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XXI Trobada Excursionista
a lErmita de Les Arenes - 3 de juny
Itinerari danada CEC - Ermita de Les Arenes

Distància danada 8,3 Km i un desnivell de + 273 m.
Sortida CEC
Torrent de Canyelles (pont)
Carena de Canyelles (mirador)
Els Pals (bifurcació pista esq)
Enfront de la font de St. Jordi
Passallís del Ripoll
Ermita de Les Arenes

Itinerari tornada Ermita de Les Arenes - CEC

Distància de tornada 6,5 Km i un desnivell de + 75 m.
Ermita de Les Arenes - LIlla (era del mas)
Sot del Sabater - torrent
Collet carena Pujolet
Mas Olivet - cruïlla amb carretera
Sant Feliu Racó - font - Passera de can Juliana
Fonts Calents - Pelleteria - El Brunet. Cruïlla als horts
Arribada CEC

Ermita de Santa Maria de les Arenes. Dibuix de Josep Manel Martí Sauri

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
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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

8 Grup de Natura
Grup Anar-hi Anant

- Excursió conjunta de Sitges a Vilanova i la
Geltrú

9 Grup Anar-hi Anant

- Racons de Sant Llorenç del Munt

10 Grup Familiar
Grup dEspeleologia

- Sortida conjunta despeleologia

11 GAME

- Sortida descalada esportiva a Camarasa

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:

PROPERES ACTIVITATS
12 General

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.

14 Grup de Natura

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.

- XXI Trobada Excursionista a lErmita de les
Areles
- La Marxa Nòrdica arriba al CEC
- Excursió per Can Montllor i Guanta

14 General

- Termini presentació concurs fotografia

14 Grup Salamandra Trail

- 4a Salamandra trail nocturna solidària

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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4

6

7

8

10 12
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 8

Sortides i Actes
Convocatòria del XLI Concurs de
fotografia i XXVII Trofeu Joan Riera
Grup de fotografia - Full dactivitats
Sortida descalada en bloc a la Riba
GAME, Grip Familiar iGrup Juvenil Full dactivitats
XXI Aplec de les Arenes
Tots els grups - Pàg. 12
Presentació del nou Grup de Marxa
Nòrdica
Tots els grups - Pàg. 13

Dia 9

JUNY

Sortida Can Sanosa - Guanta
Grup Natura - Pàg. 14
Dia 10 Sortida per la llera del riu Ripoll
Grup Anar-hi Anant - Full dactivitats
Dia 23 Revetlla de Sant Joan al Puig de la Creu
Grup Anar-hi Anant - Full dactivitats
Dia 29 Fi termini presentació obres del 2n
trimestre del concurs de fotografia
Grup de fotografia - Pàg. 14
JULIOL Nocturna Solidària Salamandra Trail- Pàg 14
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Grup de la Pedra Seca
Dimarts, 15 de maig de 2018
Una obra amb batec
Avui ha estat un dia excepcional. El cronista no voldria
posar-se cursi, tot i que sent
com li puja lemoció per la
transcendència dels fets, com
la llet puja al pit de la dida
delerosa de nodrir el fill aliè.
Els pedrasequers, fidels al seu
compromís, han posat les primeres pedres de la barraca
de pedra seca (no seca del
tot) que guarnirà la rotonda
que es troba a la confluència
de les rondes de Llevant i Tramuntana, com una condecoració de Rosa dels Vents que,
de forma totalment altruista,
regalen a la població. Lobsequi que fan és el del seu
temps, la seva experiència i
el seu esforç, ja que el material el subministra lajuntament, com a promotor de
lobra.
Les primeres autoritats del
consistori han visitat el lloc
dels fets, com solen fer en
qualsevol acte de rellevància
que es porta a terme dins de
la seva jurisdicció. En aquests
casos, lhumil anonimat no té
cabuda: cal pregonar tot el
que es fa i deixar palès que
els compromisos adquirits no sesvaeixen com
les paraules dites al vent (o sí?).
El conjunt comptarà amb tres espais, a saber:
1.- A linterior de la rotonda subicarà la barraca, de planta quadrada i amb les cantonades
arrodonides, envoltada de quatre oliveres.
2.- També dins de la rotonda hi haurà un espai
que indicarà el quilòmetre zero del torrent de
Colobrers.

3.- Prop de la rotonda, i a un dels laterals de la
ronda de Llevant, subicarà un relleu en pedra
seca que ha ideat el pedrasequer Josep Llinares.
Aquest espai comptarà amb un parell doliveres, a mode de sentinelles que faran guàrdia dia
i nit.
La pedra subministrada té una qualitat molt
bona i permetrà enllestir lobra en un termini
que no serà molt dilatat, sempre que la meteo-
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rologia ajudi un mica i es
comprometi a fer ruixats
només a la tarda, quan els
obrers ja facin una becaina al sofà del saló de casa
seva
dormint
la
telenovel·la.
El cronista, en el decurs de
la seva becaina, ha somiat un sonet que transcriu
a continuació:

LA BARRACA DE LA
ROTONDA
(Castellar del Vallès,
15/05/2018)

Bufa suau el vent que ve de Llevant
i la Tramuntana li barra el pas,
formant una galerna en el cabàs
de les pedres que saixequen cantant.
I ells, ufanosos i de peu estant,
es miren els rocs dient: I tu on vas?
Aquí al davant que, en ser vist, més lluiràs.
I, poc a poc, les parets van pujant.

Li faran ombra branques de la pau
mentre cauen els fulls del calendari,
mentre el cel, de negra nit, torni blau
en sorprenent esdevenir diari,
tot fent seu aquest amorós catau
il·lumini el seu cor fabril, calcari.
..ooOoo..

General

Noticia!

La sortida prevista pel 6 de maig i organitzada pel Jaume Torrens, va haver
de ser posposada per la climatologia.
La nova data prevista serà el 30 de setembre per la 3a etapa i el 28 doctubre
per la 4a i última etapa de litinerari del Terme de Castellar del Vallès.
Anirem informant en els propers butlletins
Salutació
Rafel
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General
XXXI Caminada Popular de Castellar del Vallès.
Gairebé uns 200 participants han pres part de la 31a Caminada Popular de Castellar del Vallès.
Les pluges dels últims dies i especialment la de la nit passada,
han deixat litinerari ben fangós. Malgrat això, els caminants
han pogut gaudir de magnífiques imatges com el salt daigua

de Guanta que gràcies a les
pluges daquest any, laigua hi
és abundosa.
Prova magníficament organitzada per lAjuntament de Castellar del Vallès i on el Centre
Excursionista de Castellar hi ha
collaborat donant suport als
participants en el control número 4.
Lany que ve tornem-hi!

General

Notícia

Canvis en la junta del CEC
Durant la reunió de vegueria del passat dia 7
de maig celebrada a Sant Llorenç de Savall, es
va presentar la candidatura de Francesc
Vilaclara, actual vocal del Grup de Senders del
CEC, al càrrec de sots-veguer de la regió primera que inclou El Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En Francesc Vilaclara juntament amb la
nova veguera Mª Teresa Feliu Ferrando del Centre Excursionista de Mollet, prendran el càrrec,
donat que la seva candidatura es lúnica presentada, en la propera reunió de vegueria del
dia 28 de maig a Canovelles. Al mateix temps,
el càrrec de vocal del Grup de Senders del CEC
serà gestionat a partir dara pel nostre soci
Francesc Soto que ens aportarà iniciatives i nous
projectes.

Des de la junta directiva desitgem molts èxits a
tots dos, els emplacem a seguir treballant en
pro de lexcursionisme i els oferim tot el nostre
suport i col·laboració.

Francesc Vilaclara Francesc Soto
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General
Aneto 2018. L’Aneto amb esquís: un repta, una il·lusió
Per mi, aquest era el segon intent, daquest any, de pujar a
lAneto amb esquís de muntanya, el primer intent va ser infructuós degut a les adversitats
atmosfèriques.
Aquest passat 16 de maig la
meteorologia semblava que
ens tenia que ser propicia,
però a la muntanya ja se sap,
res és segur.
Els quatre companys, Antonio,
Raimon, Salva i un servidor,
sortíem del refugi de la Renclusa a les 5 del matí amb un
cel estrellat i en direcció al
Portillon Superior, dos amb raquetes i els altres dos anàvem
amb esquís de muntanya; personalment aquest era el meu
repta, fer lAneto esquiant.
La neu, a aquesta hora, es presentava amb una capa superficial força gelada que ens va
fer prendre la decisió de muntar les gavinetes en els esquis
per evitar possibles relliscades.
Quan més avançava el dia,
uns núvols compactes anaven
tapant el cim i a poc a poc una
espessa boira ens envoltà impedint la bona visibilitat que
fins aquells moments tinguérem. Aquest fet ens va fer decidir deixar els esquís en el Coll de Corones i
atacar el Cim amb grampons.
Malgrat la poca o nul·la visibilitat, sempre és
un plaer arribar al cim i tocar la metàl·lica creu
després dhaver travessat el famós pas de
Mahoma.
La baixada va ser combinada amb grampons i
esquís en direcció de nou al pas del Portillon
Superior i al refugi de la Renclusa. La neu ja sha-

via transformat força i ens obligà a esquiar sobre una neu tova i humida que dificultava força
les giravoltes.
Com quasi sempre a la muntanya hi ha moments de dificultat i sobreesforç però al final el
que queda en el record són els bons moments
que has compartit amb els companys.
Rafael Serra
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Grup de Natura
Grup Anar-hi Anant
Excursió a Sitges - Vilanova (per la costa)
El passat diumenge 6 de
maig, vàrem realitzar lexcursió conjunta del Grup
Anar-hi-Anant i Grup Natura, amb litinerari següent:
Vam sortir 34 persones en
autocar des de lIES. Castellar, a dos quarts de vuit
del matí per dirigir-nos fins
a Sitges, al passeig del
Mar, on començaven a caminar per dirigir-nos fins
als jardins Terramar, per
cert molt ben cuidats, i en
aquest lloc és on es vam
esmorzar ven aposentats
a la zona de pic-nic que hi
ha.
Després i un cop arribats
de nou a la línia de la costa, la vàrem anar resseguint, passant per sobre de la platja i punta
de les Coves, platja de lHome Mort, cala dels
Gegants, cala Xica, el Tancat del Gaspar, xalet

La Sal, cala del Barco i lErmita i Far de Sant
Cristòfol ja a la vila de Vilanova i la Geltrú.
En larribar al nucli urbà, ens vàrem dirigir al Museu del Ferrocarril (que és molt important), hi
vam fer una visita guiada que
va ser molt interessant.
Un cop finalitzada, vam anar a
dinar al Restaurant El Pescador,
situat al Passeig del Mar de
Vilanova, on tornarem a agafar
forces per la tornada, si bé la
mateixa ja es va fer en lautocar.
En resum, un dia ben agradable, amb sol, núvols, una mica
de pluja, un passeig arran de
mar, una visita cultural i un bon
dinar. No es podia demanar
més.
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Grup Anar-hi Anant
Racons de Sant Llorenç del Munt
El temps no prometia res de bo,
però el reduït Grup que a les 8
ens vàrem trobar, no sho va
pensar i va marxar a fer lexcursió que tenia programada, Racons de Sant Llorenç del Munt.
Un cop al coll dEstenalles, el vent
i la boira estaven present, però
de pluja res, el camí fins a la
bauma de Sescorts va ser espectacular, caminant entre la boira i
gaudint duns colors molt intensos.
Després desmorzar i de gaudir
daquest racó de Sant Llorenç, vàrem iniciar la
tornada, una tornada ben diferent de lanada,
quant vàrem arribar a la carena del Pagès, va
començar a caure aigua que semblava un diluvi, pel ben mig de coll dEres baixava laigua
que semblava un torrent i de les parets del

Montcau baixava laigua per tot arreu.
Va ser una tornada molt diferent i mullada , però
no per això va deixar de ser menys maca, quan
vàrem arribar als cotxes va parar la pluja i una
mica més tard va sortir el sol.
Coses de la Primavera.
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Grup Familiar
Grup despeleologia
Excursió del Grup Familiar a la Bòfia de Sant Jaume

Aquest mes de maig el Grup Familiar vam atrevir-nos a fer espeleologia. Va organitzar la sortida la Montse Mañosa, coordinadora del Grup
dEspeleologia del CEC, que ens va acompanyar
fins al terme municipal de Montmajor (Berguedà) per endinsar-nos a la Bòfia de Sant Jaume.
Es tracta duna cova duns 479 metres de recorregut interior, que destaca per les seves sales
amples, algun gorg si és any daigües i un desnivell de -37 m, ideal per gaudir de laventura

sota terra en família.
Així doncs, la
pluja no ens va
fer enrere i un
grup nombrós
de famílies vam
anar el passat
diumenge 6 de
maig fins al Berguedà. Després
dun primer esmorzar a lEspunyola (com
ens agrada agafar forces!) vam
seguir la pista asfaltada uns 4 kilòmetres fins a
la casa Gomira, on ens vam endinsar per pista
forestal fins a uns 100 metres de lentrada de la
cova (una entrada descendent entre grans
blocs, però accessible). Allà ens vam equipar
(cascs i frontals) i la Montse i el Jordi, els nostres
guies, ens van donar indicacions de seguretat i
de respecte a lentorn. Sobretot, no tocar les
formacions i no espantar els ratpenats! Els més
petits del grup, emocionats, van seguir al peu
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de la lletra les recomanacions i lexploració de
la cova va ser un èxit. Vam ser-hi dins gairebé
dues hores. Temps perquè els més atrevits passessin per algun pas estret, temps per fer les

fotos molt originals, per observar els ratpenats
i per apagar llums i escoltar els sons naturals de
la cova... En resum, una excursió diferent i una
experiència inoblidable per a grans i petits.

GAME
Sortida d’escalada esportiva a Camarasa
El cap de setmana del 12 i 13 de maig, tot i les
incerteses climatològiques uns quants membres
del GAME es van aventurar a prova sort per veure si podien escalar al poble de Camarasa, un
petit poble de la Noguera però amb una gran
varietat i quantitat de vies descalada.
Per sort el matí del dissabte fa fer un Sol espectacular i es va anar al sector Crestes de Conill,
amb una roca de qualitat molt bona. Tot i ser
una mica difícils de llegir al principi i es van poder fer bastants
vies del sector on es va gaudir
molt. La llàstima va ser que no
ens vam poder allargar gaire, ja
que a principis de la tarda va
caure un xàfec molt considerable caient calamarsa, fet que es
va anar repetint intermitentment durant tota la tarda fins a
la nit.
Malgrat la incertesa de com estaria la roca el diumenge, la
gent que estàvem vàrem passar
la nit, i al matí van pujar més

companys vallesans. La sort ens va seguir acompanyant, ja que el sol va tornar a estar present
durant el dia eixugant la roca i permetent-nos
gaudir duna de les nostres activitats preferides.
El cap de setmana va ser molt profitós i es van
fer moltes de les vies del sector, realitzant graus
molt variats des de V fins a 6C. La propera sortida conjunta anirem a La Riba a lAlt Camp, on
farem bloc i esperem ser una bona colla!

12 | Juny18 - Número 587

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
XXI Trobada Excursionista a l’Ermita de les Arenes

Diumenge 3 de juny de 2018

Un any més, el Centre Excursionista de
Castellar organitza la trobada excursionista a lErmita de les Arenes per recordar a
tots aquells excursionistes Castellarencs
traspassats. Es pretén que sigui una jornada de record, dexcursionisme, de respecte per la natura i transversal a totes
les seccions del CEC.
El programa previst de la diada serà el
següent:
07:00 Sortida des del Centre Excursionista en direcció a les Arenes seguint litinerari dissenyat pel Jaume Torrens (vegeu
mapa)
09:15 Arribada a lErmita de les Arenes i
esmorzar (cadascú el que porti de casa)

Itinerari danada CEC - Ermita de Les Arenes

Distància danada 8,3 Km i un desnivell de + 273 m.
Sortida CEC
Torrent de Canyelles (pont)
Carena de Canyelles (mirador)
Els Pals (bifurcació pista esq)
Enfront de la font de St. Jordi
Passallís del Ripoll
Ermita de Les Arenes

Itinerari tornada Ermita de Les Arenes - CEC

Distància de tornada 6,5 Km i un desnivell de + 75 m.
Ermita de Les Arenes
LIlla (era del mas)
Sot del Sabater - torrent
Collet carena Pujolet
Mas Olivet - cruïlla amb carretera
Sant Feliu Racó - font
Passera de can Juliana
Fonts Calents - Pelleteria
El Brunet. Cruïlla als horts
Arribada CEC

10:00 Missa amb ofrena flo-

ral, oficiada pel Rector de
Sant Feliu del Racó Sr. Ramon
Villarino Pérez, en record als
excursionistes traspassats
11:00 Concert de Cant Coral
a càrrec de la Coral Xiribec
11:30 Plantarem un arbre en
record de la diada, farem un
pica-pica i xino xano tornarem cap a Castellar per un itinerari més ràpid i curt que
ens ha preparat en Jaume
Torrens (vegeu mapa)

Nota: Per aquelles persones que no els vagi bé venir caminant i volen gaudir
dels actes, es pot arribar en
cotxe i estacionar el vehicle al pàrquing de lErmita
de les Arenes.
No tho perdis, thi esperem!
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General
La Marxa Nòrdica arriba al CEC
De la mà de Dolors Martínez com Vocal de la nova secció, sinicia una nova activitat dins del CEC.
La Marxa Nòrdica, molt més que caminar!

La Marxa Nòrdica ens estabilitza
el centre de gravetat i ens torna
la postura alçada i natural. Ens
relaxa les tensions del cos
disminuint el dolor i lestrès. A
més lús de bastons fa que no
generi impacte en les articulacions pel que disminueix el desgast en els ossos augmentant la
flexibilitat.
Vine a la jornada informativa que
tindrà lloc el proper dia 8 de juny

a les 20,30 al local del Centre
Excursionista.
Tho pots perdre?
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Grup de Natura
Excursió per Can Montllor i Guanta

Dissabte dia 9 de juny.
Itinerari: Ruta fàcil per pista que sortint des de Can Vinyals, passarem
entre altres llocs per Can Montllor, Guanta i retorn a Can Vinyals.

Hores de camí: Tres

ment.

aproximada-

Sortida: En

cotxes particulars de
lIES Castellar a les 8 h del matí.

General

Grup de fotografia - Dissabte 29

Recordatori. Últim dia per la presentació de les obres
del 2n trimestre del 29è concurs de fotografia en color. El tema són «les flors». (Per més
informació, contactar amb els vocals del grup).

Grup Salamandra Trail
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