla del
(1.100 metres daltura). De lermita original, construïda en
el temps dels anacoretes montserratins, sols resten algunes parets, lacollidora balma i la cisterneta. Era una
de les ermites més ben orientades i
amb millor amplitud dhoritzons. Es
pot accedir al mirador que hi ha al
seu damunt, des de darrere de la cisterna, arran del cingle, pujant per uns
graons gratats a la roca viva. Excel·lent panoràmica, molt aèria.
5 minuts

7 minuts

Cap de Mort

11 minuts

25 minuts

torrent de Santa Maria

Ermita de Sant Antoni

paret dels Diables

Cavall Bernat

De l’ermita de Sant Antoni a la cruïlla de la canal Plana amb el camí de l’Arrel,
1.819 metres - 60 minuts

Desfent el trajecte per on hem fet la pujada, retornem al camí que es desplega vers a la
. Prosseguim transitant cap a lesquerra. Hi ha senyals de pintura groga.
- Deixem a lesquerra del camí la
, des don, a la dreta, surt un corriol
que baixa cap al
. Es continua endavant.
- Sabandona el sender principal i ens enfilem a lesquerra per un viarany, més prim,
que condueix fins al coll oest de limponent monòlit del
. Vista, a vol docell, de la
, amb la vila de
als nostres peus. Prosseguim per laèria carena,
transitant pel corriol al qual ben aviat shi ajunta per lesquerre la vertiginosa
(força difícil i actualment equipada). Continuem caminant, encara pel fil de la serra, fins a situarnos al cim de dos petits miradors (1.040 metres daltitud) i, des dallí, es comença a davallar per un
sender, força estret, que en pocs minuts ens retorna al bon camí que ressegueix la
. Deixem a lesquerra la
i també les agulles més enlairades del
on al seu repeu, hi destaca el monòlit anomenat el
.
A lesquerra de la carena observem un petit coll. Hi ha algunes fites que assenyalen la
serra de

les Lluernes
12 minuts

balma del Cavall

torrent de Santa Maria

14 minuts

Cavall Bernat

paret dels Diables

Monistrol

canal del Cavall

serra de les

Lluernes

de les Barretines,
35 minuts -

roca dels Falcons

serrat

Projectil
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presència duna canal practicable que, probablement, permet baixar fins al camí de lArrel. No és
difícil deduir que es tracta duna via daccés, oberta fa poc, que no figura al mapa.
- Després dun curt descens, sabandona a la dreta un viarany que davalla al
. Immediatament, arribem a un coll secundari (1.019 metres daltitud), on es deixa el camí
de la
que continua vers el
Agafem el corriol que sen va cap a lesquerra. Aviat el sender inicia una forta baixada,
amb seguides i tancades llaçades. Som a la
, una de les més característiques i concorregudes daquesta zona de la muntanya. El camí, mercès a les seves ben marcades i suaus giragonses, tot i el considerable desnivell, permet transitar-hi sense cap mena de dificultat.
- La davallada fineix en topar-nos amb el magnífic
(875 metres daltitud), que seguirem cap a lesquerra (nord). En aquest punt es torna a coincidir amb el traçat i la
senyalització dels senders GR 4 i GR 172 i el més modern PR C-19. Si anéssim cap a la dreta, en
direcció a
i al
, als 50 metres trobaríem, procedent
del darrer tram del
, la
.
40 minuts

pla dels

Ocells

serra de les Lluernes,

pas dels Flautats, la Prenyada i la roca de Sant

Salvador.

canal Plana

60 minuts

camí de lArrel

lermita de la Trinitat

monestir de Montserrat

camí dels Degotalls

canal del pou del Gat

De la cruïlla de la canal Plana amb el camí de l’Arrel al monestir de Santa Cecília, 2.652
metres - 50 minuts

Savança, doncs, pel
, primer planerament i després davallant pel mig de lalzinar i
per clapes de roca. Contornegem pel nord el serrat del Vent i minuts més tard, a lesquerre, es veu
linici de la nova canal a què havíem fet referència. Unes oportunes monjoies ho indiquen. Magnífica panoràmica del
amb el
en primer terme, el
i el
amb la
. Transitem per sota mateix del
Es travessa lanomenada
. Aquest camí senfila, ben marcat, a la
nostra esquerra, ja que serveix per anar a les vies descalada del davant daquest monòlit. Seguim planejant i sarriba a un pas de pedra que podia oferir alguna dificultat als animals de bast:
és el
que dóna nom a tot el camí. Aviat passarem per sota dun estrep de la muntanya de forma peculiar, que davalla del
Al nostre damunt es veu, a lextrem esquerre de la vermellosa
, lanomenada
, duns 100
metres de vertical, damunt de la
qual hi ha ubicada
.
- Creuem el
. A lesquerra sinicia el camí per on hem pujat
aquest mateix matí. Es deixen a la
nostra esquerra unes petites balmes i seguim avançant. Passem,
camí de lArrel

serrat de les Barretines,

nat

serrat de les Onze

13 minuts -

canal del Cavall

pas de lArrel

Cavall (Morral del Cavall).

paret dels Diables

escletxa dels Teixos

lermita de

Sant Antoni
33 minuts

dels Avellaners

Projectil

paret dels Diables

torrent

Cavall BerProjectil.
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
altra vegada, per damunt de la
i sabandona a lesquerra la
(actualment equipada). Es perd altura en direcció a la visible carretera. Anem a raure al punt
on se separen els senders GR 4 i GR 172. Pal amb indicadors. Transitem pel brancal que baixa cap
a la dreta, senyalitzat també amb pintura blanca i groga PR C-19 i accedim a la carretera BP 1103,
que seguirem cap a lesquerra. Davant mateix hi roman el refugi Bartomeu Puiggròs.
- Sarriba a laparcament de vehicles situat a lentorn de lantic monestir romànic de
(675 metres daltitud).
bateria de lHospitalet

canal del

Moro

50 minuts

Santa Cecília de Montserrat

: Mapa Montserrat. Editorial Alpina. Escala 1:10.000 i 1:5.000. Edició 2004 - 2005

Cartografia

Bibliografia consultada:

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 9 dabril de 2006 pels
companys Joan Estalrich,
Vicenç Portell i Jaume
Torrens.
Castellar del Vallès,
7 de maig de 2006
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Via descalada
Via d’escalada: Normal a la Roca de l’Esquirol

Dificultat: IV+
Llargada: 30 m
Equipament: Equipada amb
parabolts, espits, burins i pitons
Material: 8 cintes exprés, 1 friend tipus Camalot #2, 1 plaqueta recuperable i material per reunions
Orientació: Nord-oest
Primera ascensió: Abelló, Torres,
Trencs i Grané lany 1926
Aproximació: Un cop a Matadepera,
aparquem al final del carrer Cavall
Bernat, des don veiem la creu que
corona la Roca de lEsquirol. Prenem
el camí de pujada al Cavall Bernat i,
un cop al coll, agafem el camí en direcció est fins a arribar al peu de via.
Descripció de la via:
1r llarg: pugem per placa fins a assolir la primera assegurança i franquegem a la dreta per terreny fàcil per
posar-nos sota del díedre. Escalem el
díedre, on podrem assegurar-nos
amb el friend i arribem a un replà on
es troba la reunió opcional. Fem un
flanqueig a lesquerra amb uns passos força aeris i pugem amunt per
assolir la reunió.
2n llarg: Sortim de la reunió caminant
ajudant-nos amb les mans per arribar a la bola somital, que ascendirem
amb un curt pas fàcil.
Descens: Desgrimpem la bola somital
i retornem caminant a la reunió, des
don baixem a terra amb un ràpel de
20 metres.
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Grup de Muntanya
Cinquena etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. Coll de Pal - Gréixer

Shavia anunciat un cert risc de pluges a la tarda,
però aquest pronòstic no va abatre lànim dels
onze excursionistes que es van reunir per a fer
realitat la cinquena etapa del cicle 2016 del Grup
de Muntanya.
Lautocar els va recollir als punts habituals i els
va traslladar fins al punt de sortida: Coll de Pal.
Allà van tastar la frescor del vent que bufava i es
van veure obligats a abrigar-se abans diniciar la
caminada en direcció est, cap al Coll de Coma-

