Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 586 - Maig 2018

Tercera sortida pel
terme municipal de
Castellar del Vallès
Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca

2 | Maig18 - Número 586

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Sumari

4 Itinerari pel terme municipal de Castellar
del Vallès
- Tercera etapa

25 Grup Pedra Seca

HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i divendres,
de 19,00 a 21,00 obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar
al telèfon 93 714 73 05

- Activitats dabril

26 General

- Una mica dhistòria
- Noticia
- 40 anys del grup Cavall Bernat
- XII Ruta de les Ermites
- Matinal Càntabra a Peña Cabarga

33 Grup Salamandra Trail

- Taymory Salamandra Xtrail Series

34 Grup de Natura

- Excursió per la Vall de Marfà

35 Grup dEspeleologia

- Rutes despeleologia:
Cova de la font de la riera

PROPERES ACTIVITATS
37 Grup Familiar
Grup dEspeleologia

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.

39 Grup de Natura
Grup Anar-hi Anant

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.

39 Grup Audiovisuals

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

- Sortida conjunta despeleologia

- Excursió conjunta de Sitges a Vilanova i la
Geltrú
- Presentació de llibres

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 

Butlletí

Número 586 - Maig18 | 3

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

25

28

30

32

33 36
Dia 4
Dia 6
Dia 6
Dia 6

Sortides i Actes
Les tertúlies fotogràfiques

Grup de fotografia - Full dactivitats
Itinerari del terme municipal de
Castellar

Grup de Muntanya - Pàg. 4

Sortida a la bòfia de Sant Jaurme

Grup familiar i grup despeleologia Pàg. 36
De Sitges a Vilanova i la Geltrú
Sortida conjunta

Grups Anar-hi Anant i Natura - Pàg. 38

Dia 11
Dia 12
Dia 13
MAIG

MAIG

Els germans Masó Garcia presentaran
els seus últims llibres

Grup Audiovisuals - Pàg. 38

Sortida descalada esportiva

GAME - Full dactivitats
Caminada Popular

Ajuntament i CEC - Full dactivitats
Epxposició permanentdel concurs
anual de fotografia

Grup de fotografia - Full dactivitats

4 | Maig18 - Número 586

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

Introducció a l’Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès

Tercera etapa

La penúltima etapa de litinerari que recorre la divisòria del terme municipal de Castellar, és la més
curta si ens referim en quan a distància i la que presenta menys desnivells a superar de les que
shan desenvolupat fins ara.
Avui començarem el trajecte en el mateix indret on es va donar per finalitzada la segona part de la
ruta, és a dir, en el pont del Guinard o del viaducte. Després de desfer un petit tram del recorregut
anterior, savança per un sender que condueix a creuar la carretera i permet accedir a la pista que
es desplega per la carena de la Muntanyeta de can Font. Davant de la impossibilitat dobrir pas i
de resseguir el llit i les ribes de lexuberant torrent del Guinard, sha cregut convenient afrontar la
davallada aprofitant lalternativa que discorre a prop del buc del torrent del Tudoner i que, més
enllà, enllaça amb el curs daigua principal.
Arribats al torrent del Guinard, ben aviat un discret corriol ofereix lopció de retre visita a la humil fita
de terme (Terrassa - Castellar). Es continua transitant pel bonic i ombrívol camí que segueix de prop
el rierol fins a la seva unió amb les aigües del torrent de Gotelles. Un breu recorregut per la riba
daquest torrent mena vers lemplaçament de la moderna i visible fita dels tres termes (Sabadell,
Terrassa i Castellar).
Es torna enrere fins a la bifurcació i, a partir daquest punt avançarem paral·lels al curs del nou
torrent de Ribatallada. De seguida sobserva a la dreta, tapat per la brolla, la presa de lantic
embassament que subministrava aigua a la ciutat de Sabadell. Més endavant, accedim a la cruïlla
amb la pista que arriba procedent de Sant Julià dAltura, des don es pot albirar, enlairades a la
dreta, les minses ruïnes de la vella masia-castell de Ribatallada. Seguint de baixada, es camina pel
costat dels dos pous de glaç i, una vegada situats a la part baixa de la vall, una breu derivació
ofereix loportunitat de visitar les ruïnes dun magnífic forn dobra.
Transitant per la bona pista de terra que comunica amb el petit nucli del Rieral, passem pel davant del forn de calç de Ribatallada i, més enllà, es baixa vers la font de la Teula i savança a prop
dels antics molins del Galí i Mornau (ca lEstruch). En aquest sector, la línia del terme es desplega per
damunt del curs del Ripoll i gira, sobtadament, per a enfilar-se pel buc de linaccessible torrent de
can Bages. Es tracta dun recorregut absolutament barrat al pas dels excursionistes. Lalternativa
més racional i senzilla, rau a anar a recuperar la línia divisòria als entorns de la font de can Moragues
petjant els bonics, bucòlics i ben cuidats paratges que presenta el torrent de Colobrers i la font de
la Tosca.
Abandonant la pista que mena a la masia de can Moragues, accedim a lantiga fita de terme
situada ran de labandonat camp de vol per a aparells ultralleugers que apareix a redós del mas.
Contornegem el camp i, mitjançant uns humils senders, senllaça amb el vial que comunica la
carena amb can Vilar i can Torrents. Abans, però, haurem pogut veure una vella fita tombada al
costat del viarany.
Després de creuar per primera vegada el camí que segueix, superficialment, el curs soterrat de la
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frustrada canalització del gas, sarriba a can Torrents. Més enllà, caldrà deixar la bona pista i seguint
uns estrets vials de pas, vorejar un parell de nous camps de conreu, creats en un antic espai boscós,
com a conseqüència de la gran ventada del 8 de desembre de 2014. Es travessa el buc del riu Tort i
accedim a un eixamplament on, a la dreta, sota de la masia, destaca la presència de la font de can
Torrents (canalitzada).
Sagafa un camí que condueix, de pujada, vers la carena de la Muntanyeta, on coincidim amb la
pista per on discorre el camí ramader, concretament enfront duna contundent i moderna fita de
terme i dun espaiós camp on, a mitjans del segle passat, shi dipositaven les deixalles de la veïna
ciutat de Sabadell. Avancem vers al sud, però a la primera cruïlla prescindirem daquest ample i
transitat vial per a prendre una bifurcació que arrenca cap a lesquerre, seguint sempre, de molt a
prop, el voral de lesmentat camp.
Una enèsima cruïlla de senders ens orienta a coincidir, altra vegada, amb el difús però marcat vial
que discorre per damunt de la canalització del gas. En aquest punt lagafarem en sentit descendent, en direcció als esparsos edificis que configuren la part baixa de la propera urbanització de
can Canyameres.
Quasi a tocar del jardí duna nova construcció, a prop dun ampli camp llaurat i dun diminut
torrent, cal deixar constància de la desaparició de la fita de terme (apareixia arrancada ja en el
decurs de lany 2009), que indicava el punt de confluència dels límits municipals de Sentmenat,
Sabadell i Castellar. Accedim a una pista de terra que a la dreta enllaça amb els carrers asfaltats
del complex residencial.
Val la pena remarcar que, tot i que a hores dara el trajecte que hem petjat aquest matí és senzill,
plàcid i orfe de dificultats, la labor prèvia de prospecció ha estat força complexa i laboriosa de
resultes de procurar mantenir dempeus la voluntat de transitar, el més a prop possible, de la línia
divisòria del terme que es desplega, concretament, per uns paratges molt propers a la civilització
urbana, amb els nombrosos inconvenients que aquesta coincidència comporta per als simples
excursionistes.

Sortida 3 - Grup de Muntanya - Diumenge dia 6 de maig de 2018
Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès

Tercera etapa

Recorregut: Pont del Guinard o del viaducte, torrent del Tudoner, torrent del Guinard, torrent de
Gotelles, fita dels tres termes (Sabadell, Terrassa, Castellar), embassament de Ribatallada, pous de
gel de Ribatallada, torrent de Ribatallada, forn dobra del torrent de Ribatallada, font de la Teula,
molí Mornau, el Ripoll, can Pagès, font de la Tosca, torrent de Colobrers, antic camp de vol de can
Moragues, can Torrents, serra de Sant Iscle, urbanització can Canyameres (punt denllaç dels termes de Sabadell, Sentmenat, Castellar - fita desapareguda).
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

Distància total: 12.897 metres. Temps efectiu de camí: 4 hores i 2 minuts.
Desnivells acumulats del trajecte. Ascendents: 244 metres. Descendents: 364 metres.
Data: 6 de maig de 2018. Sortida: a les 7 del matí en punt des de laparcament de la plaça Calissó.
Es tracta duna simple excursió matinal. Desplaçament mitjançant vehicles particulars.
Organitza: Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar del Vallès.
Temps

Km

0.00 0.00 h
0,000 00,000
Iniciem el tercer recorregut del terme municipal de Castellar en el
mateix indret on va finalitzar litinerari de la segona jornada, és a
dir, a lespai habilitat com aparcament que es localitza al costat de
la carretera C-1415, concretament
al seu punt quilomètric 22, quasi a
tocar del pont que permet salvar
el curs del torrent del Guinard, conegut com a pont del Guinard o
del viaducte (358 metres daltura). Sabandona el terme municipal de Castellar travessant el pont i seguint la vorera esquerra de la carretera. Per tal devitar un
possible accident, en aquest tram caldrà avançar amb precaució, transitar dun en un i ben a prop
de la tanca metàl·lica que delimita el vial asfaltat.
0.04 0.04

0,194 00,194
Sabandona la carretera (363 m) i prenem una estreta derivació que apareix, perpendicularment, a la nostra dreta (W) i que mena vers una zona boscosa. Pugem còmodament dibuixant
alguna giragonsa amatents al traçat del viarany on shi veuen alguns senyals de pintura vermella.

0.02 0.06
0,045 00,239
Accedim al visible eixamplament dun camí, més planer, que es presenta adornat amb nombroses deixalles (373 m). Savança cap a lesquerre i de seguida sha de recórrer a agafar una variant,
oberta a la dreta del sender, per tal de salvar un parell darbres abatuts per les ventades que ens
barren el pas. Creuem un petit alzinar.
0.04 0.10
0,169 00,408
Sarriba a una bifurcació de camins (375 m). Ignorem el viarany que es desplega, en sentit ascendent, cap a la dreta i prosseguim enfront, planejant, orientats paral·lelament vers la carretera que
discorre, molt a prop, a la nostra esquerra. Aviat cal superar la presència de la tanca que priva laccés
als vehicles.
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0.02 0.12

0,086 00,494
Es travessa la carretera C-1415 (374 m). Prenem la pista de terra que arrenca vers migdia en
direcció a la Muntanyeta de can Font i que presenta restes de sectors encimentats. A banda i
banda daquest vial sobserven nombrosos exemplars dalzines i alguns roures i pins.
0.02 0.14
0,126 00,620
A lesquerre de la pista apareix un espaiós eixamplament (371 m). Es continua avançant, ara orientats vers llevant.
0.02 0.16

0,178 00,798
Bifurcació (365 m). Un camí ample arrenca vers el nord (esquerre), en direcció al torrent del
Guinard. El seu traçat, tot i les diverses dificultats que es troben en apropar-se al llit de la riera,
ofereix, almenys de moment, lopció darribar-hi. Però un cop allà, es topa amb la impossibilitat de
resseguir el curs daigua. Un veritable exèrcit de bardisses, arítjols i matolls, nodrits generosament
per la humitat que tothora domina el feréstec indret, fan inútil qualsevol temptativa dobrir pas.
Fins i tot, ja no és localitzable el camí que comunicava amb la propera i tal vegada desapareguda
font del Guinard.
A prop de la cruïlla, a la dreta daquesta pista, sinicia un altre camí, també ben ample, que es
desplega pel vessant nord-oriental i per sota de la carena de la Muntanyeta de can Font i sacaba,
sobtadament, a prop de les nombroses tanques metàl·liques que envolten les edificacions existents. Es continua planejant vers migdia pel camí per on avançàvem.
0.01 0.17 h

0,032 00,830
Prescindim de la pista que segueix per la carena (364 m) i sagafa un brancal que senfonsa vers
llevant (dreta). Es transita per una zona dominada per lalzinar però que conviu amb diversos
exemplars de pi.
0.08 0.25
Després dun tram de suau davallada, la pista forestal gira cap a la dreta i es dirigeix a creuar el buc del torre nt
del
Tudoner
(312 m).
Sabandona aquest vial per a prosseguir per un sender que es desplega enfront, planejant a prop dunes
construccions que acullen la infraestructura de la captació i canalització
daigua. Perdem lentament altura a
prop del llit de la riera (dreta), envoltats per una densa vegetació de
ribera. Apareixen els primers senyals
de pintura, de color taronja, que anirem seguint una bona estona.

0,571 01,401

8 | Maig18 - Número 586

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

0.04 0.29
0,231 01,632
Es deixa a lesquerre un viarany
que arriba procedent de la carena, és a dir, de lentorn de la
Muntanyeta de can Font (305
m).
0.02 0.31
0,132 01,764
Accedim al caire duna petita carena (289 m), on observarem
que per lesquerre sajunta al
nostre sender un camí, molt estret, que senfila. A la dreta destaca una discreta construcció
destinada a la canalització daigua. Es continua avançant.
0.04 0.35
0,249 02,013
Sarriba a un diminut replà on apareix a lesquerre un enèsim carrerany procedent de la carena de
la Muntanyeta de can Font (275 m). Val la pena apuntar que aquests tres viaranys a què hem fet
referència, actualment mig perduts, van a raure a un dilatat laberint format per les tanques metàl·liques que envolten les edificacions i que impedeixen accedir a la pista que discorre per la carena.
Prosseguim endavant.
0.03 0.38
0,116 02,129
Després dun petit tram de davallada, creuem el buc del torrent del Tudoner (269 m).
0.01 0.39
0,022 02,151
A lesquerre del sender, barrada per un senyal de pintura taronja, remunta una humil derivació
(266 m).
0.01 0.40
0,021 02,172
Es travessa, en dues vegades consecutives, els petits brancals que presenta el torrent (266 m).
Més enllà, cal salvar la presència dun parell darbres tombats que intercepten el camí.
0.01 0.41
0,020 02,192
Abandonem a la dreta, de pujada, una bifurcació (265 m). Shi veuen senyals de pintura blava. A
lesquerre ja es comença a albirar el curs del torrent del Guinard. Es transita pel mig dun bonic
bosc dalzines.
0.02 0.43
0,070 02,262
Novament prescindim duna estreta derivació que sesmuny cap a la dreta (263 m). Ací també shi
observen senyals blaus de pintura.
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0.03 0.46
0,162 02,424
Després de superar un arbre tombat i deixant a la dreta
una sonda de laqüifer daigua, creuem el torrent (257 m).
0.01 0.47
0,017 02,441
Fem acte de presència a una bifurcació de senders (260
m). Sabandona el camí que es seguia i prenem a lesquerre un viarany, molt prim, on shi aprecien diversos
senyals de pintura blava.
0.02 0.49

0,038 02,479
Fita de terme Terrassa - Castellar (264 m). Malauradament, algun personatge poc respectuós amb lentorn, va
veure el sender obert i, seguint la senyalització, es va entretenir una estona amb la lloable intenció de descalçar-la. Quan es va aconseguir localitzar la fita (novembre
2017), com és natural va aparèixer, envoltada de brolla,
però sòlidament afermada al terreny. Sense comentaris.
Tornem enrere seguint el mateix trajecte.
0.01 0.50
0,033 02.512
Es recupera el camí que es desplega a prop del curs del torrent del Guinard (259 m). Avancem
amb comoditat, planejant cap al sud-est. Envoltada per un dens alzinar, la vegetació de ribera es
fa ben evident i sovint sobserven diverses zones ombrívoles on el galceran hi ha arrelat amb
força.
0.01 0.51 h
0,009 02,521
A la dreta, lluint un senyal de pintura blava al damunt, destaca un petit pedró de la companyia
daigües de Sabadell (258 m).
0.01 0.52
0,010 02,531
A lesquerre sinicia un estret viarany que, superant algun tram embrollat, permet també accedir a
lemplaçament de la propera fita de terme que acabem de visitar (256 m).
0.01 0.53
0,041 02,572
Es travessa a gual el torrent del Guinard (253 m). Continuem avançant vers el sud-est seguint la
seva riba dreta. No costa gaire veure diverses sondes i altres infraestructures relacionades amb la
canalització daigua.
0.03 0.56
0,208 02,780
Anem a raure a una cruïlla de camins (248 m). Savança cap a la dreta seguint la derivació que
arrenca paral·lela al torrent de Gotelles, curs daigua que haurem de travessar un parell de cops.
Pujada suau que diverses vegades discorre per terreny arenós i a prop de bonics i enlairats exemplars de plàtans.
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

0.04 1.00

0,193 02,973
Fita dels tres termes. Punt dunió de la divisòria entre
Sabadell, Terrassa i Castellar (261 m). El pedró, que veurem a la dreta del camí, a la riba esquerra de la riera i al
costat dun altre de propietat, és molt modern i presenta,
els escuts representatius dels tres municipis vallesans. Al
nord, al replà del turó que domina aquest paratge, quasi
al damunt de la línia de partió del terme, romanen encara
dempeus les minses restes de la Moreria, una edificació
de caire defensiu que, malgrat la manca de documentació, es podria datar de lèpoca alt-medieval. Torrent amunt,
no gaire lluny, una font que llueix aquest topònim deixa
constància de la seva existència. Una vegada vist lindret,
cal tornar enrere transitant pel mateix recorregut.

Fita dels tres termes - Torrent de Gotelles

0.03 1.03
0,194 03,167
Es recupera la cruïlla de camins situada a prop de laiguabarreig dels dos
torrents (248 m). Continuem cap a la
dreta passant per sota dun vertical talús argilós (dreta). A lesquerre, envoltat de bardisses i matolls, sobserva el
curs del nou torrent de Ribatallada.
Mur de la presa del pantà de Ribatallada

0.02 1.05
0,093 03,260
El camí seixampla i forma una placeta
on, a la dreta, envaït per la brolla, es
veu el mur de la presa del vell embassament de Ribatallada (248 m).
El pantà, tal com indica un rètol que
en serva testimoni, es va construir
lany 1895 i, en principi, es nodria de
laigua procedent de la mina de
Ribatallada. Emperò, el 1901, va rebre també laportació de la mina del
torrent de Gotelles. Disposava duna
capacitat total de 10.000 metres cú-

Embassament de Ribatallada - any 1926
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bics i fou inutilitzat després dels
aiguats que van caure al Vallès el
setembre de 1962. En el període
1895-1962, laigua daquest embassament fou un dels principals
recursos que es van utilitzar per
al subministre daigua potable a
la ciutat de Sabadell. Prosseguim
per lample camí (llevant).
0.02 1.07

0,150 03,410
Cruïlla de pistes (252 m). Pal de
fusta amb indicadors. Per la dreta
arriba un vial procedent de Sant
Julià dAltura i de les fonts dels Capellans i del Suro. Damunt nostre
hi ha una edificació moderna en estat ruïnós i, una mica més enllà, enlairades i deixades de la mà
de Déu, apareixen les restes del castell-masia de Ribatallada. Els primers documents del recinte
fortificat pertanyen al segle XII. A principi del segle XIV els Clasquerí sestableixen en aquest castell que, en el segle XVII, disposava duna capella pròpia dedicada a Sant Ramon. El 1879 la Societat de propietaris de la mina dAigües de Sabadell va adquirir la finca, la masia i els dos pous de
glaç. Actualment, és propietat de la Companyia
dAigües de Sabadell que, per desgràcia, no ha fet
gran cosa a lhora de procurar impedir el seu progressiu enderrocament.
Malgrat que és possible arribar fins a les ruïnes
del castell-masia, la precària i inestable situació
de ledifici, fan poc aconsellable i força arriscat retre-hi visita.

