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16 Grup Anar-hi anant i Grup de Natura
- De Sitges a Vilanova i la Geltrú
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- Cursa Taymory Xtrail

MATERIAL EN PRÉSTEC
Per acord de la Junta directiva del passat
16 de maig de 2017, amb la intenció d'evitar malentesos, es modifiquen les condicions del préstec de material en el sentit
de:
1.- En el cas que el soci o sòcia no torni el
material el dia en què s'ha compromès, sense raons de força major, no recuperarà la
fiança.
2.- Cada soci o sòcia només podrà recollir
un màxim de dos elements en préstec,
sempre amb la condició que tots dos destinataris siguin socis.
3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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Sortides i Actes

XII Ruta de les Ermites
Tots - Portada
Excursió per la Vall de Marfà
- Molí de Brotons
Grup de Natura - Pàg. 16
4a edició Taymory Xtrail Series
Grup Salamandra Trail - Pàg. 17

ABRIL

Dia 29

Cicle dexcursions 2017-2018 - Camí
Ramader
Grup de Muntanya - Pàg. 16

Dia 6

De Sitges a Vilanova i la Geltrú
Sortida conjunta
Grups Anar-hi Anant i Natura - Pàg. 16

maig
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Grup de la Pedra Seca
La barraca 43 ja s’aixeca
Dimarts 6 de març de 2018

La treva que ha donat la meteorologia ha permès avançar en el muntatge del trencaclosques
que és la barraca número 43. Les pedres no eren
xopes i l'astre rei ha escampat les seves càlides
onades sobre les espatlles dels soferts pedrasequers.
Després d'esporgar uns pins, que projectaven les
seves branques de forma amenaçadora, s'ha escomès la tasca de preparar els fonaments de la
part davantera de la construcció, allà on es pensa que el terra va cedir provocant les esquerdes
origen de l'esfondrament parcial de la barraca.
Un cop consolidats els fonaments, ja es pot
construir a sobre amb més seguretat i garantia
de perdurabilitat un període més llarg. Tampoc
concretarem, no fos cas que es falli la punteria.
Doncs allà es pot veure com comencen a pujar
els dos muntants de la porta, que hauran
d'aguantar la corresponent llinda. Es preveu que
l'obra s'engolirà uns quants dies i una bona quantitat de pedra, de la que algú, "sotto voce", ha dit
que no en faltarà. El cronista no s'ho creu fins que
no ho vegi amb els seus propis ulls, només faltaria! Això aniria en contra d'una de les característiques fonamental del grup: la inveterada
escassedat de pedra en les seves intervencions.
El temps ho dirà.
Finalment, s'ha fet públic el lloc on anirà ubicada
la nova barraca per encàrrec que construirà la

tropa pedrasequera. L'Ajuntament de Castellar
del Vallès els ha plantejat el repte de fer-ne una,
totalment de trinca, en la rotonda on conflueixen la Ronda de Llevant amb la Ronda de la Tramuntana, però no començaran les obres fins al
mes de maig, tot i que ja s'ha treballat en la definició del projecte.
Dimarts, 13 de març
Els juganers pedrasequers, delerosos de continuar remenant les pedres, han tornat al lloc dels
fets, sota l'atenta mirada de les capçades d'un
grapat de pins indiferents a la transcendental
activitat que desenvolupen allà. Aquells pins no
hi eren quan es va construir la barraca original,
són nouvinguts a la terra que havia nodrit de vi
el raïm assecat pel cuc assassí. Ara són testimonis dels esforços que fa la memòria per a travessar el temps i manifestar-se en forma de barraca,
construcció que es torna a aixecar amb les mateixes pedres que conserven l'empremta de la
mà d'aquell pagès carregat d'il·lusions etíliques.

D'aquell escampall de pedres, l'enginy corporatiu del grup erigirà un cenotafi en el cor del qual
reposarà l'ombra d'un esperit lluitador, de la voluntat incombustible d'aquell que es premsava
els ronyons amb quatre voltes de la faixa i feria la
terra amb l'acer, aguantant la burilla de l'Ideales
entre l'escorça resseca dels llavis muts.
Doncs això, que les pedres van pujant i la barraca número 43, o d'en Jaume Gual, pren forma a
bon ritme.

Butlletí

Número 585 - Abril18 | 5

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
Una mica d’història

Mirar enrere
per poder
seguir endavant

El butlletí nº 2 dabril de 1965

Segons la nota que apareix al començament del butlletí nº2, sembla que el butlletí nº1 no va arribar a tots
els socis. Això ens fa recordar la importància de què
la base de dades de socis de l'entitat, ha d'estar extremadament ben actualitzada, perquè la informació arribi adequadament i de forma puntual. Mantenir
aquesta base de dades al dia, és feina i responsabilitat de tothom.
El diumenge dia 11 de 1965, coordinada per lAlbert
Antonell, es programa una excursió al Puig Capsut i Canyelles. El lloc de sortida és a la Plaça Major anomenada en aquell temps Plaza del Caudillo per raons ben
conegudes. En la següent postal podem observar laspecte que tenia la plaça en aquells temps.

Pica a la fotografia per accedir al butlletí complert

Per aquestes dates del 1965, la SEAC
ja havia celebrat quatre edicions de
la Marxa Infantil de Regularitat, i el
diumenge 25 dabril, com a col·laboració amb altres entitats, sassisteix a la Primera Marxa de Regularitat (creiem que era infantil encara
que no ho especifica) autocontrolada i organitzada per lAgrupació Excursionista del T.I.M. de Sabadell.
Tres són les entitats precursores de
lexcursionisme sabadellenc: El Centre Excursionista del Vallès (1908), el
Centre Excursionista de Sabadell
(1919) i lAgrupació Excursionista
Terra i Mar (T.I.M.) (1926). La fusió daquestes tres entitats lany 1970, va donar
lloc a la Unió Excursionista de Sabadell avui dia coneguda com UES.
Tornant al butlletí, observem que la secció de fotografia comunica als socis
linici de les Tertúlies Fotogràfiques a fi de compartir coneixements i experiències en aquest camp artístic. El vocal daquesta secció era en Joan Riera,
impressor i fotògraf, a qui avui en dia el CEC ret homenatge a la seva persona celebrant un concurs anual de fotografia obert a tothom.
Rafael Serra

Joan Riera
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Game
Noticia

Molt bona actuació de Laura Moravieta,
membre del Centre Excursionista de Castellar, en la cursa Poärtic de 12 km celebrada el passat 24 de febrer a la Vall de
Núria.
La Polärtic és una espectacular cursa de
muntanya sobre neu en un entorn brutal. La cursa comença al capvespre i
sacaba de nit.
Enguany, la Laura ha aconseguit la 3a
plaça en la categoria sènior femení amb
un temps de 2:14:12
Enhorabona!
Grup Anar-hi Anant
Una des les clàssiques: Sant Llorenç- Castellar

El diumenge 25 de febrer vam fer una de les excursions anomenades per nosaltres, com una de raques de pedra seca vam arribar al camí de Can
les clàssiques , després de pujar fins a Sant Borrell i des d'allà fins a Castellar era un tir de
Llorenç Savall en Vallesana, vam agafar el camí pedra.
que passa per la Busqueta en direcció a l'ermita de Sant Jaume, aquí vàrem aprofitar
per esmorzar, ja que les vistes sobre el massís de Sant Llorenç del Munt són espectaculars, la mala sort que vàrem tenir va ser
uns motoristes que voltarem per aquells
paratges i ens van deixar una pudor que
semblava que estiguessin al mig de
Barcelona.
Després ens varen dirigir fins al parany del
Boter, Can Cadafal i la carena dels "Pals", tot
gaudint d'un dia esplèndit i de molt bones
vistes, un cop visitades unes quantes bar-
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General
Reeixida estrena del documental “La Roca del Pastor”
Amb un bon nombre despectadors, el passat dia 02 de
Sant Llorenç del Munt i lObac. És un
març en lauditori Miquel Pont de Castellar del Vallès es
document que resumeix la història de
va estrenar oficialment el documental La Roca del Paslescalada al nostre país des de la protor promogut des del Centre Excursionista de Castellar
ximitat. És també, però, un testimoni
per celebrar el 50è aniversari de la pujada del pessebre a
que ens passeja per moments cultula Castellassa de Can Torras.
rals, polítics i socials que han influenLacte va comptar amb la presencia dels directors, Dani
ciat el país amb lescalada de fons.
Sagrera i Raül Esteve que van ser entrevistats, avanç de
la projecció, per la Marina Antúnez.
Any: 2017. Durada: 40 min. Gènere: Documental.
Directors: Dani Sagrera Rius i Raül Esteve Soto.
Edició: Raül Esteve Soto. Música: Marta Esteve Soto.
Disseny de so: Domènec Latorre Altarriba. So: Sandra
Ramonet Formatger. Càmeres: Raül Esteve Soto, Jaume
Muntada Comes, Joan Vives Castells, Martí Llobet Baró,
Jordi Pascual Roca, Jordi Serra, Dani Sagrera Rius. Dron:
Marc Subirana. Amb la participació de: Txell Pascual
Castella, Josep M. Torras, Òscar Masó, Dani Brugueroles, David Vallhonrat, Armand Ballart, Jaume Clotet Paca,
Amadeu Pagès, Martí Llobet, Ton Gili, Joan Soler. Amb
el suport de: Centre Excursionista de Castellar.
Sinopsi: Documental històric descalada. Explica diferents successos relacionats amb lescalada transcorreguts a la Castellassa de Can Torras, al parc natural de

Grup de Natura
Sortida al camí de les Aigües de Barcelona
El passat dissabte 10 de Març, amb una
temperatura agradable i força sol, vam fer
lexcursió del Camí de les Aigües de Barcelona, a la serra de Collserola.
Amb un grup de 14 persones, un recorregut duns 13 kms i una durada de tres
hores i mitja de passeig efectiu.
Vam fer servir el transport públic entre
Sabadell, plaça del Nord i Vallvidrera. (Ferrocarrils de la Generalitat i Funicular de
Vallvidrera).
Cal destacar les vistes panoràmiques sobre la ciutat de Barcelona i els llocs emblemàtics
de la Muntanya del Tibidabo (el Temple, el Parc
dAtraccions), la Torre de Comunicacions de

Collserola, lObservatori Fabra, etc.
Ara a esperar la que ve, el dia 14 dabril a El Molí
de Brotons a Moià.
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Grup de Muntanya
Cinquena Etapa del cicle d’excursions del Grup de Muntanya del Camí Ramader
11 de març de 2018
Una etapa menys del camí de transhumància

En aquesta edició del camí ramader, fins ara hem tingut molta
sort amb el temps que ens ha
fet: no ens hem mullat. Això sí,
vent, el que vulguis i a més a més
fred, déu ni do!, com aquest dia.
El diumenge, 11 de març, vàrem
realitzar la travessa dels quasi 26
km de la cinquena etapa entre
el coll de can Galleda o de Font
Freda, sobre la C-25, i Castellterçol, passant a tocar de LEstany i
Moià. Llàstima que, a mesura ens anem acostant a les zones urbanes, els vells camins de
transhumància shan anat transformant en pistes o carreteres. Aquest dia vàrem transitar pràcticament per pistes, però tot i això, el paisatge
va ser variat i esplendorós després de les últimes pluges. Els participants fórem divuit, set dones i onze homes, gens malament després del
que hem vist i sentit en aquest darrer Dia de la
Dona. Sembla que en lesport cada vegada estem més igualats.
Fins al 29 dabril, la darrera etapa. Salut i marxant!
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General
La metereologia ens va ser propícia
28a TRAVESSA DE CASTELLAR A MONTSERRAT
El passat diumenge de Rams, dia 25 de
març, es va poder realitzar aquesta activitat de Centre perquè el temps ens ho
va permetre, ni més ni menys. Llàstima
que no fóssim més colla. És evident que
la informació meteorològica avançada
espantava. Què hi farem! La realitat va
ser que amb prou feines ens van caure
quatre gotetes abans de lesmorzar i quatre més abans de pujar a lautocar, tal
com el servei informatiu havia previst en
darrera instància. Els que vàrem participar no oblidarem mai lespectacle del
dia: Quin bé de Déu daigua! Mai nhavíem vista tanta rajant muntanyes avall,
conseqüència de labundosa pluja que
va caure durant tot el dia anterior. Val a
dir que tampoc mai ens havíem enfangat tant, perquè els senders shavien
convertit en torrents. Això va entorpir un
xic la marxa en algun tram, però ningú
va prendre mal, i per altra banda, aquest
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dia mig ennuvolat va afavorir la marxa a levitarnos la calor del sol en els últims trams de la ruta,
els més durs.
La novetat de la travessa denguany va ser la
presència participativa, fora dinscripció perquè
era una prova, del grup Juvenil del Centre. Uns
quants nens acompanyats de pares i seguits per
carretera dun cotxe de suport en van fer alguns
trams, però només en Biel Miró Rocavert, de 12
anys, va arribar al cim dins el temps previst. En-

horabona pel valor, noi!
Resumint la informació formal de la prova, puntualitzarem que són 33,5 km amb 1.572 m de
desnivell ascendent i 1.234 m descendents, i
entre 6 i 8 hores de ruta fetes a 4,2 i fins a 5,5
km/h, i que de cinquanta-dos inscrits, nou no van
sortir, i dels 43 marxadors només tenim constància de l'arribada de 40, perquè alguns no tenien
pressa, ja que no tornaven en autocar.
En lorganització daquesta edició
de la Travessa hi va haver més
participació per part de socis i direcció del Centre que van assistir
a la reunió, repartir cartells, atendre les inscripcions i fer la previsió de lavituallament. Retem un
especial agraïment a la família
Casajuana-Vendrell, de lSTOP, a
en Josep Llinares i la Conxita que
incansables van atendre un cop
més lavituallament i control darribada a la plaça de la Creu de Montserrat, al matrimoni Soto-Bravo i al
mateix president, en Rafael, que tot
hi convalescent duna lesió va donar
suport a lorganització fins a última
hora. Gràcies i fins a la propera, perquè la impressió que vaig tenir era la
de satisfacció dels participants. Esperem ser més lany vinent!
Josep Manel
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General
Notícia!
Ja estan digitalitzats i
disponibles per la
seva consulta tots els
butlletins de la SEAC
i el CEC a la web del
Centre Excursionista.
Gràcies a l'extraordinària feina que en Joan Roura va fer
digitalitzant tots els butlletins
que únicament estaven en format
paper i gràcies també a Jesús
Gómez convertint totes aquestes digitalitzacions a format pdf i incorporantles a la web, ja és possible la consulta de
tots i cada un dels butlletins publicats des de 1965, any en
què es va publicar el primer, fins a l'actualitat.
Ha estat un treball laboriós de diversos mesos, que aporta un
gran valor històric i del que en podrà gaudir tothom.
Bona Feina!

General
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Avenc del trau

Sota terra

SINÒNIM: B3
MUNICIPI: Begues (Baix Llobregat)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 407836

4571243 // 481m snm
DESNIVELL: -4m
RECORREGUT: 9m

SITUACIÓ:

Està situat aproximadament a uns 240m al W
del cim de la Bena de Garraf, baixant per la marcada cresta uns 60m de desnivell des del cim.
Lavenc es troba a la base dun rascler uns me-

tres sota la cresta en direcció al Fondo de Vallgrassa, molt dissimulat per la vegetació.
DESCRIPCIÓ:

Petit avenc dentrada en rampa de baixada i que al cap de
poc redueix les dimensions del
conducte a 05x065 m dalçada. Després de superar el pas
estret, saccedeix a una estança de dimensions més grans on
trobarem una estreta xemeneia i una rampa ascendent que
finalitza en un conducte impenetrable.
TOPOGRAFIA:
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FOTOGRAFIES:

Imatge exterior de lentrada

Detall pas reduït

Imatge conducte descendent

Imatge xemeneia
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El Camí
dels
bons
homes
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Grup de Natura
Excursió per la Vall de Marfà - Molí de Brotons
Dissabte, 14 d’abril
Itinerari: Ruta planera per visitar El Molí de Bro-

tons o Molí de la Tosca, situat a vall de
Marfà. Sortirem del sur de Moià, passarem pel
Salt del Candeler, el Molí de Marfà, lesglésia de
la Mare de Déu de la Tosca, el Molí de Brotons,
el Gorg Estret, riera de Castellnou, La Saleta i retorn a Moià. Recorregut duns 10 km i 150 m de
desnivell.
Sortida: A les 8 h del matí davant de lIES Castellar.
Desplaçament: En cotxes particulars.
Hores de camí: Tres hores aproximadament.
Per més informació: mòbil 636 62 09 73.

Grup de Muntanya
Cicle d’excursions 2017-2018 - Camí Ramader
 Etapa 6.- 29 d'abril. Castellterçol - Caste- Cada excursió individual tindrà un preu de 25  per
als socis i 30  per als no socis. Com sempre us podeu
llar del Vallès
Sortides de Castellar seran a les 7 del matí. apuntar a la secretaria del Centre. Us hi esperem!

Grup Anar-hi Anant i Grup de Natura
Excursió conjunta del Grup Anar-hi-Anant i Grup de Natura
Diumenge 6 de maig – De Sitges a Vilanova i la Geltrú
Desplaçament: En autocar fins a Sitges i recolli- carril 15 euros socis, 20 euros no socis (assegurança a part). Dinar 22 euros. Menú a triar. S'hauda a Vilanova i la Geltrú després de dinar.
Itinerari a peu: Sitges, platja de Terramar, platja i rà de fer efectiu a l'incriure's. Sortida: A les 7,30 h
punta de les Coves, platja de l'Home Mort, cala del matí davant de l'IES Castellar. Per més infordels Gegants, cala Xica, el Tancat del Gaspar, xa- mació: mòbils: 636 62 09 73 i 648 24 73 69.
let La Sal, cala del Barco, Ermita i Far de Sant
Cristòfol i Vilanova i la Geltrú. Acabada l'excursió es farà una visita guiada al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
Hores de camí: Tres aproximadament. Recorregut fàcil d'uns 8 km i 80 m de desnivell.
Dinar: Es podrà dinar al final de l'excursió en un
restaurant de Vilanova o es pot portar de casa i
dinar prop de la platja. Es podrà deixar el dinar a
l'autocar.
Inscripcions: En horari de secretaria del Centre
fins al dia 25 d'abril.
Preus: autocar i visita guiada Museu del Ferro-
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Grup Salamandra Trail
La cursa Xtrail Series que es desenvoluparà a Castellar, serà el proper 15 dabril.
Passem els enllaços de les diferents categories:
https://ca.wikiloc.com/rutes-cursa-de-muntanya/
xtrail-series-castellar-del-valles-short-201823218188
https://ca.wikiloc.com/rutes-correr/taymory-xtrailseries-castellar-del-valles-2018-23218036
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