osits, i també alguna marmota que corria cap
al cau xisclant la seva peculiar veu dalarma.
Algunes gotes de pluja van provocar una certa alarma, però no van ser persistents i el grup
avançà cap a la Font de la Mena, prop de les
ruïnes de les construccions que encara es conserven de les mines de les quals sextreia
manganès, lloc en el qual es van aturar per a
preparar les forces que gastarien amb un esmorzar. El lloc és idíl·lic, com un balcó sobre

floriu on centenars de negres gralles iniciaven
la seva gresca matinera en els prats daquelles
alçades. El paisatge, allà estant, mostrava un
fons descenari dòpera de Wagner en el que
destacava el Pedraforca, encara tacat de blanques plaques de neu, sota un cel ennuvolat que
filtrava la llum del Sol.
Flanquejant cap al nord, pel Serrat Gran, el grup
va poder veure diversos grups disards, que
fugien de la seva presència encara que encuri-

la vall que els ofereix un paisatge espectacular, amb Les Muntanyetes en
primer terme.
Lexcursió continua cap al Coll de la
Vall, flanquejant el Pic de la Mena per
la seva cara nord i passant per sota
del refugi Niu de lÀliga, recorregut
que obre el paisatge de la cara nord
de la serra mostrant uns encara nevats Pirineus. Mantenint-se sobre la
cota dels 2.100 metres daltitud pel

Butlletí
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GR 150.1, hauran de passar pel
Puig de la Canal Freda, la Roca del
Llamp i Coll de Jou per a situar-se
entre el Coll de la Miquela i el
Collet de Molins, des don, fent un
forat a terra ben profund, obririen
una xemeneia a sobre del Túnel del
Cadí.
Les boires continuen passant per
sobre dels seus caps, deixant a estones escolar-se lescalfor del Sol i
altres moments en els quals cau al-

gun plugim que no arriba a requerir estris per a
no mullar-se.
Lascens a les Penyes Altes (2.279 m.) es fa pesat, molt pesat. Finalment, tots els membres del
grup es reuneixen al seu cim i gaudeixen de les
vistes i de la treva que els proporciona el clima.
Es continua cap a ponent, fins al Collet del Raset
que és on sinicia el vertiginós descens per la
Canal de la Serp, gaudint duna climatologia fan-

tàstica pel que havia de venir
més tard. Shavien creuat apostes sobre lhora en què començaria el gran diluvi i, de moment,
ja hi havia qui la perdia per haver arribat a les 14 hores sense
notícies dels xàfecs, ans al contrari, gaudint dun cel quasi net.
Aquesta bonança va fer que els
excursionistes acordessin dinar
en un agradable i assolellat prat
sota les Costes de Gréixer, observant algunes àligues surant ingràvides per sobre del
paisatge.
No calia exposar-se gaire per a comprovar
qui guanyava les apostes i, un cop finalitzat el dinar i foragitada la mandra, es reprèn la marxa cap avall, en un inacabable
descens que passarà per la Costa den Mauri, les Roques i el Planell de Ventolana i els
Rocs Negres abans darribar al reduït nucli
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de Gréixer, des don encara shaurà
de fer un petit recorregut fins al Pont
de Sant Nazari, que és on els espera
lautocar.
Un cop ja eren tots dins del vehicle,
i aquest iniciava el camí de tornada, el cel va dir la seva obrint totes
les portes i deixant caure laigua que
havia retingut fins a aquell moment.
Gràcies!
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Grup Anar-hi anant
Us adjuntem dues fotos de grup que vam fer durant la sortida a lOcell de Pedra del
grup Anar-hi Anant.
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Pedra Seca
Vel·leïtats arqueològiques

Doncs alguna cosa sha trobat, en
aquesta recerca entre rocs i bardisses
per a desvetllar allò que fa temps que
roman ocult de la mirada del passejant
distret i esporàdic.
Els que eren molt infants quan existien
aquests elements, recorden que hi havia alguna passera que permetia atansar laltra riba del riu Ripoll en el camí
que mena cap a Sant Feliu del Racó, a
lalçada de Can Juliana. Els conservadors
de la memòria en senyalen tres.
De moment ha estat trobada la més alta
i propera al pont de Sant Feliu del Racó.
Pel que es pot deduir, aquesta passera
es suportava sobre uns pilars dobra en
els dos extrems del seu recorregut. També ha estat trobada part de la ferramenta que es va utilitzar en la seva estructura, concretament unes bagues de ferro
forjat a tots dos costats i quatre peces
rodones, també de ferro, encastades a
la pedra de la banda dreta, suposadament per a encabir els puntals que suportaven la passera. La part esquerra
roman orfe de més troballes.
A lespera de més novetats, la pedra
es va assecant per a tornar a ser útil
en la seva aplicació pràctica.
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General
El santoral catòlic dedica el dia 15 de juny a Sant Bernat Menthon

