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

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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7

8

9
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Sortides i Actes

SETEMBRE

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, Dia 16 Excursió
Dia 7
Dia 9
Dia 11
Dia 15
Dia 16

a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda

Inauguració exposició a Cal Calissó
del 40è concurs fotogràfic Joan Riera

Tots els grups - Pàg 12

Tast dexcursionisme de Festa Major

Tots els grups - Pàg 12

Inauguració de la barraca de vinya
de la Ronda Llevant

Tots els grups - Pàg 12
Sortim a escalar

GAME - Vocals del grup
Camí de Ronda a lAmetlla

Grup Familiar - Vocals del grup

Grup Anar-hi Anant - Vocals del grup

Dia 21 Audiovisual El camí dels Bons Homes (2)
Tots els grups - Pàg 14

Fins 21 Fi termini presentació obres del 3r trimestre
del concurs de fotografia. Tema la tardor

Grup de fotografia - Vocals del grup

Dia 22 Excursió pel riu Ripoll des del pont de la
Roca

Grup Natura - Pàg 13

Dia 23 3a etapa de la ruta del terme municipal de
Castellar

Tots els grups - Pàg 15

Dia 30 Excursió

Grup Anar-hi Anant - Vocals del grup
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Grup de la Pedra Seca
Dimarts, 7 dagost de 2018
Joc darquitectura

Fa molt de temps, tant que la memòria ha de fer un esforç extraordinari
per a retornar les imatges, al pàrvul
cronista li van regalar un joc darquitectura, i no era un Lego, no; era
daquells de peces de fusta de diferents formes: prismes rectangulars,
cubs, cilindres, etc., i encara sense
distingir-se per colors, totes de fusta
polida i prou. Submergit en el seu
món imaginatiu, les mans del cronista no paraven de combinar aquelles
peces per a construir formes diverses, aturant el temps entre aquells parèntesis
que laïllaven de les prosaiques realitats. Ara,
quan veu les construccions que munten els
pedrasequers, les sinapsis de les seves neurones li retornen aquells records arrelats, com
flaixos dimatges en blanc i negre a càmera lenta.
Les pedres que troben els esportistes del roc
sec no són carreus cantelluts i ben polits, al contrari, presenten formes diverses que han de ser
combinades per a aconseguir un efecte similar
al que saconsegueix amb linfantil joc darquitectura. Ells ho saben fer molt bé i, prova daixò, són les imatges que podeu veure del pro-

grés de la barraca número 147, situada a tocar
del pla de Santa Maria (una altra incògnita resolta).
Avui eren cinc membres de la colla els que han
treballat, i el progrés ha estat més que acceptable. En ser pocs, potser no reneguen ni discuteixen tant i la feina avança a un ritme més viu
que quan hi són tots. La seva concentració ha
arribat al punt de no parar atenció en lhora desmorzar fins que el campanar de la torre nha fet
deu batallades, i això ja diu molt tenint en
compte la sacralització que han fet daquesta
cerimònia pantagruèlica. Val a dir que també
contribueix a la seva benanança la situació del
camp de treball, un racó de món ombrívol i amb aire condicionat (condicionat a la força i direcció del vent).
La secció de jardineria també avança
a bon ritme, tot i que encara no es disposa dimatges daquesta part de
lobra, però esteu segur que reeixirà
amb escreix.

Dimarts, 14 dagost de 2018
I també una pedrasequera

El magre grup de pedrasequers, que
sentesta en no fer vacances, ha treballat de valent en el decurs de la jornada davui. I no podia ser daltra for-
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ma perquè han comptat amb el mai ben ponderat suport duna pedrasequera.
La Dolors no assisteix a manera dinspector dobra, no. Ella es presenta adesiara i exerceix delement en què emmirallar-se per a no perdre un
determinat ritme que, en el decurs del temps i
les feixugues obres realitzades, podria esmunyir-se per les inevitables escletxes que queden
entre les pedres de la barraca de torn. Ella shi
posa a la feina, decidida i amb una energia envejable. Els homes, delerosos de no veure la seva
masculinitat precedida dadjectius poc honorables, no tenen altre remei que posar-se a la seva
alçada en coratge i determinació, tot auditant
si nhavien perdut des de lúltima intervenció
de la mestressa aixecadora de rocs.
Aquests desafiaments han fet que,
malgrat la minva defectius, es pugessin rocs de considerables dimensions
al damunt de les parets, oferint la
imatge dun progrés efectiu en la
construcció de la barraca.

Dimarts, 21 dagost de 2018
Unes quantes pedres fan créixer
les parets un pam

Lonicofàgia defineix lhàbit compulsiu de mossegar-se les ungles. El cronista vol trobar el terme que defineix
lhàbit compulsiu de tenir un roc a

les mans per a posar-lo al damunt
duna paret de pedra seca, que és el
que pateixen el pedrasequers que
shan entestat en no fer vacances. En
lloc de rostir-se sota el sol a la platja,
empastifats amb protector solar del
50 i amb una cervesa a la mà, prefereixen seguir entrebancant-se entre
rocs i arrels amb la intenció davançar en la construcció de la barraca. El
cronista opina que, si aquesta actitud arrelés en els treballadors de les
empreses locals, Catalunya esdevindria un imperi industrial que reeixiria
per sobre de la gran potència xinesa,
exemple on emmirallar-se.
El cas és que la barraca ha aixecat un pèl les
seves parets. No és com per a fer repicar les
campanes, però sha avançat. Tenint en compte que el grup ha estat reduït en els efectius que
ha decidit torrar-se al sol, cal estar satisfet pel
magre progrés. Cal esperar que, aquests que fan
festa, tornin amb les forces restaurades i li facin
una empenta a lobra per a finalitzar-la abans
de la data prevista dinauguració. Cal tenir en
compte que es tracta duna barraca emblemàtica i no shi val badar.
- Però encara no dieu a qui està dedicada?
- No, Encarna, encara no. Cal esperar una mica
més i que, com a mínim, es cobreixin aigües.

6 | Setembre18 - Número 589

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Salamandra Trail
Cursa Salamandra Nocturna
El 7 de juliol es va celebrar la 4a edició de la Cursa Salamandra
Nocturna.
A la tarda, els més petits i a la nit els grans. Un any més, la
Salamandra Trail no ha fallat. A la tarda, els més petits, han
recorregut amb gran velocitat un bon tros de litinerari preparat per la cursa nocturna, demostrant del que són capaços.
A la nit, els runners han gaudit, en una part de la cursa, dun
traçat molt tècnic i un final de cursa súper ràpid.
Des de lorganització agraïm a totes les corredores i corredors
que han pres part daquesta 4a edició perquè el seu esforç va
destinat solidàriament a la Unitat de Càncer Infantil de lhospital Sant Joan de Déu.
Agraïm a tots els comerços i entitats que shan volgut sumar col·laborant de forma desinteressada:
Discopi, Brodats Mariona, BonArea
Castellar del Vallès, Vinalium, Carbons Ponç, Fruiteria Mari, Disseny i
Rauxa, OPan, Fruiteria del poble,
Fleca Miserachs, Forn St Esteve,
Pastisseria Sant Jordi, Obrador
Viñas, Stop joguines, Ajuntament
de Castellar, Caldo Aneto, Galletas
Birba, FocoAventura, Tubulars
Kwind, Runedia
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També agraïm
duna manera
molt especial a
totes i tots els

VOLUNTARIS

que han fet possible un nou èxit
de la Salamandra.
Gràcies!
Enguany, els beneficis obtinguts han estat
lliurats a lHospital Sant Joan de Déu per al
Projecta Pediàtric Cancer Center.

General
Écrins
ALPS- Écrins. Barre des Écrins (4102 mtrs), Dome
de Neige (4015 mtrs) i Roche Faurio (3730 mtrs)
Els passats dies 6,7,8,9 dagost, membres del
Centre Excursionista de Castellar (Mireia, Silvia,
David i Rafel) juntament amb un membre del
Centre Excursionista de Terrassa (Niko) i un altre del Centre Excursionista de Sant Boi (Salva), ens vàrem desplaçar als Alps en concret
a la regió dels Écrins.
La Barre des Écrins és el punt culminant del
massís dels Écrins té un cim llargarut i encrestat, amb una paret vertical al sud i un fort pendent de neu al nord. La cresta és llarga i exposada amb passos que no van més enllà del III
grau però no val a badar.

Laproximació es fa des del poble dAilefroide
ascendint fins al Glacier Blanc i al refugi dels
Écrins (3170 mtrs). El Glacier Blanc és una enor-
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me llengua de gel i neu que baixa des de la Barre
des Écrins. Està ple desquerdes, unes ben visibles que es superen fent petits o mitjans salts,
daltres poc visibles sota una fina capa de gel.
Per extremar les precaucions, durant la travessa del glacial és convenient anar encordats.

Les vistes des del cim són magnífiques i fàcilment es poden identificar els cims més coneguts dels Alps.
Una gran experiència!
Rafel Serra
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General
Diada del Soci del CEC
Benvolgut soci, benvolguda sòcia,
Un any més, la junta del C.E.C. està preparant
amb il·lusió una nova edició de la Diada del Soci.
Aquest any, la jornada esdevindrà el cap de setmana comprès entre el divendres 19 i el diumenge 21 doctubre, i com és habitual, podrem
gaudir de projeccions audiovisuals, excursions
per lentorn proper, competicions descalada,
activitats pels petits, rocòdrom i, com no podia
faltar, el popular dinar de germanor al carrer i
lentrega de trofeus als companys que fan 25 i
50 anys de socis de lentitat.
Com a novetat, enguany aprofitarem el cap de
setmana de la Diada del Soci per fer lentrega
de diplomes de la Marxa de Regularitat infantil

del C.E.C.
Estigueu molt atents al proper butlletí, on apareixerà el programa definitiu.
La Junta.

General
Visita al Banc de Sang i Teixits
Dins el marc de col·laboració que el Centre excursionista te amb el Banc de Sang i Teixits (cedint el Local de forma periòdica per realitzar les
extraccions de sang a Castellar del Vallès),
aquest mes dagost sha realitzat una visita al
nou edifici daquesta institució situat al Passeig
del Taulat de Barcelona.
Membres del Centre Excursionista i del Consistori Castellarenc han visitat les modernes instal·lacions guiats en tot
moment per Gal·la Cortel membre
del BST.
Cal destacar, que aquestes instal·lacions, una de les més modernes dEuropa, garanteixen que totes les donacions arribin a les
persones que ho necessiten amb

la millor de les garanties i qualitats.
Des del Centre Excursionista de Castellar fomentem lesport, laventura, la vida saludable i la
solidaritat entre les persones. La donació de
sang és una mostra irrefutable de solidaritat i
en aquest sentit, seguirem col·laborant amb el
BST.
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Grup Familiar
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General

Especial

Activitats organitzades per la Festa
Major de Castellar 2018
Les activitats organitzades des del CEC dins de làmbit de
la Festa Major, són activitats obertes tant a socis com no
socis de lentitat.

Divendres 07, a les 20 h a Cal Calissó
40è Concurs fotogràfic Joan Riera.

Inauguració de lexposició fotogràfica corresponent al concurs Joan Riera i
entrega de premis.

Diumenge 09, a les 8 del matí. Tast dexcursionisme

Serà una ruta duns 8 km apte per tothom i que tindrà un caire fonamentalment cultural. La
sortida es realitzarà des
de la porta del Centre Excursionista carrer Colom
s/n.
A continuació es detallen
alguns dels elements que
trobarem al nostre pas i
que seran degudament
comentats:
 Com a element geològic
es comentarà la falla de
Fonts Calents
 Es visitarà can Juliana on
es recordarà al poeta Arús
 Es descobriran les cases
fortificades de Sant Feliu
del Racó com poden ser
can Busqueta i can Umbert
 A lesglésia de Sant Feliu,
gaudirem de les pintures de Fidel Tries i es visitarà la part romànica de lesglésia

Durant el recorregut, es podran observar diferents elements arquitectònics del nostre entorn
com forns i barraques.

Dimarts 11, a les 12,30 h del matí.
Inauguració de la barraca de vinya de la ronda Llevant

Lloc: rotonda de la ronda de Llevant.
Organització: Ajuntament, Grup de Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellar i Centre
dEstudis de Castellar  Arxiu dHistòria.
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Grup Familiar
Calendari Grup familiar
16 setembre / Camí ronda Ametlla
07 octubre / Marxa Infantil
20-21 octubre / Diada Soci (open escalada
infantil)
18 novembre / Santuari Cabrera
09 desembre / Castellassa
16 desembre / Pessebre al local

29 desembre / Quinto
20 gener / Raquetes
17 febrer / La Mola
24 març / Montserrat
abril / Ermites
28 abril / La Mussara
19 maig / Espeleologia
29-30 juny / Finde kayack

Grup de Natura
Excursió pel riu Ripoll des del pont de la Roca
Dissabte dia 22 de setembre.
Itinerari: Excursió pel riu Ripoll des
del pont de la Roca, molí de lAgell,
Sant Llorenç Savall, Creu del Picó,
masia de la Roca a la Vall dHorta i
pont de la Roca. Recorregut duns 8
km i 200 m de desnivell.
Sortida: A les 8 h del matí davant de
lIES Castellar.
Desplaçament: En cotxes particulars.
Hores de camí: Tres hores aproximadament.
Per a més informació: mòbil
636 620 973.

Programació dexcursions pel curs
El Grup de Natura hem programat pel
pròxim curs les següents excursions:
Dissabte 22 de setembre: El Riu Ripoll des
del Pont de la Roca, Vall dHorta.
Dissabte 27 doctubre: Recorregut per La
Sèquia de Manresa.
Dissabte 10 de novembre: Montcau, Coll
dEres, cova Simanya.
Diumenge 9 de desembre: Ens afegim a la
portada del Pessebre a les Castellasses.
Dissabte 19 de gener: Les Barraques de
Pedra Seca del Puig de la Creu.
Guardeu-vos les dates!
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Grup audiovisual
Projecció audiovisual
Manel Figuera i Tomàs Mas vindran
de nou al Centre Excursionista a presentar la segona part de laudiovisual: Seguint la petjada dels càtars
o Bons Homes GR 107 el divendres
21 de setembre a les 20,30 h. En
aquesta ocasió podrem visualitzar les
imatges compreses en el tram de
camí entre Bellver de Cerdanya i larribada al Castell del Montsegur.
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 consell 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 GR107, 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.
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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 dOrlú per arribar finalment
a Montsegur i al seu castell. Hi ha algunes vari-

ants tant al Berguedà com a lArieja, entre les
quals la que recorre la vall de les Vésines.

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

Tercera etapa de la Ruta del terme municipal de Castellar - 23 de setembre de 2018
Itinerari: Pont del Guinard o del viaducte, tor- Aparcament del tanatori fins al pont del
rent del Tudoner, torrent del Guinard, torrent de Guinard: 15 minuts.
Gotelles, fita dels tres termes (Sabadell, Terrassa, Castellar), embassament de Ribatallada, Horari de sortida des de laparcament del
pous de gel de Ribatallada, torrent de Ribata- tanatori municipal: dos quarts de vuit del matí
llada, 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, el Mariner, aparcament del
tanatori municipal.

Distància fins a lenllaç amb la pista de la serra de Sant Iscle: 11.810 metres.
Temps a invertir: 3 hores i 41 minuts.

Trajecte des de lenllaç amb la pista de la serra
de Sant Iscle fins a laparcament del tanatori.
Distància: 3.734 metres. Temps a invertir: 45
minuts.
Recorregut total: 15.544 metres. Temps total a
invertir: 4 hores i 26 minuts (Esmorzar: 20 minuts).
Enllaç vehicles: Castellar (nucli urbà fins a
laparcament del tanatori): 5 minuts.

(en punt).

Horari de sortida des de laparcament del
pont del Guinard: tres quarts de vuit del matí.
Horari darribada prevista a laparcament del
tanatori: dos quarts duna del migdia (cotxe
enllaç conductors).
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Grup de Muntanya

Programa dexcursions Grup de Muntanya

El proper 28 doctubre està previst començar el
proper cicle dexcursions.
En aquest nou cicle visitarem un parell de massissos del sud de Tarragona.
Ens referim a la Serra de Llaberia i al Massís dels
Ports. El primer ha estat, a les prospeccions, una
agradable sorpresa paisatgística que crec que
també us agradarà. El segon, alguns de vosaltres crec que ja lheu de conèixer, ja sabeu que
és un massís de forts pendents en la seva vessant est i una mica més suaus a ponent, però
sovint tallats per valls i congosts dindubtable
interès paisatgístic.
El conjunt dexcursions programades pretén recórrer els llocs més representatius daquestes
morfologies.
El cost per a tot el cicle dexcursions per a socis
del Club és de 115 . Per a no socis 150 .
Cada excursió individualitzada és de 35  per a
socis i 40  per a no socis. Podeu passar a pagar per la Secretaria del Centre a partir del mes
de setembre. Aquests preus són més elevats atesa la distància a recórrer en autocar.
Per això totes les excursions són dunes 5 hores
efectives de camí. Malgrat tot, està previst,
en principi sortir a les 7 del matí de Castellar
(llocs habituals de recollida a Castellar i Sabadell) i tornar al voltant de les 19,00 h.
És possible ho anirem veient segons es desenvolupen els primers recorreguts amb autocar que alguna excursió haguem de fer un petit desplaçament en cotxes particulars fins a
Bellaterra a fi de quadrar horaris.
Ja us aniré informant. Igualment ja anirem parlant duna excursió complementària que tinc en
ment i que hauríem de fer en cotxes particulars
i que complementaria aquest cicle dexcursions.
Aquesta excursió seria a les Gúbies del Parrissal
previsiblement el 16 de desembre.

Distància (aprox.).- 10 Km
Desnivells (aprox.).- 800 m (+) 550 (-)
Descripció: Excursió introductòria al paisat-

ge del conjunt.

Excursió 2.- 18 novembre 2018

Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- El Mascar  Coll de Carabasses  Coll

dAlfara - Alfara de Carles
Distància (aprox.).- 13 Km
Desnivells (aprox.).- 600 m (+) 950 (-)
Descripció: Excursió carenera amb molt bones vistes sobre el Delta de lEbre.
Excursió 3.- 27 gener 2019

Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Pratdip  Pas den Ramon  Portell

del Carreter  Collet dels Colivassos  La Creu
 Pas dels Siscus - Pratdip
Distància (aprox.).- 12 Km
Desnivells (aprox.).- 800 m (+) 800 (-)
Descripció: Excursió entretinguda per admirar els paisatges de la Serra de Llaberia
Excursió 4.- 24 febrer 2019

Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Riu dels Estrets  Estrets dArnes 

Barranc Gros  Collet Roig  Coll de la Creu 
Rivel de les Valls  Coll de la Ferrera - Coll del
Xato  La Franqueta
Distància (aprox.).- 11 Km
Desnivells (aprox.).- 350 m (+) 350 (-)
Descripció: Excursió que discorre per alguns
dels principals estrets i congostos del Massís
Excursió 5.- 24 març 2019

Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Coll de Carrasqueta  Àrea recreati-

va les Avellanes  Clots den Pastor  Ps de
lEmbarronat  Coll de Pallers  Mont Caro
Excursió 1.- 28 octubre 2018
Distància (aprox.).- 13 Km
Hora prevista sortida.- 7 h
Desnivells (aprox.).- 800 m (+) 400 (-)
Itinerari.- Colldejou  Coll Roig  Mola de Coll- Descripció: Excursió amb finalització al punt
dejou  Coll de Guix  La Miranda Llaberia culminant de la regió.

Butlletí
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