Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 588 - Julio/Agost 2018

Bones Vacances!!

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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Sumari

4 Grup Pedra Seca

- Activitats de juny

6 Grup dEspeleologia
- Cova Rodona

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

7 Grup de Natura

- Excursió a Guanta

8 GAME

- Aneto 2018

8 General

- El boulder es renova
- Flama del Canigó

10 Grup Anar-hi Anant
- Un diumenge rodó

11 General

- La marxa nòrdica trepitja amb força
- 40è Trofeu Joan Riera

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
13 Slamandra Trail

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 Audiovisual

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.

- 4a Salamandra Nocturna
i Salamadra infantil
- Projecció audiovisual

15 GAME

- Sortida descalada psicobloc

15 Grup Anar-hi Anant

- Excursió i sopar de cloenda
- El Vallès sil·lumina

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

8

9

10 11

Sortides i Actes

Els dilluns Entrenament de marxa
Dia 7

nòrdica, a les 19 h al punt
de trobada
Tots els grups - Pàg. 11

4a Edició de la Salamandra
Nocturna i la Salamandra
Infantil solidària

Tots els grups - Pàg. 13

Dia 21
Dia 28
Dia 25
Agost

JULIOL

Excursió i sopar de cloenda del curs

Grup Anar-hi Anant - Pàg. 15

El Vallès sil·lumina. Pujada a la Mola
amb nit de lluna plena

Grup Anar-hi Anant - Pàg. 15

Concurs de Fotografia Joan Riera

Grup de fotografia - Pàg. 12
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Grup de la Pedra Seca
Dilluns, 18 de juny de 2018
La llinda ha estat instal·lada
Les diferències que es poden trobar
entre una barraca i una pila de pedres són, bàsicament, dues, a saber:
la primera és la buidor de linterior,
labsència de farcit que dóna lespai
necessari per a encabir persones,
animals o coses; la segona, i no
menys important, és la porta per a
poder accedir-hi. Pot semblar obvi,
però no és així. Passa com amb linvent de la roda, que tant se nha parlat, oblidant que el mèrit radica en el
descobriment del forat del centre,
sense el qual la roda no serveix per a
res.
Doncs ja tenim una porta per a entrar i sortir de la construcció, espai
que no gaudiria daquesta condició
si no disposés de la corresponent llinda, element imprescindible per a gaudir de tots els atributs duna porta
com cal. La gran pedra plana ha estat hissada
amb molta voluntat i tanta força com ha calgut, ja que pesava com una llosa, fent reposar
els seus extrems sobre els muntants prèviament
aixecats.
Ara tocarà filar prim per a fer la coberta, que és
una cúpula que es va formant per aproximació
de les pedres considerades més adequades,
descartant còdols i rocs massa irregulars. Les
planes i no excessivament gruixudes són les més
adequades per a una bona coberta, com hauràs imaginat tu, estimat lector o estimada lectora, amb la teva experiència adquirida en el
món barracaire.
Per altra banda, els experts en cal·ligrafia continuen amb el dibuix de la gran C, que sengolirà tanta pedra com dues barraques, tot i que
no presenta les dificultats que aquestes per no
haver de justificar un interior buit, una llinda o
un sostre.

Dimarts, 19 de juny de 2018
La cúpula en progrés
Ja es comença a tancar el forat. Les pedres amples i planes sestan instal·lant al capdamunt de
la barraca per a formar la closca que exercirà
de sostre protector dels embats dels meteors,
aquells que poden incidir en forma líquida, sòlida o en les invisibles radiacions electromagnètiques que envia lastre rei. Aquestes últimes, a
banda de bleir la clepsa dels que no porten barret, tindran una certa utilitat que es donarà a
conèixer més endavant.
En formar la coberta de la barraca cal posar seny.
Així com les parets es van fent engalavernant
pedres amb una certa gràcia, la cúpula de la
construcció requereix una tècnica més acurada
en la que les pedres que van sortint, cap a linterior del forat, han de tenir un contrapès que
eviti la seva caiguda, tot fent-les sortir limprescindible. I així es van fent anells concèntrics fins
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arribar a un forat que pugui ser tapat
amb una pedra que sanomena tapadora (ostres, tu! Quin nom més enginyós.), que seria lequivalent del cobrir aigües de la construcció urbana.
Aquesta cúpula, vista des de linterior,
té una forma curiosa que, a vegades,
es podria catalogar com a peça dart.
Aquesta operació indica que lobra va
per bon camí i, si no es produeixen
fenòmens que impedeixin la seva continuïtat, es preveu que la seva finalització estigui propera.
Tothom coneix que la construcció de
pedra en sec no és patrimoni de les
nostres contrades. En aquest mateix
bloc podeu accedir a un bon grapat
denllaços darreu on es practica
aquest saludable esport.
Addicionalment, el cronista es permet
adjuntar lenllaç a aquest document
(feu clic aquí), editat per la Junta
dAndalucía, que és una guia pràctica
molt exhaustiva daquest tipus de
construcció. No us el perdeu.

Dilluns, 25 de juny de 2018
Ostres, tu! El Ràfec

Abans descometre les tasques de tancar la cúpula sha de deixar muntat el ràfec, element que
li havia passat desapercebut al cronista en les
entrades anteriors daquest bloc. Aquesta mena
de visera, que circumda tot el perímetre de la
barraca, té una missió purament estètica i re-

quereix una precisa laboriositat, semblant a la
pulcritud amb la qual les abelles construeixen
les cel·les de la bresca però fent servir pedra,
amb el requeriment duna certa habilitat per a
seleccionar les peces més adequades dun gruix
homogeni. Veieu les imatges com queda de
maco.
Quant a la resta, cap novetat. El cronista no vol
avorrir laudiència amb digressions i posa punt
i final a la crònica davui.
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Grup despeleologia
Cova Rodona

SINÒNIM: Cova de la Fita
MUNICIPI: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) COORDENADES UTM-ETRS89:
31T 377282 4575309 // 363 m s.n.m. DESNIVELL: +2 m RECORREGUT: 5 m
SITUACIÓ:

A la carretera TP-2442 de
Sant Jaume dels Domenys
al Pla de Manlleu, i en la
tancada corba de 180º del
km 4.5 sinicia un camí en
direcció SW que transita
pel coll, hem de seguir-lo
durant uns 130 m des de
la carretera per desviarnos cap vessant dret i baixar uns 15 m per aquest
vessant, la cova es troba
en un sortint rocós molt
proper al límit de terme
municipal.
DESCRIPCIÓ:
Petita cavitat de forma relativament esfèrica,
únicament trenca la uniformitat una petita
esquerda remuntant situada a lextrem NE que
al poc es fa impenetrable.

BIBLIOGRAFIA:
-Miscel·lània Penedesenca 1978; pp262. Joan
Virella i Bloda.
FOTOGRAFIES:

TOPOGRAFIA:

Imatge de la boca
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Imatge de lentrada

Imatge interior de la boca

Grup de Natura
Sortida de juny a Guanta
El Grup de Natura vam anar a
Guanta el dia 9 de juny passat.
Un dia excel·lent, i una bona
colla (27), hem gaudit del temps
i del paisatge tan verd.
Can Vinyals i la pista cap a Can
Montllor, amunt!
Arribem a Guanta, la cascada
estava esplèndida!!
Hem esmorzat al restaurant, ja
que era lúltima excursió del
curs.
Baixant un grup han anat a veure el Dolmen de Serra Cavallera.
Arribem tots junts als cotxes!
Un matí complet!!

Detall de lesquerda remuntant
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GAME
Aneto 2018
El passat cap de setmana del 16 i 17 de juny, sis integrants
del Grup GAME del Centre Excursionista de Castellar varen
coronar el cim de lAneto (3.404 m). La gran quantitat de
neu que encara hi ha en cotes altes, va dificultar enormement la baixada.
Una nova fita aconseguida!
Enhorabona!

General
El boulder es renova
Gràcies a la iniciativa dun bon grup descaladors del GAME, sha procedit a desmuntar totes
les preses, netejar-les, canviar els panells de fus-

ta deteriorats i pintar lespai. El resultat no el
podíem imaginar millor.
Un boulder renovat que farà treure fum dels dits
dels agosarats escaladors.
Bona feina!
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General
Flama del Canigó
El passat 23 de juny, membres de la coordinadora de la
Flama del Canigó de Castellar del Vallès i del Centre Excursionista, es van traslladar fins al Parlament de Catalunya on es va fer la rebuda oficial de la Flama portada
des del Canigó.
En un entranyable acte presidit pel president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, la flama es va multiplicar en multitud de flames destinades encendre tantes i tantes fogueres, darreu de Catalunya, en la nit de
Sant Joan.
Un cop acabat lacte, els membres castellarencs, van
traslladar la Flama fins a Castellar per entregar-la a la
vila, en un acte simbòlic, i poder encendre les fogueres

de la nit de Sant Joan.
El foc que il·lumina els Països Catalans
la nit de Sant Joan
La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim daquesta muntanya del Pirineu
català i centenars de voluntaris i equips de foc la
distribueixen arreu dels
Països Catalans seguint diverses rutes per tal dencendre les fogueres de la
nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració duna festa ancestral vinculada al solstici
destiu que és també un
símbol de germanor entre
els territoris de parla catalana.
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Grup Anar-hi Anant
Un diumenge rodó
Les 8 del matí, ens trobem un grup de 14 excursionistes per anar a fer una excursioneta no gaire llarga, ja
que a lacabar lexcursió tenim prevista fer una paella,
bé, la fa el Soto, nosaltres, els 30 paellers que vàrem
ser a dinar, el vam ajudar a buidar la paella.
Lexcursió es va decidir una mica sobre la marxa, després dels dies de pluja que portaven i dels comentaris
que pel poble es sentíem sobre el salt de can Motlló,
vàrem decidir anar-hi nosaltres a veurel i quina sorpresa més maca, estava impressionant i la font de la
Fagina rajava més que mai, va ser una excursioneta
curteta, però no per això menys maca.
I nosaltres cap al poble que teníem feina, vam gaudir
dun paratge molt maco i després dun dinar molt bo,
va ser diumenge rodó.
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General
La marxa nòrdica trepitja amb força
Bon inici de la nova activitat organitzada des del Centre
Excursionista i dirigida per la Dolors Martínez i Lluïsa Oliveres (vocals del grup de marxa nòrdica). El dilluns 11 de
juny un grup de 17 marxadors varen fer el primer entrenament de marxa nòrdica.
Cada dilluns a les 7 de la tarda hi haurà un nou entrenament, el punt de trobada és el representat a la fotografia.
La sessió sinicia amb uns exercicis destiraments, a continuació comença la marxa amb un ritme suau, seguit dun ritme més intens per acabar de nou amb un ritme suau. A larribada es tornen a fer
tot un seguit destiraments que per-

meten tonificar la musculatura.
La marxa nòrdica és considerada un
esport molt complet i gens agressiu
pel cos, recomanat per tot tipus de persones de qualsevol edat.
Aquesta disciplina ens permet realitzar una completa activitat gimnàstica
mentre gaudim del fantàstic entorn de
Castellar.
Vine els dilluns a les 7 de la tarda, vine
a fer esport, vine a fer salut!
Informat en les oficines del Centre.
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Centre
Excursionista de
Castellar

40è Trofeu
Joan Riera

54è Concurs de
Fotografia Artística
Tema lliure
Juliol 2018

Bases

Participants: Tots els socis i castellarencs.
Tema: Lliure
Format i Presentació: El tamany de les fotografies ha de ser de 20x30cm
SENSE REFORÇAMENT. Lincompliment dalgun daquests requisits pot ser motiu de rebuig per part
del jurat dadmissió.
Obres: Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 fotografies, les quals mai hauran dhaver
estat premiades a Castellar.
Identificació: Al dors de cada obra shi anotarà el títol i les dades personals (nom, cognoms, adreça i
telèfon).
Drets dadmissió: Gratuïts. Les fotografies es poden lliurar directament al Centre (carrer Colom s/n),
els dilluns, dimecres i divendres de les 19 a les 21 hores o a les botigues de fotografia: Tenda de Fotos,
Jordi Serra, Vila Hosta i Estudi Sandra Galera. Fins el dia 25 dagost de 2018
Jurat i veredicte: Formaran el jurat dadmissió i qualificació, membres de la Secció de Foto Vídeo de la
UES. El veredicte serà públic i inapel·lable, sanunciarà, si és possible, prèviament.
Premis: A les quatre millors fotografies.
Premi dHonor: TROFEU JOAN RIERA
Primer Premi: Trofeu
Segon Premi: Trofeu
Tercer Premi: Trofeu
Notes:
 Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge dacord amb la Llei
orgànica 1/1982, els autors reconeixen tenir els drets dimatge i dautor de les fotografies presentades al concurs.
 Cada concursant podrà optar a un sol premi.
 Qualsevol imprevist que sorgeixi en el moment del veredicte serà resolt pels membres del jurat en col·laboració amb
el delegat del C.E.C.
 Finida lexposició serà incumbència dels concursants retirar les fotografies del Centre, ja que aquest no es fa càrrec de
retornar-les. Les fotografies que passats nou mesos no shagin recollit, passaran a formar part de larxiu fotogràfic del
Centre.
 Participar pressuposa lacceptació total daquestes bases.
Inauguració de lexposició: Lexposició sinaugurarà el dia 7 de Setembre de 2018 a les 20 h, a cal Calissó on quedaran
les obres exposades al públic.
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Grup audiovisual
Projecció audiovisual

Manel Figuera i Tomás Mas vindran al Centre
Excursionista de Castellar del Vallès a presentar laudiovisual: Seguint la petjada dels
càters o Bons homes GR 107.
· Divendres 13 de juliol: 1a part del Santuari
de Queralt a Bellver de Cerdanya
· Divendres 21 de setembre: 2a part de Bellver
de Cerdanya a Montsegur
Les dues projeccions es faran a lauditori del
C.E.C a les 20,30 h
El camí dels Bons homes, o GR 107, és un
sender de llarg recorregut, dentre 185,71 i
205,2 quilòmetres, entre el santuari de Queralt
(Berguedà) i el castell de Montsegur (País de
Foix, Occitània), que es pot fer a peu, a cavall
i en la majoria de trams amb bicicleta de muntanya. Els bons homes o els bons cristians
eren els termes amb què els càtars es referien a ells mateixos.
Lany 1995, dins dun projecte de col·laboració entre dos organismes de desenvolupament socioeconòmic (el Consorci de Promoció
i Iniciatives Cercs-Berguedà i Ariège Expansion),
sorgeix la iniciativa del Camí dels Bons Homes.
Els consells Comarcals del Berguedà, de la
Cerdanya i més endavant també el de lAlt
Urgell shi van adherir per tal de coordinar i
donar més difusió a diferents esdeveniments
en relació al passat medieval i càtar als seus

territoris. Les Jornades dels Refugis Càtars són
la base daquesta iniciativa. El Camí dels Bons
Homes sha convertit, en aquest sentit, en un
exemple dèxit, tant pel que fa a la planificació com a la promoció, la gestió i lavaluació
i ha aconseguit posicionar-se no solament
en làmbit comarcal i de país, sinó també internacionalment. El camí disposa dun con-
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sell regulador, format per entitats públiques
i privades, que en té cura del manteniment
i de la senyalització.
El Camí dels Bons Homes, convertit en el
GR-107, ofereix la possibilitat de recórrer les
rutes de migració que van utilitzar els càtars, entre els segles XII i XIV, quan fugien
de la persecució de la croada contra ells i
de la Inquisició. Ressegueix les petjades del
catarisme a través de viles medievals, desglésies romàniques i de castells. Aquesta
és una ruta que, a banda del seu vessant
històric, circula per la zona protegida
del Parc Natural del Cadí-Moixeró i permet
contemplar paisatges bonics i de visitar
pobles i nuclis de muntanya, indrets que
conserven llegendes i tradicions molt antigues.
És imprescindible, abans diniciar la ruta,
documentar-se sobre les característiques
del recorregut i dotar-se del material necessari. Litinerari principal surt del santuari de Queralt, passa per Peguera i per Gósol,
baixa a Bagà i pel coll de Pendís arriba a
Bellver de Cerdanya. Després es dirigeix a
Prullans i per la vall de la Llosa assoleix la portella Blanca. Per la vall de Campcardós, encara
cerdana, davalla a Porta i senfila al coll de
Pimorent per entrar a lArieja. Un cop en territori occità, passa per lOspitalet, Merenç i la vall
Game

dOrlú per arribar finalment a Montsegur i al seu
castell. Hi ha algunes variants tant al Berguedà
com a lArieja, entre les quals la que recorre la
vall de les Vésines.

Sortides previstes pel GAME pel juliol de 2018 si el temps ho permet

Sortides aptes per tots els socis interessats. 21 i 22 de juliol Sortida descalada psicobloc
Quan sapropin les dates, informarem de les des- 28 doctubre Ascensió a un cim del Prepirineu
o Pirineu
tinacions i els detalls:
Grup Anar-hi Anant
Excursions Anar-hi Anant del mes de juliol
Dissabte dia 21: Excursió i sopar de cloenda.

Excursió fins a Sant Llorenç i sopar al restaurant
Cal Ramon, després amb la panxa plena i duna
bona estona de bona companyia i tertúlia, tornarem a agafar els bastons i les llanternes i co-

mençarem a fer el
camí de tornada. Més informació o apuntar-te
per venir, contacte amb els vocals a través de
loficina del CEC abans del 17 de juliol.
Dissabte dia 28: El Vallès sil·lumina. Pujada a
la Mola amb nit de lluna plena.
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