Sant Bernat Menthon, patró dels excursionistes i
dels alpinistes, és venerat al Santuari des de 1953,
arran de la donació del Centre Excursionista de
Banyoles duna talla de fusta del sant. La seva imatge, ubicada en una capella lateral prop del presbiteri, surt un cop a lany de lesglésia en processó
fins al pedró on es beneeixen els estris de muntanya. Sescau cada tercer diumenge del mes de
març. La festa de sant Bernat convoca cada any
nombrosos excursionistes de les comarques gironines, que participen dels actes festius, de la missa
i del dinar de germanor.
Sant Bernat Menthon va néixer a Menton-saint
Bernard, prop del llac Annecy, a lAlta Savoia, lany
923. Va rebutjar el matrimoni arreglat pel seu pare
i va esdevenir canonge regular agustí a Aosta. Va
dedicar la seva vida a predicar el cristianisme entre
els habitants de les valls dels Alps. Diu la llegenda
que va rebre lencàrrec dobrir un pas al Mons Jovis,
o muntanya de Júpiter, i que per aconseguir-ho va
lluitar amb el diable a qui va llançar muntanya avall.
En veure els perills a què sexposaven els que travessaven els Alps, sobretot els pelegrins que anaven a Roma, lany 962 va fer construir diversos albergs entre la Vall dAosta i el Valais, i també cap al
Tarentès. Va deixar els albergs a la cura dels agustins, que es van instal·lar en sengles monestirs propers. Així va néixer la Congregació Hospitalera dels
Canonges Regulars del Gran sant Bernat, que auxiliaven els qui shavien perdut o eren víctimes
dallaus. Sajudaven amb gossos ensinistrats, els
famosos sant Bernat. Sant Bernat Menthon va morir el 1008 a Novara i fou enterrat al monestir de
sant Llorenç daquesta ciutat.
(Text reproduït de la pàgina WEB
del Santuari de la Mare de Déu del Mont)
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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 la idea 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 posada al dia de les nostres
motivacions respecte a 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 ha algunes propostes.
Instal·lació en lalberg de pelegrins del monestir.
Sopar (ens lemportarem 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)
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Game
Escalada en bloc a la Riba, 5 de juny 2016

El pròxim diumenge 5 de Juny el GAME i tothom que sanimi, anirem a fer bloc a la Riba, un poble
a prop de Pocamoixons, direcció Valls. La zona descalada està en un bosquet amb moltes ombres i prop del riu Brugent on podrem trobar petits gorgs per banyar-nos si fa molta calor! Els
blocs de la zona són de roca calcària i hi ha una gran varietat daltures i graus que ens entretindran
durant tot el dia. Us animeu?
Quedarem a les 8 h a lIES Castellar. Recordeu portar dinar i aigua! No us oblideu dels peus de gat,
magnesi i crash pad.
Grup Anar-hi anant
Sortides del Grup Anar-hi anant del mes de juny

Dia 11, dissabte: Camí de Ronda.
Dia 19: Anem de barraques.
Dia 25, dissabte: El Vallès sil·lumina.

Butlletí

Número 565 - Juny16 | 19

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup Anar-hi Anat
Grup de Natura
Excursió conjunta del Grup Anar-hi Anant i Grup de Natura al Cap de Creus

Dissabte 11 de juny. - Parc Natural del Cap de Creus, Camí de Ronda de la Cala Jòncols a Roses.
Desplaçament: En autocar fins al port de Roses i vaixell fins a la Cala Jòncols.
Itinerari a marítim: Sortirem de la badia de Roses que, des de lany 2011 forma part del club de les
30 badies més boniques del món, resseguirem la costa per mar que més tard farem a peu, passarem pel cap Norfeu on veurem la roca El Gat, i si el temps ho permet, entrarem a la cova Tamariu,
i desembarcarem a la Cala Jòncols on iniciarem lexcursió.
Itinerari a peu: Cala Jòncols, torre del Cap Norfeu, passarem per les cales: Pelosa, Monjoi, Rostella,
Murtra, Lledó; punta Falconera i platja de lAlmadrava. Recorregut duns 11 km i 250 m de desnivell aproximadament. Cal portar calçat adequat.
Inscripcions: En horari de secretaria del Centre fins al dia 3 de
juny.
Preus: 18 euros socis i 25 euros
no socis.
Sortida: Puntual a dos quarts
de 8 del matí de lIES Castellar.
Dinar: Cal portar el dinar (dinarem pel camí).
Per més informació: mòbils:
636 620 973 i 671 265 734
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Grup de Muntanya
Programació del Grup de Muntanya
Diumenge, 12 de juny.
Excursió 6.- Pont Cabradís

Distància aproximada a recórrer: 10 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 300 m,
descendent: 600 m
Temps aproximat dexcursió (incloent-hi
aturades): 5,5 hores
La sortida des de Castellar
daquesta excursió serà a les
6,30 hores del matí.
En finalitzar, tindrà lloc el tradicional dinar de final de cicle
a un restaurant proper.
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Grup Audiovisuals
El divendres 17 de juny a les 21:00 farem una projecció audiovisual al local del CEC a càrrec de
Pako Crestas. En Pako és excursionista, escalador i alpinista i sobretot és un divulgador daquests
esports. Té un bon nombre de llibres publicats i moltes audiovisuals de totes les activitats que
realitza. Ens ve a presentar una audiovisual sobre el sender històric de 1714, lúltim sender marcat
a Catalunya amb motiu del Tricentenari.
Senders del 1714, caminant per la història

Lestiu del 2014, gràcies a lencàrrec de la FEEC i del comitè del Tricentenari, vaig tenir la sort de
realitzar el primer recorregut dels Senders del 1714, Gran Recorregut de gairebé 700 quilòmetres
a peu per multitud de paratges i muntanyes de Catalunya, que enllaça els considerats 10 escenaris claus de la Guerra de Successió Catalunya (1702-1714): Sant Boi, el Born (Barcelona), Talamanca,
Moià, Vic, la Seu dUrgell, Cardona, Prats de Rei, Cervera i Lleida. Es tracta de llocs emblemàtics
carregats dun gran simbolisme, que tenen un excepcional interès patrimonial i paisatgístic, i que
ofereixen una variada oferta cultural i doci al seu voltant. Lobjectiu de la ruta és relligar en un sol
itinerari, aprofitant la xarxa oficial de senders homologats que ja existeix en lactualitat, els 10
punts clau de la ruta:
 Can Barraquer (Sant Boi de Llobregat), on va viure fins a la seva mort Rafael Casanova.
 Les ruïnes que hi ha sota lantic Mercat del Born són el testimoni dels barris que van ser enderrocats per construir-hi la fortalesa militar de la Ciutadella.
 Castell de la vila de Talamanca, on es va viure la darrera victòria catalana un mes abans de la
capitulació de Barcelona.
 Casa Museu Rafael Casanova (Moià), on va néixer lheroi de la defensa de la ciutat de Barcelona
durant el setge de 1714.
 Ermita de Sant Sebastià (Vic), on va tenir lloc el famós Pacte dels Vigatans, el 17 de maig de 1705.
 La Torre Solsona forma part del conjunt fortificat del Castell de Ciutat, un lloc dimportància
estratègica pel seu domini visual sobre les valls del Segre i del Valira. Pe aquest motiu, la fortalesa
de la Seu dUrgell va esdevenir la principal defensa pirinenca durant la Guerra de Successió.
 El Castell de Cardona va ser el darrer fortí austracista a capitular durant la Guerra de Successió.
 La Torre de la Manresana
(Prats de Rei) va ser lobservatori duna important batalla lany 1711.
 La Universitat de Cervera
és un dels símbols més destacats de la implantació del
nou ordre borbònic a Catalunya.
 Arran de la victòria borbònica a la Guerra de Successió, a partir del segle XVIII
tot el turó de la Seu Vella de
Lleida va passar a ser un recinte militar.
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http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://cecastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar

