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Recorda que pots aportar materials
pel butlletí de setembre
(finals dagost) del que facis a lestiu.
Gràcies per col·laborar.

MATERIAL EN PRÉSTEC

Article
Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 

13

15

Butlletí

Número 566 - Juliol/Agost16 | 3

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

16

17

18

19

20

21

Sortides i Actes
JULIOL/AGOST

Dia 15
juliol

Projecció de laudiovisual: Trilogia del Baltoro
Organitza: Grup Audiovisuals - Pàg. 20

Juliol
Agost

XXXIX Concurs de Fotografia Artística, XXV Trofeu Joan Riera, XII en color
Organitza: Grup de fotografia - Pàg. 21
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
Sortida 4 del Grup de Muntanya

EXCURSIÓ A MONTSERRAT
Camí de les Artigues, coll dels Pollegons, lAlbarda Castellana, clot de la Sajolida

Pla de la Mònica (429 metres), serrat den Muntaner (735 metres), camí de les Artigues,
coll dels Pollegons (904 metres), coll de la serra de lAlzina de les Paparres (1.014 metres), lAlbarda
Castellana (1.177 metres), camí dels Francesos, el Camell de Sant Jeroni, clot de la Sajolida, camí
del Pont, pla de la Mònica.
9.200 metres.
3
hores i 45 minuts.
Itinerari:

Distància total del trajecte:

Temps efectiu de camí:

Del pla de la Mònica al coll dels Pollegons, (2.597 metres) - 65 minuts

Avui iniciarem el trajecte a la bona pista de terra que comunica el nucli urbà de Collbató amb la
masia de la Vinya Nova. Aparcarem el vehicle en un eixamplament que es presenta a lesquerra de
la pista en sortir duna clapa de bosc (429 metres daltura). Sabandona la pista que continua cap a
mestral i sagafa un camí ample (NE), que permet avançar pel mig de loliverar del
. Aviat es veuen senyals de pintura blava que serviran dorientació per a resseguir el nostre recorregut.
- Final de loliverar. Pedró a la cruïlla de camins. Ara savança per un corriol que sacosta
al torrent que ben aviat travessarem. Es guanya altura vers la carena que tenim a la dreta.
- Bifurcació. Deixem un viarany que sesmuny a lesquerra. Podem observar, amb tot
detall, la bella perspectiva que presenta el monòlit anomenat 
.
- Sarriba a la carena on topem amb una cruïlla senyalitzada amb una fita. Sabandona
el brancal de la dreta i prosseguim endavant amatents als senyals de pintura blava.
- Superats alguns giravolts, anem a raure a una bifurcació de camins. Es deixa a la
dreta (tramuntana) el sender
que continua vers
. En
aquest punt canviem el color de
la senyalització del camí que seguíem. A partir dara els senyals
es presenten fets en pintura groga. Continuem endavant i tot seguit es passa un portell rocós
que travessa el
(735 metres). El viarany planeja i ens permet accedir a la regió de
,
clot de la

Mònica

6 minuts

15 minuts

El Frare de Baix

21 minuts

38 minuts

Sant Joan

serrat den

Muntaner

les Artigues
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una àmplia coma encatifada de verd. Després duna lleugera baixada, avancem a prop del
. El camí és lúnic lloc transitable, ja que en aquest indret la vegetació és
selvàtica. Es transita a prop dunes carboneres i, a la dreta, senyalitzat amb fites de pedra, observarem com arrenca un viarany, obert fa poc pels escaladors, que comunica amb el camí de la
. Abandonem el torrent per lesquerra i cal encarar-se amb diverses llaçades delimitades per uns murs de paret seca.
- Sarriba a la carena entre les dues Artigues (815 metres). Enfront veiem de forma
destacada els
, amb
, molt estilitzada, a la seva dreta. A lesquerra, baixant vers
tramuntana, observem el viarany que arriba procedent de la
, un itinerari
força entretingut que presenta diversos passos equipats amb cadenes. Prosseguim avançant per
la carena. Poc més enllà es deixa, a la dreta, senyalitzat amb una monjoia, el corriol que mena al
proper
.
- El camí que seguim es bifurca. A la dreta surt un brancal que guanya altura ràpidament. Malgrat tot, litinerari principal continua endavant i dibuixa una llarga giragonsa i va a
trobar el sender que hem deixat.
(904 metres). Vista poc habitual de
,
,
i
amb el seu
. Deixem a lesquerra (migdia),
i el
i
sabandona a ponent el corriol, senyalitzat en pintura vermella, que
enllaça amb el
i el
passant per
la
i el
tor-

rent de lArtiga Baixa

serra de lAlzina de les Paparres

52 minuts

Pollegons

lAgulla

canal de lArtiga Alta

avenc de lArtiga

60 minuts

65 minuts

Coll dels Pollegons

la Gorra Frígia el Rave la Campana

el Sentinella

Fu-

sell

lAgulla

serrat dels Pollegons

camí del Pont

Camell de Sant Jeroni

cova de la Murdela

clot de

la Sajolida (itinerari que seguirem parcialment en fer el trajecte de davallada).

Del coll dels Pollegons a l’Albarda Castellana, (2.399 metres) - 60 minuts

Reprenem lascensió avançant vers tramuntana. A partir dara la vista es fa molt més àmplia, car a
mesura que ens enfilem es perfila un horitzó cada vegada més extens.
(1.014 metres). Poc després, ja al vessant
del torrent de Santa Maria, trobem el camí, ample i ben arranjat, que comunica lestació del funicular de Sant Joan amb Sant Jeroni. Sagafa aquest camí cap a lesquerra (tramuntana).
- A lesquerra (garbí), en un collet, sinicia el camí de Collbató conegut amb el nom
. Continuem avançant de pujada pel camí carener. En bona part del recorregut es gaudeix
15 minuts - Coll a la serra de lAlzina de les Paparres

22 minuts
Pont

del
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
dexcel·lents panoràmiques envers la roca de

Sant Salvador, la Prenyada, la Panxa del Bisbe, els

Flautats, la regió de les Gorres o de Santa Magdalena, el Cavall Bernat, la serra de les Lluernes,
lermita de Sant Antoni, el Montcau, el Cap de Mort i lAlbarda Castellana.

- Després de deixar a lesquerra la curiosa roca anomenada
o
,
consecutivament, ignorem dues bifurcacions que comuniquen amb el
(xaloc). La segona, la més important, esdevé senyalitzada amb un pal indicador. Prosseguim pujant pel camí principal, molt urbanitzat (graons encimentats).
- Sabandona el concorregut trajecte carener i agafem el sender, ben marcat, que sesmuny a la nostra esquerra. Hi destaquen diversos senyals de pintura blava i groga. Ens enfilem a poc
a poc fent àmplies llaçades per un terreny molt frondós dalzinar muntanyenc.
- Accedim al fil de la
carena on hi ha una bifurcació
de camins. Girem a lesquerra i
ens adrecem vers la visible i
propera Albarda Castellana. El
trajecte esdevé acuradament
senyalitzat en pintura blava. El
recorregut, força aeri, va superant els diversos geps de la
roca. És recomanable el concurs duna corda per tal dassegurar, si més no, el descens
del tram més vertical.
(1.177 metres daltitud).
La visió de què hom frueix sobre el sector meridional de la
muntanya és esplèndida.
28-30 minuts

el Cigronet

la Mitra

torrent de Santa Maria

40 minuts

45 minuts

60 minuts

Albarda Caste-

llana

De l’Albarda Castellana al camí del Pont, (1.589 metres) - 40 minuts

Desfem litinerari que sha seguit per pujar a lAlbarda i es va a raure a la cruïlla que hem deixat en
arribar a la carena (1.142 metres). Agafem el
en sentit descendent (esquerre).
Hi veurem senyals grogues i vermelles de pintura que aboquen a transitar, en principi força enlairats, per damunt del
, ací molt poc marcat. Esporàdicament, val la pena de
sortir del viarany i aprofitar les balconades obertes (dreta) sobre el
, les roques
dels i
.
- Ja tocant el
, sabandona a la dreta (ponent), senyalitzat en
pintura blanca i groga, el corriol que mena al torrent de Migdia. Prosseguim baixant pel camí dels
Francesos o del bassal dels Gats.
camí dels Francesos

torrent dels Bugaders

torrent de Migdia

Ecos

10 minuts

el Montgròs

Camell de Sant Jeroni
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- Prescindim del sender que seguíem per agafar a
lesquerra, senyalitzat en pintura de color vermell, el viarany
que baixa a travessar el
. Tot seguit, cal
enfilar-se vers la carena del
i passar per
sota de lAlbarda Castellana. A
continuació, iniciem una davallada fent giragonses per damunt
de pedra i de terra que ens aboquen al
que seguirem una estona pel seu
buc fins a anar a fregar el
(una petita balma). Transitant encara pel mateix
corriol, remuntem a lesquerre (xaloc), vers a la propera carena. A la seva dreta (migdia), es pot
veure la
.
- Sarriba a un gran revolt i topem amb el
(860 metres).
13 minuts

torrent

dels Bugaders

ser-

rat de la Sajolida

torrent de la Sajolida,

bassal

de la Sajolida

roca Mala

40 minuts

camí del Pont

Del camí del Pont al pla de la Mònica, (2.615 metres) - 60 minuts

Sagafa el sender en sentit descendent, és a dir, cap a la dreta. De seguida observarem que roman
senyalitzat en pintura de color blanc. Perdem altura fent algunes ziga-zagues per la carena.
- A lesquerre, senyalitzat en pintura vermella, arrenca el corriol que, passant per la
, comunica amb el
. Prosseguim endavant.
- Després dalguns petits giravolts es travessa el torrent principal. Acabem de transitar
per un tram on el viarany es presenta reforçat amb murs de paret seca que, encara actualment,
estan força ben conservats. Cal tenir present que antany aquest camí era utilitzat per a fer
lavituallament al restaurant de Sant Jeroni des de Collbató. El torrent del Pont ara queda a la
nostra dreta.
- Accedim a una evident bifurcació de camins. Deixem a la dreta un brancal que senfonsa sobtadament. Hi ha un pedró a la cruïlla. Tot seguit, de pujada, a lesquerra, arrenca un
viarany senyalitzat en pintura vermella. Es continua avançant pel camí del Pont.
- Anem a raure a una nova cruïlla de camins. Sabandona a la dreta un corriol, senyalitzat en pintura blanca, que baixa a trobar el torrent i permet accedir ràpidament a
.
Prosseguim endavant pel brancal que planeja i que aviat condueix a davallar per la carena que
tenim al davant (migjorn).
- Arribem a un camí carreter que, de baixada, pocs minuts més tard, ens permet fer
6 minuts

de la Murdela

cova

coll dels Pollegons

19 minuts

24 minuts

40 minuts

la Vinya Nova

55 minuts
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Montserrat com a pretext, de la mà den Jaume Torrens
acte de presència a làmplia pista de terra que enllaça el nucli urbà de Collbató amb la masia de la
Vinya Nova. La seguirem en direcció a xaloc (esquerra).
(429 metres daltura). Aparcament per a vehicles a la dreta. Final de
litinerari.
60 minuts - Pla de la Mònica

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 26 de desembre de 2006
pels companys Vicenç Portell i Jaume Torrens.
Castellar del
Vallès, 28 de gener de 2007
Cartografia:

Bibliografia consultada:
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Grup de Muntanya
Sisena etapa del cicle 2016 del Grup de Muntanya. Pont Cabradís

Lúltima etapa de les excursions del Grup de
Muntanya, del cicle 2016, els ha portat a fer linteressant i aventurer recorregut que uneix les
petites poblacions de Feners i Valls, seguint el
curs del Riu de Valls i visitant lespectacular Pont
Cabradís.
En aquesta ocasió es va avançar lhora de sortida en mitja hora, ja que, al final de lexcursió, els
participants sespolsarien el cansament participant en un dinar de final de cicle, i calia ser-hi a
temps al restaurant per a, un cop finalitzat lesdeveniment, tornar al recolliment de la maternal llar a una hora decent.
El viatge danada va mostrar pràcticament el
mateix paisatge que el ja observat en altres etapes, amb diferents matisos que provenen principalment del clima. Aquesta vegada sensenyava un cel dominat per les boires però sense
amenaça de descàrrega.
Per a aconseguir la màxima aproximació al punt
de sortida calia utilitzar una estreta pista asfaltada, motiu pel qual shavia demanat el servei

bilitat de la nostra entitat. Feia una mica de fresca però no fred, el cel encara no es mostrava blau
però no shavia anunciat cap perill de precipitacions. Pel davant hi havia 10 km. de recorregut,
en el que shavien de superar uns escassos 300
metres de desnivell ascendent per a, com a com-

dun autocar petit i amb bona maniobrabilitat.
Els 23 participants en la caminada van ser dipositats, en bon estat i amb ganes de gresca,
un pèl més avall de la població de Feners, amb
els peus a sobre del GR 107.1, sender que disposa duna acurada senyalització que és responsa-
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pensació, perdre després 600 metres daltitud.
Un cop superat el Túnel de lAvi, al Coll de Castellar sabandona el GR 107.1, agafant un corriol que
mena cap a mà dreta i que deixarà el grup al costat de la primera atracció de fira que es trobaran
en aquest recorregut, on shaurà de baixar una
paret inclinada amb el concurs duna corda fixa
allà instal·lada. Abans, però, aprofitant la bonança del lloc i les vistes sobre la vall, el grup proce-