Ruïnes del castell-masia de Ribatallada

0.02 1.09
0,041 03,451
Savança davallant per la pista que es desplega
paral·lela al curs del torrent de Ribatallada i, ben
aviat, a la dreta del camí, destaca la presència del
pou de gel gran de Ribatallada (245 m). Fou
construït a la primera meitat del segle XVIII i, a
finals del segle XIX o a principi del segle XX, es va
impermeabilitzar per a fer-lo servir com a dipòsit
daigua. Amida 7,60 metres de diàmetre i disposa
duna profunditat de 9,40 metres. A dia davui roman amb les portes daccés tapades i alguns personatges, dideologia extremista, hi han deixat la
seva empremta cultural incorporant una visible
pintada a la paret.
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A sota daquesta antiga construcció
shi pot localitzar la mina i, una mica a
la seva esquerra, la font de Sant
Josep. Es continua baixant per lample vial de terra i entrem en un paratge on hi creixen nombrosos exemplars de plàtans i algunes boniques
alzines.
0.02 1.11 h
0,136 03,587
Abans de creuar el torrent prescindim
de la pista per a prendre a la dreta un
sender que sendinsa al bosc i inicia
una pujada (235 m). Passats els primers moments, el corriol planeja i es
decanta cap a lesquerre.

Pou de gel gran de Ribatallada

0.03 1.14

0,058 03,645
Pou de gel petit de Ribatallada (243 m). Envoltat dheures i brolla, apareix a lesquerre del
viarany. A diferència del seu proper germà, aquest llueix una reixa de ferro que impedeix entrar-hi
però permet veuren el seu interior. Amida 7,16 metres de diàmetre i disposa de 10,50 metres de
fondària. Quan va perdre la seva utilitat, també fou impermeabilitzat amb lobjectiu de reconvertirlo en un pou daigua. Prosseguim pel camí que molt
aviat deixa a la dreta un antic seti i inicia una suau
davallada.
0.02 1.16
0,038 03,683
Senllaça amb la pista que, per la dreta, arriba procedent de Sant Julià dAltura (247 m). Continuem
baixant encarats cap al torrent (esquerre). A lesquerre es veu una sonda de laqüífer daigua.
0.01 1.17
0,078 03,761
Es recupera el vial que es desplega seguint de prop
el curs del torrent de Ribatallada (234 m). Prosseguim transitant cap a la dreta.
0.01 1.18
0,103 03,864
Travessem el torrent de Ribatallada (228 m).
0.02 1.20
0,109 03,973
Sota mateix del punt on es creuen dues línies elèctriques es torna a travessar el rierol (224 m).
Pou de gel petit de Ribatallada
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0.02 1.22
0,069 04,042
Tot i la presència dalgun exemplar de plàtan, accedim a una zona on domina lalzinar. Novament
creuem el torrent de Ribatallada (222 m).
0.01 1.23
0,045 04,087
Després de travessar el torrent es transita per sota dels fils del traçat duna línia elèctrica de mitjana tensió (220 m).
0.01 1.24
0,111 04,198
La pista per on avancem discorre a prop de la línia elèctrica (215 m). Creuem altra vegada el curs
de la riera.
0.02 1.26
0,179 04,377
A prop duna torre metàl·lica que dona suport als fils duna línia elèctrica (211 m), es deixa a
lesquerre un camí ample que senfila pausadament. Continuem endavant.
0.02 1.28
0,107 04,484
Prescindim, momentàniament, del vial ample per on transitàvem (208 m) i prenem un sender que
sesmuny a lesquerre. Es guanya altura molt a poc a poc i ben aviat, enfront, enmig del bosc,
sendevina la presència duna construcció.
0.03 1.31

(224 m).
Construït al segle XIX, fou un recurs per a subministrar les rajoles destinades a bastir les mines
per on circulava laigua canalitzada cap a la ciutat de Sabadell. Excavat a un marge argilós uns 4
metres, amb la finalitat daugmentar la cambra
de cocció amb 2,5 metres més daltura, es van
construir marges artificials, murs i contraforts de
maçoneria de pedra amb morter de calç. Pels entorns no és difícil trobar restes dalgunes basses i
dun forn de calç. Retornem pel mateix camí.
Forn dobra del torrent de Ribatallada

0.02 1.33
0,121 04,727
A sota dels fils de la línia denergia elèctrica es
recupera la pista que avança a prop del rierol
(208 m). Més enllà, es deixa a lesquerre del camí
una torre metàl·lica que sustenta el traçat
daquesta línia.
0.03 1.36
0,186 04,913
Superem una tanca (cadena) que barra el pas dels
vehicles i sarriba a una cruïlla de pistes (203 m).

0,122 04,606
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A lesquerre el vial continua vers el
Rieral i can Messeguer. Pal de fusta amb directori i indicadors. Prosseguim cap a la dreta (sud) travessant un petit pont que salva el curs
del torrent de Ribatallada.
0.02 1.38
0,043 04,956
A lesquerre destaca una voluminosa fita de terme que indica que
entrem al terme municipal de Sa-

(201 m). Una mica més endavant sabandona, també a lesquerra, la derivació que apunta
vers la propera font dels Plàtans.
badell

0.01 1.39 h
0,032 04,988
A la dreta de la pista, envoltat per uns bonics i alts exemplars de plàtans, apareix el forn de calç
de Ribatallada (202 m). Roman protegit per una tanca i ben restaurat per lAjuntament de Sabadell, El rètol informatiu indica que el seu funcionament fou esporàdic. Es continua per la pista de
terra (sud).

Fita de terme pista del Rieral

Forn de calç de Ribatallada
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0.06 1.45
0,329 05,317
Es deixa a la dreta un corriol que remunta en direcció al bosc de can Deu (204 m).
0.01 1.46
0,021 05,338
Sabandona la pista agafant un sender que senfonsa a lesquerre (201 m). La davallada, contundent, ens apropa a les aigües del Ripoll i el viarany es presenta arranjat amb travessers de fusta.
0.01 1.47
0,025 05,363
Sacaba la baixada i al costat, a lesquerre del replà, observem la font de la Teula (196 m). Avancem pel camí que planeja cap a la dreta i que segueix de prop la línia divisòria del terme. Enfront, a
la riba esquerra del riu, es veuen un conjunt de precàries barraques que configuren un trist laberint pseudo-urbà que ha envaït i degradat la fesomia de la part baixa de lantic pla de can Bages.
0.03 1.50
0,194 05,557
Enfront dun camp de conreu es recupera el pas per lampli vial de terra per on avançàvem (193
m). Més endavant, a la dreta, unes portalades fan possible superar les diverses filferrades i accedir
als cultius, autoritzats amb llicència municipal, però presidits per algunes barraques que, avaluades des dun punt de vista estètic, no mereixerien pas cap guardó a la bellesa ni a lharmonia.
A lesquerre, a laltra riba del Ripoll salbira, envoltat de vegetació, linici del torrent de can Bages
que configura el paratge per on discorre la línia del terme. Malauradament, avui és del tot inviable
transitar-hi i tampoc hi ha cap alternativa propera que pugui ésser assumida mitjançant una ruta
excursionista.
0.11 2.01

0,857 06,414
Cruïlla de quatre vials (184 m). Pal de fusta amb
indicadors. A la dreta arrenca un brancal que remunta vers el bosc de can Deu. A lesquerre es
desplega una derivació encimentada que mena
a la zona dhorts situada a prop del torrent de
can Bages. Prosseguim planejant per lanomenat Eix del Ripoll i es creua per sota dels fils duna
línia denergia elèctrica. A la dreta esguardem les
modestes restes del molí den Galí. Ledifici original es va bastir a finals del segle XVIII al costat
de lantic molí fariner dEn Sallent i constava de
tres edificis dels quals, a dia davui, sols es conserva el que fou construït a mitjans del segle XIX.
0.02 2,03
0,174 06,588
Sabandona a la dreta el portal daccés a lantic
complex industrial del Molí den Mornau (183
m). Aquest molí ja funcionava a mitjans del segle XVI, però el 1783 es basteix ledifici actual
destinat a fàbrica de paper de fumar. A partir de

Font de la Teula
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1883, la fàbrica de paper coexisteix amb la de
producció de draps de llana i de cotó. Lactivitat
paperera es manté fins al 1905, en què passa a
ser propietat de lempresa tèxtil Estruch S.A. Es
considera el Molí Mornau com el nucli paperer
del segle XVIII més gran de Catalunya. El molí
sarticula en quatre plantes i soterrani, les 3
plantes superiors constituirien els miradors per
lassecat del paper, mentre que la soterrània i la
primera tenien en origen la maquinària productiva. En el transcurs dels anys 60 i 70 del segle
XX shi van adossar una sèrie dafegitons que
no modificaren les característiques interiors de
ledifici. Fa uns anys, però, la fàbrica va quedar
en desús i actualment està en mans privades.
El dia 20 doctubre del 2009 va ser declarat Bé
Cultural dInterès Nacional pel Govern de la Generalitat atès que constitueix una de les peces
més singulars de linici de la industrialització de
Catalunya. Es continua avançant vers el sudsud-est per la bona pista de terra i caminem per
sota del pont de la carretera B-124 que enllaça
Sabadell amb Castellar. Leix del Ripoll presenta, a partir daquest punt, un tram asfaltat i
abandona a la dreta una derivació que comunica amb la propera via de trànsit rodat.

Molí Mornau (Ca lEstruch)

Pont per a vianants damunt del Ripoll

0.04 2.07
0,306 06,894
Mitjançant un pont per a vianants, construït lany 2006, creuem per damunt de les aigües del
Ripoll. Una vegada situats a la riba esquerra (179 m), cal girar també a lesquerre i prosseguir vers
els pilars de pedra on es recolzava
lantic pont que permetia salvar el
curs del riu a la vella carretera. Els aiguats del mes de setembre de 1962
van dictar sentència i el petit pont,
molt malmès, fou substituït i més tard
enderrocat. Passem per sota dels fils
que menen a un transformador
denergia elèctrica.
0.02 2.09
0,163 07,057
Sabandona a la dreta un camí, barrat al pas, que apunta vers la visible
masia de can Garriga (183 m).

Butlletí

Número 586 - Maig18 | 17

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

0.01 2.10
0,106 07,163
Després de deixar a la dreta la moderna i inutilitzada font, accedim a can Pagès (191 m).
Construït el 1870, ledifici que ara observem a la
nostra esquerra, avui seu dun conegut restaurant, anys enrere va esdevenir un punt gairebé
obligat daturada i de reunió dels nombrosos
viatgers i traginers que feien la ruta Sabadell Castellar. La seva estratègica situació, aleshores arran dun tancat revolt de la carretera vella, acabada el 1865 i inici de la pujada vers la
Torre Turull i el pla de la Bruguera, el convertien en una fita indiscutible.
Ens oblidem de la masia i seguim cap a la dreta. Enfront dels rètols que anuncien: Torrent de
Colobrers - Parc fluvial del Ripoll, es travessen unes tanques de fusta i entrem a lespai natural.
0.02 2.12 h
0,101 07,264
Es creua la primera de les passarel·les de fusta (195 m). En total, en el decurs del nostre recorregut
pel torrent en trobarem una desena.
0.01 2.13
Travessem el torrent mitjançant lajut de la segona palanca (194 m).

0,060 07,324

0.01 2.14
0,022 07,346
Es transita per sota dun petit aqüeducte (197 m). Laigua, procedent de la font de can Moragues
i dels diferents aqüífers de la zona, es capta en una mina i es condueix mitjançant recs i galeries
subterrànies.
0.02 2.16
0,065 07,411
Creuem la tercera passarel·la de fusta (200 m). Accedim a un espai dominat per la presència de
contundents i altívols exemplars de plàtans.
0.01 2.17
0,038 07,449
Novament es travessa una palanca (200 m).
El torrent ara queda a la dreta i ja salbira
una bifurcació i un rètol que anuncien el trajecte vers la propera deu que roman, molt
visible, a lesquerra.
0.01 2.18

0,028 07,477
Font de la Tosca (205 m). Es presenta envoltada de parets verticals de pedra tosca,
recobertes de molses i falzies formant i nodrint un degotall continu. Tornem enrere i
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prenem el sender que, de pujada, segueix el curs de laigua.
0.02 2.20
0,079 07,556
Es creua la cinquena
passarel·la (210 m). El torrent
ara discorre a lesquerre del
camí.
0.02 2.22
0,135 07,691
Tornem a repetir la jugada
(210 m). Enfront comença a
aparèixer el paratge conegut
popularment com la foradada. Els tallats terrosos que
conformen les parets del torrent impressionen quan el sol es filtra entre lespès brancatge dels
arbres dibuixant veritables i efímeres filigranes de llum i color.
0.01 2.23
0,055 07,746
Mitjançant la setena palanca travessem la riera (211 m), concretament a prop de la boca sud de la
foradada. Es revolta per lesquerre un relleu terrós que tenim a la dreta.
0.02 2.25
0,111 07,857
Fem acte de presència a un bonic replà ubicat al bell mig dun eixamplament del camí (212 m).
Roman envoltat per magnífics plàtans i vegetació de ribera. A prop del rètol informatiu hi ha un
petit mirador des don salbira la foradada per on sesmuny el torrent. Simplement, és un curt
túnel, perforat a finals del segle XIX pels pagesos de lentorn, amb la finalitat de desviar el curs
natural de laigua i així salvaguardar els seus conreus en cas de pluges abundants.
0.01 2.26
0,045 07,902
Es creua la vuitena passarel·la de fusta i deixem el rierol a lesquerra (217 m). En bona part daquest
recorregut pel torrent de Colobrers shi poden veure exemplars de plàtans, àlbers, saücs, pollancres, verns i avellaners, junt amb cues de cavall, vidalba, heures, esbarzers, arítjols, falgueres,
gatells, càrex i joncs.
0.01 2.27
0,036 07,938
Tornem a situar el curs de laigua a la dreta travessant la penúltima palanca (214 m).
0.02 2.29
0,152 08,090
Després de superar la desena i darrera passarel·la (215 m), sabandona a lesquerra la riera i iniciem una suau pujada.
0.03 2.32
0,127 08,217
El camí, ben arranjat, dibuixa una àmplia giragonsa i va a raure a les baranes de fusta que delimi-
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ten lamplada de la pista de terra que arriba procedent de la propera font de can Moragues
(221 m). Uns rètols informatius presenten el paratge que hem petjat com un espai dinterès
ecològic i paisatgístic. Certament, mereix la visita.
Prenem el vial cap a la dreta, paral·lels al traçat
duna línia denergia elèctrica de baixa tensió.
0.01 2.33 h
0,072 08,289
Abans de creuar un petit pont (233 m), prescindim de la pista i sagafa un camí més estret que,
de pujada, es desplega cap a lesquerre. Més endavant, coincidim amb un viarany molt imprecís que sajunta al nostre procedent del torrent
de Colobrers. Entrem en una zona on diversos
pins resisteixen els efectes de les ventades i de
la sequera. A la dreta, a laltre costat del torrent,
saprecia la masia de can Moragues Vell.
0.07 2.40
0,294 08,583
Anem a raure a un replà (262 m), on hi ha la
bifurcació dun camí que sallunya cap a lesquerFita de terme a prop camp de vol de can Moragues
re. Shi veu un pi lluint a la seva escorça una
aspa de pintura blanca i vermella que pertany a la senyalització del G.R. 97 i que adverteix de la
conveniència de no seguir en aquella direcció. Savança cap a la dreta.
0.01 2.41
0,028 08,611
Accedim a la bona pista de terra que per la dreta comunica amb el mas de can Moragues (262 m).
Es continua planejant cap a lesquerre.
0.02 2.43
0,073 08,684
Enmig duns exemplars dalzines (264 m), ran del vial per on transitem i a la vora del vell camp de
vol per a aparells ultralleugers, trobem lantiga fita de terme (Sabadell - Castellar). La seva cara
nord presenta gravada la pertinent lletra C i, al costat de darrere, apareixen les lletres SP (Sant
Pere).
0.02 2.45
0,040 08,724
Sabandona la pista per a prendre un carrerany (dreta), que sendinsa planejant per un bosc de
pins i alzines (265 m).
0.01 2.46
0,055 08,779
Fem acte de presència a un vial ample de terra que sorienta vers el sud (268 m), paral·lel a lantic
camp de vol que ara tenim quasi a tocar (ponent). Savança cap a la dreta.
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0.01 2.47
0,008 08,787
A la dreta de la pista apareix una voluminosa i
moderna fita de terme ubicada a la divisòria
entre Sabadell i Castellar (268 m). Curiosament,
és bilingüe. Continuem endavant gaudint de la
companyia duna pineda esparsa (esquerre).
0.02 2.49
0,069 08,856
Es deixa la pista i el G.R. 97 per a agafar una
derivació una mica més prima que sesmuny a
lesquerra (est-sud-est), i que planejant sendinsa vers la boscúria (268 m).
0.03 2.52
0,138 08,994
Anem a raure a una clariana del bosc on hi ha
un eixamplament del camí (271 m). Prosseguim
per un sender que arrenca a lesquerre on shi
veuen senyals de pintura vermella.
0.02 2.54
0,079 09,073
Nova bifurcació de senders (276 m). Es segueix
endavant, de pujada, amatents a la senyalització de la ruta.

Fita de terme tombada

0.01 2.55
0,056 09,129
Arribem a un eixamplament del camí que configura una diminuta placeta (279 m). Savança en
direcció a un camp de conreu que observarem a la dreta. Més enllà, després duna breu davallada, el viarany millora, gira a tramuntana i podem comprovar que és més fàcil i còmode caminar-hi.
0.03 2.58
0,166 09,295
Després de transitar una estona a prop del camp de conreu, el corriol sendinsa en lalzinar i si
hom és una mica observador, aviat, quasi a tocar i a lesquerre del sender per on avancem, no
costa gaire de localitzar una fita de terme que roman tombada. Malgrat que no shi veuen lletres gravades, el pedró és de característiques semblants a la que hem visitat fa poca estona a
tocar del camp de vol de can Moragues.
0.02 3.00
0,118 09,413
Enllacem amb el vial que comunica amb la carena (281 m). Es continua a la dreta, de baixada
(llevant).
0.04 3.04

0,227 09,640
Cruïlla de pistes (257 m). Sabandona a la dreta un brancal i fem el mateix amb la derivació que
tenim enfront on apareixen els suports metàl·lics que, en el seu dia, subjectaven una cadena. Es
gira cap a lesquerre (nord).
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0.04 3.08
0,240 09,880
Travessem per damunt del traçat de la frustrada nova canalització de gas (264 m). Prosseguim
endavant.
0.02 3.10
0,150 10,030
Es deixa a la dreta un camí ample que sallunya en direcció al torrent i, alhora, vers el vial que
recorre per damunt del traçat de la soterrada tuberia del gas (263 m).
0.01 3.11 h
0,105 10,135
Abandonem, també a la dreta, un camí que mena a la caseta on hi rau la infraestructura duna
canalització daigua (266 m). Es continua avançant cap a tramuntana a la vora del bosc on shi
veuen pins i alzines.
0.05 3.16

0,276 10,411
Bifurcació (271 m). A la dreta, barrada per una tanca, es desplega el camí daccés vers la propera
masia de can Torrents. Es tracta dun mas esmentat en lany 1281 i que actualment roman molt
reformat i conserva ben pocs elements genuïns a excepció del portal adovellat de mig punt i del
ràfec sobresortit. La façana es presenta restaurada i estucada. La masia fou modernitzada a inicis
del segle XX.
Avancem pel vial de terra que discorre a prop de la visible i bonica pallissa i, passant per sota dels
fils duna línia denergia elèctrica, sorienta vers el nord.
0.04 3.20
0,298 10,709
Amb el teló de fons on salbira linconfusible puig de la Creu i, més a prop, can Casamada, prescindim de la pista i agafem un estret vial de pas (dreta) que voreja el límit meridional dun camp de
conreu. (267 m).
0.02 3.22
0,073 10,782
Accedim a un camí ample que
a la dreta, de baixada, comunica amb un altre camp llaurat
(263 m). A sota, en un espai enclotat, hi ha les minses restes
dun antic forn. Tot seguit cal
contornejar, també mitjançant
un estret caminal de pas (dreta), aquest segon camp resseguint els seus costats sud i est.

Masia de can Torrents

0.02 3.24
0,136 10,918
Deixem enrere els camps de
conreu que ara substitueixen
un paratge, ahir boscós, que
sha habilitat després dels efec-

22 | Maig18 - Número 586

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

tes de la ventada del 8 de desembre de 2014.
Sagafa un camí, relativament ample, que
permet avançar amb força comoditat a prop
del buc del torrent (250 m).
0.03 3.27
0,159 11,077
Es travessa a gual el riu Tort (254 m). Es continua planejant i esguardem enfront, enlairat, ledifici de can Torrents.
0.01 3.28
0.050 11,127
Sabandona a lesquerre linici duna vella pista que guanya altura per a anar a trobar la
carena (253 m).

Font de can Torrents

0.05 3.33
0,195 11,322
Entrem en una zona humida on salbiren diversos exemplars de plàtans de considerable altura i es va a raure a un difús eixamplament on, a la dreta, a laltra riba del torrent,
sota mateix de les parets del mas, es veu lantiga font de can Torrents (tancada i canalitzada). Savança cap a lesquerre i ens comencem a enlairar a poc a poc transitant per la
degradada pista forestal (247 m).
0.08 3.41
0,488 11,810
Després dalgunes giragonses i de salvar les
brancades de diversos
pins abatuts, finalitza
la pujada i accedim a
la pista que es desplega per la serra de Sant
Iscle (289 m). A lesquerre de la cruïlla, de
seguida crida latenció
una contundent fita
de terme posada per
lAjuntament de Sabadell. Rètol: camí ramader. Es continua de
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baixada (dreta) i, al costat esquerre, a tocar, destaca un dilatat espai on, a mitjans del segle passat, shi abocaven nombroses deixalles procedents de la veïna ciutat.
0.02 3.43
0,160 11,970
Es travessa per damunt de la canalització soterrada de gas (281 m). Avancem per la bona pista
de terra.
0.02 3.45
0,129 12,099
Sabandona el vial per on discorre el camí ramader i prenem la bifurcació, ampla i de bon
transitar, que arrenca a lesquerra de la pista (275
m). Pal de fusta amb directori i indicadors a la
dreta. Seguim litinerari del sender GR 97 i creuem la cadena que priva el trànsit de vehicles.
0.05 3.50
0,239 12,338
Prescindim de la pista (276 m), que continua a
la dreta i sagafa una bifurcació, més prima, que
arrenca a lesquerra i que planejant manté una
Fita de terme de la serra de Sant Iscle
trajectòria paral·lela al voral del camp on shi
dipositaven les deixalles. Comencem a veure les esparses edificacions de la propera urbanització
de can Canyameres.
0.03 3.53
0,200 12,538
En un revolt cap a la dreta es deixa el camí que seguíem que emprèn una sensible davallada (275
m). Avancem cap al nord per un sender més estret que planeja cap a lesquerre i que té el seu inici
a la punta inferior sud-est del camp erm.
0.02 3.55 h
0,079 12,617
Coincidim amb el difós vial que, superficialment, segueix el trajecte de la canalització de gas (271
m). Es gira cap a la dreta i comencem a davallar per aquest camí en direcció llevant. Aviat salbira
la part baixa de la urbanització i, més a prop destaca, a la vora dun gran camp llaurat, un pal
metàl·lic pintat de color groc. Aquesta és la referència que guiarà el sentit del nostre recorregut.
0.03 3.58
0,106 12,723
En arribar al pal metàl·lic, es revolta el camp planejant cap a lesquerre (nord), i davant sobserva
un petit pedró assenyalant el punt darrancada dun imprecís viarany que mena vers el proper
torrent (252 m). Signora aquesta bifurcació i prosseguim encara davallant uns pocs metres per
lestret vial de pas que, deixant el camp a la dreta, sorienta cap a llevant. No tardarem gaire a
trobar un senzill pedró que indica linici dun corriol, mig embrollat, que condueix a recuperar el
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traçat del vial que es desplega per damunt de la frustrada canonada del gas. Diverses restes de les
nombroses proteccions dels plançons de pins i alzines que shi van plantar, inútilment, amb lobjectiu dintentar repoblar lespai destrossat a lhora de construir la polèmica infraestructura, compleixen la funció dorientar el sentit de la ruta.
0.02 4.00
0,114 12,837
Anem a raure a un petit torrent que discorre a tocar de les parets del jardí duna edificació moderna (238 m). A prop del torrent i del camp llaurat que deixem enrere, els autors de les fitxes oficials
de les fites de terme (Institut Cartogràfic de Catalunya, a instàncies de la Generalitat), van localitzar lany 2009 una fita de terme, aleshores arrancada, que certificava el punt dunió de les divisòries municipals de Sabadell, Sentmenat i Castellar. A dia davui, després de fer-hi una minuciosa
i detallada recerca, malauradament, no sha aconseguit trobar aquest pedró. Possiblement, al
procedir a fer les obres de construcció del nou edifici (inexistent lany 2009) i, també, com a conseqüència del trasbals ocasionat per la discutible canalització de gas, és probable que la fita vagi
desaparèixer engolida o sepultada per la maquinària.
0.01 4.01
0,040 12,877
Sarriba a una pista de terra situada a la part baixa de la urbanització de can Canyameres (238
m). Es tracta del simple perllongament del carrer dedicat en memòria del Doctor Josep Trueta
Raspall (1897 - 1977), eminent metge i cirurgià català i catedràtic dortopèdia a la universitat
dOxford, que va exercir de metge a lhospital de Sant Pau entre 1936 - 1939.
Com a detall curiós i anecdòtic, el meu pare, Feliu Torrens, un humil soldat republicà, mhavia
comentat diverses vegades que fou pacient seu i que el va guarir, personalment, duna ferida al
braç que li fou ocasionada en el decurs de lenfrontament armat de la batalla de lEbre. Sens dubte
el Doctor Trueta, a més de desenvolupar un innovador procediment per a tractar les fractures i
ferides obertes, també esdevingué un valuós testimoni dels
terribles estralls provocats per la dissortada guerra civil espanyola.
0.01 4.02
0,020 12,897
Seguim el brancal
que avança cap a la
dreta i que de seguida mena al vial de la
urbanització
on
aquest matí hem deixat aparcats els vehicles. Fi de litinerari.

Urbanització de can Canyameres

Butlletí

Número 586 - Maig18 | 25

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup de la Pedra Seca
Dimarts, 17 dabril de 2018
El repte final de la barraca núm 43

El seguidor o la seguidora daquest
bloc, gaudint de lexperiència adquirida en lapassionant món de les
construccions de pedra en sec, podrà
deduir fàcilment quin problema es
presenta quan el diàmetre de la barraca excedeix la mesura estàndard.
Efectivament, lheu encertat: es complica el seu tancament pel sistema
daproximació, i incita a la fantasia
dinventar-se una columna central
que ajudi a sustentar lembalum de
pedra que haurà dexercir dun sostre
que, addicionalment, servirà de base
per a lacumulació de terra en la qual
plantar els lliris que guarneixin el roc
protector contra les bruixes.
La voluble Fortuna sha posat de la
part del pedrasequers, ubicant al seu
abast unes pedres planes que ajudaran a resoldre el problema físic i geomètric que es planteja. La previsió és
que el sostre faci ombra en el decurs
de la propera jornada. Però aquestes
previsions són com les de loratge, que
es poden confirmar o no, en funció
dels esdeveniments que cavalquen a
lloms del temps.
Addicionalment, la secció de jardineria
(autònoma en la seva direcció de projecte i realització dobra) socupa de posar
ordre entre les bardisses i pins que, de
forma anàrquica, havien fet seu el tros
descorça terrestre que envolta la barraca. Un cop estigui la construcció finalitzada i tot lentorn enllestit, shaurà de demanar una nova passada del satèl·lit de
Google, per tal dactualitzar la visió docell
daquell grapat de geografia, per a millor
il·lustració de la resta de la humanitat.
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General
Una mica d’història

Mirar enrere
per poder
seguir endavant

El butlletí nº 37 de maig de 1968

Alguna cosa ja havia canviat el maig de lany 1968 si ho comparem amb el butlletí número 2 comentat el mes passat. La revolta i les barricades a París i altres ciutats franceses que es convertirien en
una revolució cultural, la influència dels moviments pacifistes i hippys arribats des dels Estats Units
dAmèrica immersos en aquell moment en plena guerra al Vietnam, i daltres fets ocorreguts en
làmbit internacional entre els anys 60 i 70, van fer que a poc a poc anessin ressorgint en el nostre
país els trets diferencials culturals, malgrat estar encara instaurats en una dictadura des de lany
1939.
Trobem doncs, que el butlletí 37
és escrit en la seva capçalera en
castellà i el contingut en català.
Així doncs la Plaça del Caudillo esmentada en el butlletí número 2
sanomena aquí com Plaça del
Cabdill.

El dia 5 es realitza una excursió
a la Balma de la Pinassa organitzada per en Pere Puigdomènech i en Joan Lleixà. Si ens
fixem en litinerari, la ruta acaba
a les Arenes, on sagafa el cotxe
de línia que baixa de Sant
Llorenç de Savall i el preu del bitllet és de 10 pessetes que si ho
convertim a euros, són uns 6
cèntims deuro; avui dia el preu
daquest bitllet és de 2,15 .
En tots els butlletins de 1968 hi
trobem la inscripció del 15è Aniversari 1953-1968 i en aquest
sentit, en el butlletí de novembre de 1968 hi trobem els actes:
un sopar de germanor i una sessió de diapositives, que per
aquest motiu es realitzen.
R. Serra

Pica a la fotografia per accedir al butlletí complert
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Noticia!
El proper mes de
novembre, el Centre Excursionista de
Castellar compleix
65 anys i ho volem
celebrar
col·laborant amb la
Marató de TV3 que
es realitzarà el 16 de
desembre.

Centre
Excursionista
de Castellar

La Marató de TV3,
enguany i per tercera vegada, estarà
dedicada al càncer,
una malaltia malauradament massa
arrelada en la nostra societat. Molts
són els avenços
que en els últims
anys shan anat aconseguint en la lluita contra aquesta malaltia, però encara queda molt camí a
fer i moltes lluites que guanyar.
Des del Centre Excursionista de Castellar, farem una crida a totes les entitats de Castellar del Vallès
que vulguin adherir-se a la Marató 2018 i convertir aquesta jornada en una gran festa popular
amb lobjectiu de recaptar fons que aniran destinats a la lluita contra el càncer.
En els propers butlletins, anirem informant del desenvolupament daquest projecte, i aprofitem
per fer una crida a tots aquells socis de la nostra entitat que vulguin col·laborar en lorganització
dels actes que es realitzaran des del CEC, perquè sapuntin a través de la nostra oficina.
La Junta
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40 anys del grup Cavall Bernat!
El passat dissabte 14 dabril apareixia a La
Vanguardia larticle on es recorda que enguany
el grup Cavall Bernat, fundat per Josep Mª Torras
(soci del Centre Excursionista de Castellar), Joan
Nubiola i Josep Barberà, celebra el seu 40è aniversari.

Només per als que han pujat
el Cavall Bernat
El club damics de lagulla més emblemàtica de
Montserrat, escalada per primera vegada el
1935, celebra el 40è aniversari
· La Vanguardia (Català)
· 14 Apr 2018
· ROSA M. BOSCH
Trucam a la tarda, demà al matí pujaré al Puig
de la Creu, al meu poble, Castellar del Vallès,
una excursió amb 350 metres de desnivell que
faig un cop a la setmana, indica per telèfon
Josep Maria Torras, que als 92 anys continua
anant a la muntanya. Torras és, juntament amb
Josep Barberà i Joan Nubiola, un dels tres muntanyencs que el 1978 van crear el Grup Cavall
Bernat, una mena de club damics de lagulla
més emblemàtica de Montserrat. Torras és lúnic
dels fundadors que encara és viu, i el dia 22 se
sumarà a Monistrol a les celebracions del 40è
aniversari daquest grup integrat per 1.350 persones que han complert el requisit dhaver coronat el monòlit.
Després de diversos intents durant els anys vint
del segle passat, el trio format per Josep Costa,
Josep Boix i Carles Balaguer va aconseguir trepitjar el cim del Cavall Bernat el 27 doctubre
del 1935. Fins aleshores només hi havia vies de
quart grau a Catalunya, la del Cavall Bernat va
ser la primera de cinquè, cosa que va revolucionar lescalada catalana, diu Armand Ballart,
gran coneixedor de Montserrat que ha pujat una
quinzena de vegades la icònica roca.
Els pioners van obrir la ruta clàssica, la més directa, que remunta 60 metres fins al cim. Però
amb el pas dels anys se nhan anat dibuixant

Josep Mª Torras

daltres, algunes de setè grau (duna escala fins
a nou), i la més llarga, duns 250 metres, apunta
Ballart. Ara en total hi ha 23 itineraris per pujar
lagulla més sol·licitada del massís, afegeix.
Lúnica condició imposada el 1978 per Barberà,
Torras i Nubiola per formar part del Grup Cavall
Bernat va ser haver culminat almenys una vegada aquest pic. Som un grup al marge dels
clubs que ens reunim dues vegades a lany. A la
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trobada del dia 22, com és tradició, imposarem
les medalles als nous
cavallistes, indica el coordinador, Josep
Massana.
Josep Manuel Anglada i Jordi Pons, membres
de la primera expedició espanyola que va firmar un vuit mil, linèdit Annapurna Est; la pionera Carme Romeu, de 98 anys, que va trepitjar
el cim del Cavall Bernat el 1941 en una cordada
amb Josep Piqué; Araceli Segarra, i Òscar
Cadiach, entre daltres, formen part del grup. Des del
1954, Anglada, de 84 anys,
calcula que ha ascendit lagulla unes dotze vegades, la inicial el 1954. De fet, va traçar,
juntament amb el seu company Francesc Guillamón,
una nova ruta fins al cim.
Durant una època Chris
Bonington (muntanyenc britànic amb destacades ascensions) venia amb freqüència
a Catalunya. Anàvem a
Montserrat, que li agradava
molt per la seva orografia, al
Pedraforca... I amb ell també
vaig pujar el Cavall Bernat,
recorda Anglada, que ha protagonitzat moltes altres incursions al massís
amb la seva parella, Elisabeth Vergés.
Vergés i Lali Masriera van formar la primera cordada íntegrament femenina que culminava el
monòlit. En aquella època era difícil que coincidíssim dues dones per poder pujar juntes. El
gener del 1961, en la inauguració del refugi
dAgulles, vaig conèixer molta gent de la muntanya i vaig començar a escalar, i al novembre
lAlicia i jo pujàvem el Cavall Bernat, recorda.
La flor i nata sha enganxat a aquesta paret, fins
i tot el considerat millor alpinista de la història,
Reinhold Messner, el 1953. Però la mola atreu
escaladors de tots els nivells, que senfilen per
una o altra via en funció de la seva destresa.
Ballart destaca que, amb tanta gent agafant-se
al conglomerat des del 1935, la via clàssica sha
tornat molt relliscosa. Com que és la més utilit-

zada, la roca està molt tocada, i patina; per això
considero que ara ha augmentat la dificultat.
Expliquen que el seu nom original era Carall
Trempat o Armat, dacord amb la seva forma
fàl·lica, però que un excés de pudor va fer que
es transformés en Cavall Bernat, una denominació que es repeteix en altres pics de Catalunya.
Josep Maria Torras recorre als seus arxius per
certificar que va rubricar el Cavall Bernat nou
cops, el primer el 1945 i lúltim el 1985. Certificar, poder
avalar el cim, aquesta és la
gran qüestió de lalpinisme
del segle passat i dels nostres
dies. Boix, Costa i Balaguer
van patir la desconfiança en
la pròpia pell. Tenien una foto
del dia del cim del 1935, però
feta des de lluny, i els monjos
de Montserrat van qüestionar la gesta al butlletí del santuari. Per això, per dissipar els
dubtes, Costa es va proposar
repetir lascensió lany següent. Amb llum i taquígrafs.
Una escalada retransmesa
per ràdio i amb nombrosos
seguidors a la base del pic va
apaivagar els recels. La proesa va quedar documentada a la crònica publicada a La Vanguardia
el 17 de març del 1936: Hace algún tiempo, tres
muchachos del Ateneo Enciclopédico Popular
pusieron en lo más alto del empinado picacho
el estandarte de la entidad. Pero la hazaña fue
puesta en duda e incluso negada y, herido en
su amor propio, uno de aquellos alpinistas, José
Costa, quiso repetir a solas la gesta (...) En medio
de los aplausos del público hizo ondear en su
cumbre la bandera de Cataluña.
Josep Barberà, Joan Nubiola i Josep Maria Torras
van crear el Grup Cavall Bernat, que té 1.350
membres
Costa va tornar a pujar lagulla per apaivagar
els dubtes dels monjos sobre el primer cim, el
1935.
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XII Ruta de les Ermites,
prova de resistència de 46 kms,
remullada, organitzada pel Centre
Excursionista de Castellar
Forma part de la Copa Catalana de Caminades
de Resistència i puntua 17 punts.

Ambient de la sortida dels participants de la XII edició

El passat 8 dabril, va ser un diumenge plujós.
Això no va espantar els 327 marxadors, mentalitzats i agosarats, que van sortir a recórrer els
camins de muntanya resseguint litinerari per les
ermites del nostre entorn. Potser els qui més van
patir el mal temps i el fred van ser els prop de
70 col·laboradors voluntaris que van resistir en
els avituallaments i controls. Prou es va notar la
davallada dinscrits, només 372, per por de la
pluja, causa també dabandonaments. Van aca-

Treballadors del BBVA en el Centre Excursionista donant suport
a la campanya de recollida El gran recapte

bar la prova poc més de 300. Entre els participants vam comptar amb presències significatives de la vila com la del nostre alcalde i alguns
regidors. Una vegada més es confirma el progressiu augment de dones en aquestes proves.
Enhorabona! Malgrat les adverses circumstàncies, val a dir que el resultat ha estat satisfactori
un any més. En aquesta ocasió els treballadors
del BBVA local van donar suport dins el local
del centre a la campanya El gran recapte. Ser
solidaris no costa gaire.
Esperem que lany vinent el Centre Excursionista pugui seguir oferint la prova anual de resis-

Control de pas durant la ruta
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Són els qui ho fan
possible sota la
gestió den Joan
Estalrich, del grup
de Muntanya.
Joan Font Valverde,
primer en arribar a
les 12,28, va fer el
recorregut en 5 hores corrent. El segon, a les 12,46, va
ser en Francisco de
la Torre Galiano.
Aprofitem per recordar que no és
una prova per córParticipants i voluntaris de lorganització durant una pausa de pluja
rer, tal com assetència als esportistes darreu del país. Més que nyala la Federació dEntitats Esportives de Catamai agraïm lesforç de tots els voluntaris impli- lunya (FEEC).
cats en lorganització daquest esdeveniment.

Aguantant el tendal com es podria per protegir lavituallament

Avançant sota la pluja

Últim control de pas
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Matinal Càntabra a Peña Cabarga
No podia desaprofitar locasió de lestada a Liérganes, prop de Solares
(Cantàbria), per programar una matinal al cim de la Peña Cabarga, el
Llen, de 569 m.
És com el Tibidabo de Sandander, un
mirador preciós de la badia i tota la
comarca, però ple dantenes i un pirulí de televisió.

Peña Cabarga des de Las Tetas de Liérganes

Vaig fer laproximació amb el cotxe
per Pámanes i dallà al barri alt de
Tarriba (118 m), on arrenca la pista
primer i el sender finalment, sempre
pujant entre punxegudes roques
erosionades dorigen càrstic i profunds forats naturals i altres fets per
la mineria de segles passats.
A mig camí

Aquesta muntanya fa ser aprofitada per extreuren minerals per les primeres foneries de
canons a La Cavada i Liérganes a finals del
segle XVIII.
És fàcil accedir-hi si has preparat el trajecte
amb tots els materials disponibles, inclosa una
ruta de Wikiloc.
Badia de Santander des del cim Llen (569m)

Va ser una grata experiència per les panoràmiques que el bon dia que feia després de les
pluges em va permetre contemplar.
Si algun dia sou a prop i podeu, pujeu-hi si fa
bon temps.
Josep Manel, 14 dabril de 2018

Cim geodèsic del LLen Mirant al NOE

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup Salamandra Trail
Taymory Salamandra Xtrail Series
El passat 15 dabril sha realitzat la cursa
Taymory Salamandra Xtrail Series.
Després dun bon grapat de dies amb pluja persistent, el diumenge dia 15 va sortir
el sol i els corredors van poder gaudir
duna jornada ideal per la pràctica
daquest esport.
Uns 260 participants, repartits entre les
dues distàncies, varen prendre la sortida.
Els exigents circuits traçats van posar a
prova als corredors, que tot i lesforç realitzat es mostraren molt satisfets de com havia transcorregut la jornada.
Una bona colla de voluntaris del Centre Excursionista de Castellar, col·laboraren en la impecable organització daquesta cursa.
La propera cursa organitzada pels Salamandres del CEC serà la nocturna
del dia 7 de juliol. Us hi esperem!
RS
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Grup de Natura
Excursió per la Vall de Marfà - Molí de Brotons
El passat dissabte 14
d'abril (dia de la República), el Grup de Natura teníem programada una
sortida al Molí de Brotons
a Moià, malgrat que plovia en sortir de Castellar,
una colla ens vam decidir
anar a Moià, allà vàrem
esmorzar en un bar, en
sortir i en veure que havia parat la pluja ens engrescàrem a fer l'excursió.
És una ruta planera per
visitar el Molí de Brotons,
situat a la vall de Marfà,
passem pel Salt del Candeler, el Molí de Marfà en
runes, l'ermita de la Mare de Déu de la Tosca, el
Molí de Brotons, el Grog Estret i retorn a Moià.
El Molí de Brotons, o Molí de la Tosca, fou un molí
situat en el terme municipal de Castellcir, a la
comarca del Moianès. Les seves restes estan situades a l'esquerra de la riera de Marfà, És un
molí semitroglodític, situat aprofitant unes balmes arran de la llera de la riera, arran del Salt de

la Tosca, en un paratge de gran bellesa. Estigué
habitat i en funcionament almenys des del 1608
(en què és anomenat Molí de Brotons o dels Pilars) i fins al segon terç del segle XIX: l'any 1863
hi hagué una avinguda d'aigua extraordinària que
s'endugué un nadó amb el seu llitet de fusta de
l'interior del molí, i hi moriren les vuit persones
de la família del moliner. A partir d'aleshores ha
romàs abandonat.
Va valer la pena
anar-hi, ja que baixava molta aigua, segons ens van dir uns
avis del lloc: que no
ho havien vist mai
així.
A la tornada una
mica de xirimiri ens
acompanyà fins als
cotxes, llavors sí que
es va refermar la
pluja però ja estàvem a aixopluc.
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova de la Font de la Riera
MUNICIPI:

tal)

Castellar del Vallès (Vallès Occiden-

COORDENADES UTM-ETRS89:

31T 422343

4608758 // 337 m snm
DESNIVELL: +5 m
RECORREGUT: 12 m
SITUACIÓ: La cova es troba a la paret del penya-segat del vertent hidrogràfic esquerre del
riu Ripoll, 225 m aigües avall de les ruïnes del
Molí de la Barata i davant de la resclosa que hi
ha just al costat de la històrica Font de la Riera.

Sota terra

Per accedir a la cova haurem
de baixar per les antigues escales daccés a la font, situades
poc abans del Km 1 de la carretera BV-1249 cap
a Sant Feliu del Racó, que baixen al costat de la
resclosa. La base de la cova es troba alguns metres per sobre la base del penya-segat, amb el
que serà necessari realitzar una petita remuntada des de la base.
DESCRIPCIÓ:

Petita cova rectilínia en apreciable desnivell ascendent i
sòl terrós, en la seva part final un laminador dalguns
metres finalitza la progressió
directa de la cavitat.
Propera a lentrada i a un nivell superior, hi ha comunicació amb un conducte que
sendinsa alguns metres més
ascendint fins a quedar colmatat, en aquest mateix nivell
hi ha una finestra de comunicació amb lexterior just a sobre la boca daccés.
TOPOGRAFIA:
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FOTOGRAFIES:

Imatge exterior de la boca.

Imatge interior de les boques.

Galeria principal.

Accés conducte superior.
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Grup Familiar
Grup despeleologia
Sortida d’espeleologia
Diumenge 6 de maig Grup familiar
i Grup despeleologia

Els més joves del CEC juntament amb els integrants del grup despeleologia, faran una sortida conjunta per visitar la bòfia de Sant Jaume
al municipi de Montmajor (Berguedà). Per més
informació contactar amb els vocals del grup
familiar o despeleologia (Magda Farré, Marina
Muntada o Montse Mañosa).
1: Característiques de la Cova
Nom:
SANT JAUME, BÒFIA DE
Sinònim:
Boixedera dels Bancs, Bòfia de la
Descripció Breu: Interessant cavitat de 479 m.
de recorregut al Berguedà.
Tipus:
Cova
Desnivell: 37 metres
Recorregut: 479 metres
Litologia: Calcàries
Comarca: Berguedà
Municipi: Montmajor
Gran Unitat: Prepirineu
Unitat:
Solsonès
2: Boques
Nom:
Datum:
UTM X:

SANT JAUME, BÒFIA DE
ETRS89
391132

UTM Y:
4658052
Fus:
31
Nivell sobre el Mar: 1014 metres
3: Descripció
En una petita esplanada sobre la boca de la
bòfia i pocs metres més enllà es troba una segona boca de dimensions molt més reduïdes.
Penetrant per la boca principal es dóna pas a
un corredor duns 20 metres de llargada i uns
25º dinclinació, cobert tot ell per grans blocs;
als pocs metres, a la paret de la dreta hi ha un
conducte ascendent que comunica amb la boca
petita. Seguint per la galeria principal i deixant
un desviament, el corredor sestreny fins a arribar a una alçada de 0,60 metres i després de 5
metres dona accés a una gran galeria duns 40 x
20 x 5 metres (Sala dHonor).
Al final daquesta cambra i separada per un gran
acumulament clàstic es troba una altra galeria
de dimensions més reduïdes (plaça de les Bruixes) que és recorreguda temporalment per un
petit curs daigua i amb el sòl cobert per una
crosta estalagmítica amb presència de multitud
de microgours i algun de dimensions més grans,
normalment plens daigua. El sostre va baixant
fins al terra i en el seu extrem es troba un conducte estret i penetrable molt pocs metres, pel
qual es perd laigua i representa el punt
de màxima fondària de la cavitat (cota  37).
Al poc dentrar a la Sala dHonor i per sota
lacumulació dels grans blocs, es desenvolupa un petit conducte (Galeria del riuet)
i que travessa la gran galeria en tota la
seva amplada. Entre els blocs de la base
daquesta petita galeria és per on surt laigua que recorre la cavitat en les èpoques
dactivitat hídrica.
Quan el corredor dentrada desemboca a
la Sala dHonor, a la dreta (S) es desenvolupa una galeria (Galeria de la Gerontocràcia) multipartida en diferents conductes
per lacumulació de blocs, presentant di-
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ferents nivells.
Tornant al desviament que hem deixat al corredor dentrada, es baixa un ressalt d1,50 metres
i després de passar per sota dun bloc, sarriba
a una petita sala (El bany de la princesa). Per una
rampa ascendent sassoleix el punt final
daquestes petites galeries inferiors en el lloc
anomenat Les Campanes.
Aquesta cavitat es troba localitzada a la zona
de contacte de les calcàries amb els conglomerats que les cobreixen, presentant una inclinació duns 15º. Aquests materials tenen intercalacions de margues sorrenques de color terrós.
4: Situació
Per la carretera de Berga a Solsona (C-26), un
cop passat el poblet de lEspunyola, cal seguir
fins pocs metres després del Km 134 on, a la dreta, hi ha un desviament senyalitzat cap a la Vall
dOra.
Poc abans darribar a lesglésia de Sant Sadurní,
una pista a lesquerra, també asfaltada, porta a
les cases del Mercadal, la Creu i arriba a can
Gomira, on acaba lasfalt. Abans dentrar en
aquesta casa surten dues pistes de terra, sha
de seguir la que ens queda al front (cap a ponent) i als pocs metres cal deixar una altra pista
a la dreta. Al davant veiem lermita de Sant
Jaume i la casa de la Boixedera dels Bancs. Una
pista a la dreta, tancada amb un filferro (que cal

obrir i tornar a tancar) i en un estat no gaire òptim per a turismes, sha de seguir durant uns
300 metres fins a superar una curta pujada, una
clapa del bosc a lesquerra i una fita de pedres a
la dreta ens indica el corriol on hem de començar a baixar per als 30 metres trobar la cavitat.
La bòfia de Sant Jaume es troba enclavada al
municipi de Montmajor, més concretament a
lenclavament de Comesposades i a pocs metres del límit comarcal amb el Solsonès.
5: Història
Cavitat coneguda des de temps immemorial.
Esmentada als catàlegs antics de Madoz, Puig,
Font i Faura com La Bòfia (Montmajor). A la guia
del Pirineu català de C.A. Torras (1905) sobre el
Berguedà, Mn. Bonaventura Ribera ja fa una
completa descripció, encara que parla de moltes fantasies. El 6 de maig del 1934 un nodrit
grup de membres del Club Muntanyenc Barcelonès van fer una completa visita, estudi i topografia que es va publicar al volum II de Sota Terra. No especifiquen el recorregut total de la
cavitat.
Lany 1978, la SIE del CEA, en una de les moltes
visites que ha fet aquest grup a la cavitat, aixequen una nova topografia, assignant-li un recorregut de tan sols 215 metres, que resulta bastant insuficient respecte al recorregut total que
es pot fer per tots els conductes de la cavitat.
Durant lany 2008, membres del GE
Badalona fan un nou aixecament
topogràfic, molt meticulós i sumant tots els conductes secundaris penetrables, alguns dells mai
reflectits en les topografies anteriors, amb la qual cosa calculen un
recorregut total de 479 metres.
Tanmateix consideren que la denominació més correcte de la cavitat hauria de ser Bòfia de la
Boixedera (lequip dEspeleoindex
hem decidit conservar com a nom
principal el que se li aplica des de
fa més de 70 anys i pel qual és coneguda per la gran majoria despeleòlegs).
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Grup de Natura
Grup Anar-hi Anant
Excursió conjunta del Grup Anar-hi-Anant i Grup de Natura
Diumenge 6 de maig  De Sitges a Vilanova i la Geltrú.

En autocar fins a Sitges i recollida a Vilanova i la
Geltrú després de dinar.
Itinerari a peu: Sitges, platja de Terramar, platja i
punta de les Coves, platja de l'Home Mort, cala
dels Gegants, cala Xica, el Tancat del Gaspar, xalet La Sal, cala del Barco, Ermita i Far de St.
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.
rà de fer efectiu en inscriure's.
Inscripcions: En horari de secretaria del Centre
Sortida: A les 7,30 h. del matí davant de l'IES Casfins al dia 25 d'abril.
tellar.
Preus: autocar i visita guiada Museu del FerroPer a més informació als mòbils: 636 620 973 i
carril 15 euros socis, 20 euros no socis (assegu- 648 247 369.
rança a part). Dinar 22 euros. Menú a triar. S'hauDesplaçament:

Grup audiovisuals
Presentació de llibres

El divendres 11 de maig a les 20,30 farem la presentació dels tres últims llibres escrits pels germans Òscar i Albert Masó, a lauditori del Centre Excursionista de Castellar.
Els germans Òscar Masó Garcia (1974) i Albert
Masó Garcia (1976) són dos germans muntanyencs que van néixer a Sabadell, ciutat on treballen com a enginyers tècnics industrials. Sinicien en lexcursionisme sent uns infants, tot
trescant pel seu estimat massís de Sant Llorenç
del Munt i lObac, i després per la resta de muntanyes catalanes. Dadolescents, saficionen a
lescalada i formen una cordada aperturista reconeguda i consolidada, tot aconseguint entre
els dos lobertura de més de 400 vies de caràcter clàssic i lascensió de tots els monòlits de Sant
Llorenç del Munt, lObac i Sant Salvador de les
Espases i més de 500 a Montserrat. Són autors i

coautors de diversos llibres de muntanya, dentre els quals destaca Escalades a Montserrat, el
Cairat i Sant Llorenç del Munt i lObac (X Premi Vèrtex, 2011). Han publicat un centenar darticles
en butlletins de centres excursionistes i revistes
com Vèrtex, Desnivel o Vallesos, i han estat guardonats amb diversos premis literaris i de cinema
i fotografia de muntanya.
1-Cims i Miradors de Montserrat. Farell Editors. Autor: Albert Masó
Amb aquest llibre us presentem un recull de 16
excursions que tenen com a objectiu principal
lascensió de 16 cims de la muntanya de Montserrat. Es tracta de turons, talaies i miradors amb
entitat pròpia que gaudeixen dunes vistes extenses i meravelloses que són assolibles a peu.
Alguns dells són molt coneguts i daltres força
ignorats, però tots comparteixen una ubicació
i uns paisatges excepcionals. Juntament amb
els cims, coneixerem també els diferents ele-

40 | Maig18 - Número 586

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

ments naturals i humans més destacables que
anem trobant durant litinerari i que són digne
desment, tals com agulles, balmes, edificis o
fonts.
2-Libros de cima. Una historia de pasión y conquista. Desnivel Ediciones. Autor: Òscar Masó amb
col·laboració dAlbert Masó
Libros de cima repassa la història més recent de
les muntanyes a partir de lestudi dels seus vestigis i els seus llibres de registre de cima. Al principi, aquells primers senyals del pas de lhome
tenien forma de fites, símbols religiosos, construccions, objectes, banderes, targetes de visita, etc. Posteriorment van aparèixer els primers
llibres de registre als cims, on es van recollir les
impressions dels ascensionistes i les seves firmes.
Òscar Masó, el seu autor, aprofundeix en lestudi
daquests llibres repassant la seva evolució històrica al món. Primer parteix dEuropa, començant pels Pirineus, un dels primers llocs del món
on es va iniciar la tradició dels llibres de cim. Després continua pels Alps i la
resta dEuropa per donar un
salt fins a Amèrica, Àsia,
Àfrica, Oceania i acabar a
lÀrtic i a lAntàrtida. En
aquest recorregut es van
descobrir les vicissituds
daquests llibres fins a ocupar el seu privilegiat lloc en

les altures, quins i com els col·locaven, interessants anècdotes i on es conserven, fins a arribar als mètodes més moderns i virtuals per certificar una ascensió. Els llibres dels refugis de
muntanya, els llibres de piulades dels escaladors i els llibres personals dels guies professionals de la muntanya també tenen cabuda en
aquest estudi.
3-Catàleg de roques i agulles monolítiques del massís de Sant Salvador de les Espases. Novacasa editorial. Autors: Albert i Òscar Masó
El massís de Sant Salvador de les Espases és un
paratge muntanyenc humil de bellesa agresta i
alhora un espai natural de reconegut interès geològic. Cingleres, falles, plegaments, esquerdes,
afloraments i un llarg etcètera daltres elements
formen part de la riquesa geològica del massís,
a la qual cal incloure també els centenars de monòlits que shi troben escampats arreu. Aquest
llibre és un recull de les 105 roques i agulles monolítiques del massís de Sant Salvador de les Espases, presentat en forma
de catàleg. Shi descriuen els
trets característics i les vies
dascensió
principals
daquestes entitats pètries,
que cal respectar i valorar
com a elements paisatgístics propis que són i que tenen un gran valor natural.
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