òbviament, alentia la marxa.
En un punt determinat, calia fer una petita desviació danada i tornada per a visitar lesperat Pont
Cabradís, recorregut que es feia en pronunciat
descens per un pendent lliscós encara que equipat amb arbres en els quals aturar la natural tendència a accelerar-se en la baixada. Lesforç i el
risc no era en debades, lespectacle daquell pont
natural per sota del qual passava el corrent del

dirà a lesperada cerimònia de lesmorzar, que
ja eren dos quarts donze i alguns membres del
grup sentien remugar els budells.
El descens daquella paret es va fer de forma
molt ordenada, un després de laltre i amb lassessorament espontani de qui havia fet la prospecció. Tots sans i estalvis, van seguir el recorregut sempre descendent que incorporava altres
trams equipats amb cordes i cadenes, fet que,

riu sho valia. Allà van gastar una estona en què
alguns dels participants van sucar els peus a laigua per a endinsar-se una mica en el túnel del
qual sortia.
El recorregut va continuar, sempre seguint el
corrent descendent de laigua, amb trams equipats amb cordes i cadenes per a fer més segur
el caminar. Més enllà de la Bauma de les Pedres, fins i tot hi ha una escala dalumini, folrada de fusta i equipada amb passamans, per a
salvar un desnivell duns tres metres dalçada i
que deixa el grup prop duna ampla pista que
els conduirà, passant per Cal Segarra i Cal Sord,
al Molí de la Corriu, on hi ha instal·lada una petita central hidroelèctrica i on passaran a la riba
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dreta del riu per sobre dun pont de fusta.
Crida molt latenció lespectacular Corona de Rei florida, entre les moltes floracions protagonistes
de la jornada, com labundosa Orella dOs.
La resta del recorregut, que passa pel Gorg de lOlla, fins al peu del Grau del Riu, ja trepitjant el GR
1, és pur tràmit i amb ganes danar cap al restaurant.
El lloc on es portarà a terme làpat de celebració es diu La Cantina de Llinars, ubicat al km. 18 de la
carretera que uneix Berga amb Sant Llorenç dels Morunys, i, com el seu nom indica, pertany a la
població de Llinars. Es dóna la casualitat que
els titulars del local, la Susana i el Lluís, són cosins dun dels membres del grup i, per a més
casualitats, són amics duna parella també del
grup, fet que aporta una certa garantia del gaudi pantagruèlic i de gresca. Una casualitat més
és que aquest local va ser lescenari per a la filmació dalgunes seqüencies de vídeo utilitzades en alguns clips dU2, com podeu observar
a lenllaç següent Linear U2 Being born.
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Una amanida semblant a la que es cruspeix lactor de lesmentada seqüencia, és la que va servir
dentrant per al menú que va gaudir allà lassedegada i afamada tropa. Aquell refrescant inici va
establir una bona base en què
pogués reposar una apetitosa
paella mixta, en la que convivien
amistosament escamarlans, musclos i pollastre. La panxa, plena
de grans, encara va acceptar de
bon grau una exquisida vedella
amb bolets i de la que només va
quedar la seva flaire en lambient.
Les postres van ser diverses, però
totes ben abundoses i regades
amb una copa de cava, moment
en el qual es va procedir al brindis per les fites aconseguides i per
les que han de venir.
Lautocar era un recés de pau i silenci en el viatge de tornada, recorregut en què la major part dels
participants es va submergir en un
plaent procés de meditació en
connexió directa amb el món oníric. Om mani padme hum.
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Salamandra Trail
Salamandra Trail Nocturna i la SalamandraKid. 4 de juny.

A les 18,30 es va disputar la 1a SalamandraKid en un circuit d1,5 km molt divertit i ben senyalitzat al
bosc de sobre els horts de Canyelles. Van córrer 39 nens i nenes dentre 2 i 13 anys. Tots van acabar
la cursa i van gaudir de debò amb la ruta marcada per lorganització.
El podi va ser:
Categoria masculina:

1r Jan Casamada
7 min 39 seg
2n David Fernández 8 min 35 seg
3r Oriol Luque
8 min 47 seg
Categoria femenina:

1a Clàudia Alarcón 7 min 57 seg
2a Ainoha Roldán 8 min 53 seg
3a Alba Turull
9 min 09 seg
A les 21,30 es va disputar la 3a Salamandra trail Nocturna en un circuit
de 17,5 kms amb un 95% de corriols i pistes forestals. Amb un total
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de 109 inscrits que van prendre puntualment la sortida amb la ja tradicional Hard as a Rock de
ACDC.
Com a incidència principal va patir un esquinç de turmell la Carme Ballesteros que, sobreposant-se
al dolor, va acabar guanyant la prova en categoria femenina.
El podi va ser:
Categoria Masculina:
1r Dídac Arnau
1 h 37 min 3 seg
2n Ivan Castellanos 1 h 38 min 31 seg
3r Cristian De Benito 1 h 44 min 28 seg
4t Marc Gallego
1 h 48 min 15 seg (SalamandraTR)
5è Josep Pastor
1 h 51 min 03 seg (SalamandraTR)
8è Marc Taló
1 h 53 min 04 seg (SalamandraTR)
Categoria Femenina:

1a Carme Ballesteros
2a Cristina Bernabé
3a Núria Martínez
91a Montse Vendrell
98a Noe Herrera

2 h 11 min 38 seg
2 h 11 min 42 seg
2 h 17 min 50 seg
3 h 4 min 51 seg (salamandraTR)
3 h 13 min 20 seg (SalamandraTR)
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Grup de Senders
De Montserrat a Castellar a peu,
els dies 4 i 5 de juny

Una colla del Grup de Senders del CEC,
vàrem anar a pernoctar a Montserrat en
un dia molt tranquil, per tornar a Castellar
des daquesta muntanya, que té un encant
peculiar.
De bon matí, primera sorpresa: a despuntar el dia, la boira era per sota de nosaltres, fent la impressió que suràvem per sobre dun mar de cotó fluix impressionant.
Vam baixar pel corriol que en diuen del Tub
fins a arribar a Monistrol de Montserrat on
ens esperaven uns companys per acompanyar-nos en el recorregut per camins i corriols.
Vàrem fer una parada a la casa nova de lObac per recuperar forces i continuar el recorregut pel
camí marcat com el de la travessa
Matagalls-Montserrat.
En arribar a Coll de Grua ja vam veure que aconseguiríem el que ens havíem proposat, però baixar el Coll
de Lliri, amb la calor i el sol que feia,
va ser dur.
En arribar al CEC vam fer un petit refrigeri.
Persones participants 35.
Gràcies a tots.
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Game
Sortida el 5 de juny.
Escalada en bloc a La Riba

El passat 5 de juny lAlba, lEsparrach, la Laura, la Kuangu, el
Jordi, la Noemí, la Gemma, el
Jaume, lOliver, la Núria, el Biel, el
Xavi, el Roger, la Neus i la petita
Núria, vam anar a la Riba. Un lloc
perfecte per anar a escalar durant
els mesos destiu, ja que, a més
de fer escalada, vam banyar-nos
al riu! Gràcies al bon dia, i la moti-

vació que ens vam encomanar entre nosaltres, vam
passar un bon diumenge.
Amunt GAME!

Butlletí
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Pedra Seca
Dimarts, 7 de juny de 2016. Reparació de la barraca número 81, o “d’en Víctor”

Dies dabstinència de pedra seca començaven
a notar-se. Els membres del grup, que en les jornades anteriors havien esmerçat els seus esforços en netejar merda de colom a la torre de lesglésia i cercar rampoines de passeres pel riu, ja
patien del mono de la pedra seca. I com que ara
està ben seca, les seves energies han contribuït
a reparar una barraca que anava fent figa.
La construcció número 81, altrament coneguda
com den Víctor, havia patit un esllavissament
a la seva cara oest (més o menys perquè és de
planta rodona i no té cares definides), i li calia
una reparació, que no és el mateix que reconstrucció, ja que aquesta havia estat portada a terme
el 8/11/2009.
Manual de seguretat i higiene que gasta el grup diu: si veus venir una pedra rodolant costes avall,
apartat! I això és el que ha fet la tropa quan, en enretirar la runa del trau de la barraca, sha produït
un nou despreniment de les pedres més altes, que han rodolat avall, com estableix la llei de la
gravetat. Afortunadament, això no ha causat cap gravetat en el físic dels àgils pedrasequers.
Un cop superat aquest moment dadrenalina, les pedres han tornat al seu lloc, encara que en
diferent ordre, que no estan numerades i es posen allà on sescau segons avança lobra. Sha
arribat a lalçada de la coberta i, en una nova jornada, es podrà donar per acabada aquesta reparació que, per què no, pot ser motiu duna nova inauguració, ja que no és la mateixa que abans.
Dimarts, 14 de juny de 2016. Barraca tancada i a fer de llauners

La bonança del clima permet enllestir les tasques en
mig del bosc amb una certa comoditat. La barraca
81 o den Víctor ha quedat totalment reparada i, a
sobre de la llinda, sha tornat a ubicar la fotografia que
mostra lavi Víctor amb el seu nét Francisco, que el
nét del primer va col·locar allà com a mostra dagraïment als pedrasequers que lhavien restaurada.
Aquesta primera tasca no va ocupar gaire temps de
la jornada laboral del grup i va servir per a obrir la
gana que va ser apaivagada amb lesmorzar i la gresca de rigor.
Posteriorment, el grup va adreçar les seves passes cap a la Font dels Avellaners, que presentava
una fuga daigua. Realment aquesta és una font falsa, ja que laigua no surt dallà mateix sinó un
pèl més amunt i de diversos corrents, que són canalitzats cap a la font per mitjà dun sistema de
canonades. Doncs resulta que aquestes canonades, que són corrugades i de 30 cm. de diàmetre,
shavien omplert darrels que no volien sortir, motiu pel qual sha desenterrat totes les conduccions i ara toca reparar-ho com cal, feina que pot comportar tres o més jornades.
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Grup Anar-hi Anat
Grup de Natura
Excursió conjunta del Grup Anar-hi Anant i Grup de Natura al Cap de Creus

El proppassat dia 11 de juny els Grups Natura i Anar-hi Anat del CEC vam anar al Parc Natural del Cap
de Creus seguint el Camí de Ronda de la Cala Jóncols a Roses.
Vam sortir de Castellar a tres quarts de vuit del matí en direcció a Roses, el dia estava núvol i ens va
ploure pel camí, peròen arribar al port de Roses ja no ens va ploure més i en tot el dia vam tenir un
sol espantat que ens va anar molt bé per no cremar-nos ni passar massa calor.
Després
deMuntanya
smorzar vam pujar al vaixell que ens portaria fins a la Cala Jóncols. Sortint del port de
Grup
de
Roses van poder contemplar la Badia de Roses que, des de lany 2011 forma part del club de les
30 badies més boniques del món, vam anar resseguint la costa per mar, que més tard vàrem fer a
peu, passàrem pel cap Norfeu i vam veure la roca El Gat, i com que la mar estava molt plana ens van
acostar fins a lentrada de la cova Tamariu, finalment vàrem desembarcar a la Cala Jóncols on iniciem
lexcursió.
El recorregut a peu va transcórrer des de la cala Jóncols passant per la Torre del Cap Norfeu, també
vam passar per les boniques cales: Pelosa, Montjoi, Rostella (on vam dinar i alguns prendre un bany)
i Murtra, cap a la Punta Falconera on vam veure uns búnquers i finalment lautocar ja ens esperava
prop de la platja de lAlmadrava on vam fer la foto de grup.

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup Familiar
Cap de setmana a Montrebei 11 i 12 de juny de 2016
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Grup Audiovisuals
El divendres 15 de juliol a les 21,00 h, farem una projecció audiovisual al local del CEC a càrrec del
Ricard Morán. En Ricard és soci del C.E. Farners i ha editat tres audiovisuals de trekings que ha
realitzat a la zona de lHimàlaia i el Karakorum. Amb cadascun dels documentals ha guanyat premis en la categoria amateur a la Mostra daudiovisuals i fotografia de muntanya de Sant Martí.
Títol: TRILOGIA DEL BALTORO (30 min)
Un documental sobre laventura, els paisatges i la gent del Karakorum, a la regió del Baltistan
paquistanès. Es tracta de la narració del trekking que lany 2014 va acompanyar lexpedició de
lÒscar Cadiach al Broad Peak per la gelera del Baltoro fins al camp base del K2.
I per acabar lacte farem un sorteig de material de muntanya entre tots els assistents, gentilesa de
les botigues Stop i Camarasa.
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http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://cecastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar

