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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

7 GAME

- Ascensió Punta Lequeutre

8 Grup Familiar

- Camí de Ronda GR-92

11 Grup de Natura

- Excursió pel riu Ripoll des del pont de la
Roca

11 Grup Anar-hi Anant

- Trobada de Tardor del Puig de la Creu
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- Noelia Herrera, finisher al Tor des Geants
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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:

16 Grup dEspeleologia

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.

PROPERES ACTIVITATS

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.

- Rutes despeleologia: Cova de les Gralles

18 General

- Novetat: Els dimecres caminem
- Diada del soci
- 57 Marxa Infantil de Regularitat

21 Grup de Natura

- Excursió pel la Sèquia de Manresa

22 Grup de Muntanya

- Serra de Llaberia i Masís dels Ports

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.
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Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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Sortides i Actes

OCTUBRE

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, Dia 28 Nou cicle de Muntanya. Excursió núm 1
a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda

Dia 7 Marxa Infantil de Regularitat
Tots els grups - Pàg 19

Dia 10 Nova activitat: Dimecres caminem
Tots els grups - Pàg 16

Dia 19 Diada del Soci
20 i 21 Tots els grups - Pàg 17
Dia 20 Lliurament de premis de la

Marxa Infantil de Regularitat

Tots els grups - Full dactivitats

Dia 27 Recorregut per la Sèquia
de Manresa

Grup de Natura - Pàg 18

Grup de Muntanya - Full dactivitats

Dia 28 Sortida dalpinisme

Game - Vocals del grup

 Concurs de Ratafies Casolanes LEstevet
de Castellar del Vallès
o El termini dadmissió de ratafies començarà el divendres 19 doctubre i finalitzarà el divendres 9 de novembre a les 14 h. - Pàg 14
 Fotografia
o Comença el termini de presentació del 4t trimestre (Tema Saló de Muntanya) del concurs anual
 Formació
o Curs monogràfic de Marxa Nòrdica
o Curs de GPS
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Grup de la Pedra Seca
DIMARTS, 4 DE SETEMBRE DE 2018
Pedra amb personalitat
La persona (en llatí, màscara) és allò que, com
un vestit sobre el cos, es mostra davant dels altres, formada pel conscient que es vol presentar des del món interior, allà on rau la riquesa
essencial com a éssers vius racionals.
Les barraques són una metàfora daquest aspecte psicològic. Elles ens mostren les seves
formes exteriors com a embolcall dallò que realment les justifica: el seu espai interior.
La barraca den Simeó Caba es va vestint i bastint, de mica en mica, per a mostrar la seva imatge més atractiva. Ja apunta una llinda i tot, formant els límits de la porta que permetrà laccés
als seus misteris ocults.
Els entorns també són molt agradables, propicis per a passar estones de lleure i meditació,
lluny del brogit mundà, que permetin connectar linconscient amb el conscient per a enllustrar la persona que es mostra al món.

General
Festa Major 2018
Tres han estat els actes on el Centre Excursionista de Castellar ha col·laborat en la Festa Major 2018.
Fotografia. Trofeu Joan Riera
El divendres 7 de setembre sinaugurà
lexposició fotogràfica a Cal Calissó corresponent al 40è Trofeu Joan Riera i 54è
concurs de fotografia artística. El Jurat
format per membres de la Secció de Foto
i Vídeo de la UES, van premiar les següents obres:
Premi dHonor: Amor virtual de Josep Mª
Armengol. Primer Premi: Brots entre lava
dElvira Guàrdia. Segon Premi: Camins
cap el mar de Francesc Deu. Tercer Pre-

mi: Forat descala de Guillem Diaz. Accèssit:
Glaçeres dIslandia dAlbert Cabeza.
A lacte van assistir lAlcalde de Castellar Ignasi
Giménez i els Regidors Aleix Canalís i Joan Creus,
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així com participants del concurs i membres del
Centre Excursionista.
Tast dExcursionisme
Amb una ruta minuciosament elaborada, el Tast
dExcursionisme denguany ha tingut un caire
notablement cultural.
Al pas pel carrer Major, els assistents foren obsequiats per
una de les especialitats de la
Pastisseria Villaró, un magnífic detall dels actuals regents
del negoci.
Camí de la Falla de Fonts Calents i el grog den Fitó, al
passar pels horts den Santi
Baró, sobserva una construcció de pedra seca que fa
les funcions de pont sobre el
Torrent del Morera. Una bona

feina de desbrossament feta pel Santi
ha permès descobrir aquesta obra.
Lesmorzar es va realitzar a lera de la
Masia de Can Juliana, casa pairal del
poeta Joan Arús. En aquest lloc, Rosa
Baró Maquina i Joan Sellent Arús, nét
del poeta, van recitar de forma magistral quatre poemes ben representatius de lobra de Joan Arús.
A lesglésia de Sant Feliu del Racó,
Margarida Tries, filla del pintor Fidel
Tries, esdevé clau per tots els assistents per tal dentendre lobra de lartista. Amb
un discurs ple de coneixements i a lhora de sentiments, Margarida transporta als oients a lèpoca en la qual el seu pare decorà la Capella del
Santíssim, lAltar Major i laccés al Santíssim amb
la tècnica de la pintura plàstica. Per altra ban-

da, Pep Boadella, estudiós i bon coneixedor de la pintura de Fidel Tries, explica als
assistents detalls de la seva pintura i de quina manera va arribar a conèixer la seva
obra.
A Sant Feliu es visiten les cases fortificades
de Mas Umbert i can Busqueta.
De tornada a Castellar, en el local del Centre Excursionista, es va poder gaudir dun
bon pica-pica.
Tota lexcursió va ser dirigida per Joan
Roura, estudiós i bon coneixedor de la història de Castellar, amenitzant i oferint als
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assistents coneixements històrics i anecdotari
del nostre poble.
Tota la informació relacionada amb el tast dexcursionisme de 2018 es pot trobar a:
http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/
2018/09/05/tast-excursionista-festa-major2018/
Inauguració de la barraca de pedra seca
construïda a la rotonda de les rondes de
Tramuntana i Llevant
El minut de glòria (Text Jesús Gómez)
Els pedrasequers han tingut avui el seu minut
de glòria, minut que ha durat una mitja dhora,
aproximadament, entre parlaments, fotografies i el pica-pica gaudit més tard.
Aprofitant lembranzida dels actes de la Festa
Major de la població, la barraca de Castellar, situada a la rotonda de les rondes de Tramuntana i Llevant, ha estat beneïda amb la presència
de les màximes autoritats locals, així com els

representants del Centre dEstudis de Castellar i
del Centre Excursionista de Castellar. Tanmateix,
el mossèn de la Catedral del Vallès també ha procedit a fer la seva part, llençat a laire una benedicció seca a la qual satribueix el mateix efecte
que les mullades.
El dia era propici per a la cerimònia, que sha
portat a terme sota la protectora ombra dels
arbres situats a un dels laterals de la rotonda,
allà on han estat col·locades, a manera de bancs,
unes pedres defectuoses de la construcció de
lesglésia. La megafonia allà instal·lada ha permès escampar els parlaments que han estat
aplaudits pels assistents a lacte, tots ells lloant
la capacitat de treball del grup daixecadors de
pedres i fent referència a lèpoca vitivinícola de
la població. Un cop finalitzada la part avorrida,
hi ha hagut un intercanvi dobjectes de record
entre les autoritats i els membres del grup responsable de lobra, donant pas posteriorment
a una sessió fotogràfica i a la degustació del
pica-pica que feia estona que es covava al sol.
Ha estat suficientment demostrat que els pedrasequers treballen per amor a lart, no cal justificar-ho, però actes com el davui contribueixen a augmentar la càrrega dentusiasme dels
seus membres, tot i que la ratafia també juga
un paper important en aquest èxtasi emocional. Dimarts vinent, ells seguiran pujant pedres
amagats en un racó de bosc sense testimonis,
reconstruint una barraca que, properament,
també tindrà el seu minut de glòria.
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GAME
GAME
Ascensió Punta Lequeutre
i Punta de Passet des de Caldes de Boí
El diumenge 16 de setembre vam realitzar lascensió a la Punta Lequeutre (2.966 m) i a la Punta de Passet (2.998 m) des de Caldes de Boí per
la ruta dels Estanys de Gémena (2.234 m). Són
dos cims situats molt a prop del Besiberri Sud i
el Comaloforno.
Vam començar la ruta a les 8 del matí des del
Pàrquing situat al costat de la caseta dinformació del Parc Nacional dAigüestortes. Linici de la
ruta, fins als estanys de Gémena és una ruta molt
ben marcada i amb camí evident, comença amb
forta pendent i després a prop dels estanys es
va suavitzant. Fins als estanys és seguir la ruta
que es dirigeix a la vall de Besiberri. Una vegada als estanys, es veu molt clar la Punta
Lequeutre, ara toca oblidar-se del camí i anar

seguint fites en
direcció al cim.
Primer pujar
fins a la Serra
Plana i després
anar per la carena fins al cim.
Des dels estanys
de
Gémena el recorregut es
realitza per terreny irregular,
blocs de pedra,
no hi ha camí evident, encara que és molt fàcil
orientar-se, ja que el cim es veu en tot moment.
Després de 5 hores estàvem al cim. Llavors, 4
dels 7 integrants del grup vam decidir intentar
la Punta de Passet. El camí és una cresta bastant aèria i amb un pas de III que amb ajuda
dun cordí vam poder passar. En 15 minuts estàvem al cim de la Punta de Passet, amb vistes
al Comaloforno, la
vall de Boí
i la Vall de
Llubriqueto.
Ara només tocava la baix a d a ,
primer per
la carena
de roques
fins als estanys, parada per
menjar, i
cap al cotxe.
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Grup Familiar
El Grup Familiar estrena temporada al camí de Ronda GR-92, al Baix Ebre

Diumenge dia 16 de setembre, el Grup Familiar
del Centre Excursionista de Castellar vam estrenar la temporada amb un atractiu recorregut
pel camí de ronda GR-92, el que ressegueix la
costa des de lAmetlla de Mar fins al terme municipal del Perelló, a la comarca del Baix Ebre.
Antigament, els camins de ronda del litoral mediterrani eren utilitzats pels pescadors. La funció principal era comunicar les poblacions veïnes daquesta costa. Amb la guerra, aquests
camins van passar a tenir una altra funció, ja
que no només comunicaven diversos municipis sinó que també es feien servir per controlar
lestraperlo daliments i com a punt de defensa
davant dels atacs per mar. És per això que, al
llarg del recorregut que vam fer, les restes dantigues torres de vigilància, de trinxeres i dem-

plaçament de bateries i nius dartilleria ens van
transportar, més dun cop, a altres temps menys
pacífics.
Lanomenat Sender del Mediterrani es divideix
en dos trams: LAmetlla de Mar-El Perelló i El Perelló-lAmpolla. La distància que separa lAmetlla de Mar i lAmpolla és de 16,5 kms. Per a fer-lo
apte per al Grup Familiar, vam escollir el primer
tram daquest sender, de 8,5 quilòmetres.
La sortida des de Castellar es va fer amb autocar, a les 8,20 h del matí. La proposta danar tots
junts en el mateix transport va agradar molt a
les famílies, perquè vam poder gaudir del viatge de dues hores cap a lAmetlla sense haver
destar pendents del volant. A les 10,20 h vam
arribar al punt de sortida, a lHotel de lAmetlla
de Mar, davant la platja del Bon Capó, on vam
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esmorzar. Lautocar, en aquest punt, es va acomiadar de nosaltres fins a la tarda. Ens recolliria
a la Platja del Pont de lÀliga, més al sud.
Litinerari, de baixa dificultat i pensat per gaudir-ne en família, va començar per un camí de
ronda ben a la vora del mar. Malgrat les pluges
caigudes la nit anterior, al matí daquell diumenge, el sol lluïa i la calor començava a ser intensa. Dia ideal destiu per a fer un bany, una mica
més enllà. La bellesa daquest GR-92 ens va encantar des del primer moment. Penya-segats
escarpats, camins sense quasi cap edificació, el
mar a tocar dels peus, aigües cristal·lines i olor
de pins i oliveres.
Després del primer quilòmetre, vam deixar a lesquerra les restes duna antiga drassana i vam
arribar al port de lEstany, un indret bonic i insòlit, ja que sobre formant una llengua daigua.
És un port natural que es ressegueix, a peu, fent
la forma de U. A la vora del camí shi poden
apreciar construccions destil modernista. Per
primer cop, vam albirar el Delta de lEbre, majestuós, al sud.
Al cap duna estona, vam arribar a la platja de
Port Olivet, que es travessa per seguir el camí
de ronda fins a arribar a la platja de Santes
Creus. Aquesta platja és un indret declarat Espai Protegit (PEIN) i té, a la banda dreta, un pe-

tit llac que sencara a laigua de mar, a lesquerra. Al mig, una llengua de sorra permet el pas
segur als caminants.
A continuació, a la dreta, sentreveia el càmping
Ametlla, lúnic càmping que hi ha en aquesta zona, i que gairebé no es veu perquè queda ben
camuflat entre la vegetació. Al cap dunes passes més, vam arribar a la platja de la Llenya (km
3,5).
Mentre caminàvem, unes quantes famílies es
van fixar, amb sorpresa, en un sortidor natural
que es formava quan lonada de laigua xocava
contra les roques. Allà, els petits i també alguns adults- hi vam fer parada, reptant la força
de laigua per no esquitxar-nos. Hi va haver algú
que va quedar ben xop però com que feia calor, cap problema!
Cap a la 1 de la tarda, les famílies del Grup Fa-
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miliar vam anar arribant esglaonadament a la
platja de lEstany Podrit (km 4,8), punt previst
per al primer bany i el dinar. Aquesta cala és de
sorra i grava, amb diversos pins que hi fan ombra i que, per a làpat, shi van agrair molt. Abans
de dinar, gairebé tothom es va animar a fer una
banyada. La temperatura de laigua era ideal,
encara calentona de lestiu. Ben refrescats, vam
dinar plegats.
Descansats i tips, foto de família i moment de
reprendre el camí de ronda, eren les 3. El trajecte que ens quedava pujava i baixava seguint
els punts de pas, sense gaire desnivell. Vam resseguir el que sanomena la punta de lÀliga. Al
quilòmetre 7 deixàvem a la dreta un corriol que
puja a una urbanització i que creua un barranc.
Vam vigilar bé en un tram on el camí que passa
vora la mar està esllavissat i sha de seguir per
un PR per tornar a trobar, una desena de metres més enllà, al GR-92 original.
Un dels punts més divertits de la sortida, sobretot pels petits excursionistes, va ser la parada que vam fer als nius dartilleria, vestigis de la
Guerra Civil, que actualment tenen obert laccés a linterior i que són autèntiques cavitats
excavades a la roca. Com que prevèiem entrar-

hi, ja anàvem preparats amb frontals i lots que
ens van anar molt bé per poder gaudir daquesta petita aventura a dintre de la roca.
Ja ens faltava poc i el camí encara ens regalaria
un altre punt despecial bellesa, la Roca de lIllot,
una petita península per on es passa, molt a
prop, pujant cap al nord per unes escales que
van a buscar el camí de ronda per baixar tot
seguit arran de mar.
Al quilòmetre 8,5 arribàvem a la Platja del Pont
de lÀliga, que en alguns mapes també trobareu indicada amb el nom de Platja de lÀliga i la
Platja de lÀlia. Eren les cinc de la tarda, encara
amb temps suficient per fer un altre bany al mar.
Per a rematar, vam treurens la sal a la dutxa que
aquesta platja té disponible a lestiu. Les garrafes daigua que havíem previst i que havíem
reservat a lequipatge de lautocar van ser una
recompensa impagable per acompanyar el berenar que vam fer abans denfilar-nos al vehicle.
I ara sí, a les sis, lautocar ens va tornar cap a
casa. Una tornada tranquil·la de dues hores,
amb becaines incloses, molta xerrera i bon humor. Vam arribar a Castellar a les vuit del vespre; enrere deixàvem un dia intensament viscut amb la família cada cop més nombrosa i
més excursionista que tenim al CEC.
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Grup de Natura
Excursió pel riu Ripoll des del pont de la Roca
Dissabte 22 de setembre
Excursió pel Riu Ripoll des del Pont de la Roca

Grup Anar-hi Anant
Grup Anar-hi Anant a la Trobada del
Puig de la Creu Setembre 2018

Octubre
Dia 7: Col·laboració en les activitats
de la Marxa Infantil.
Dia 21: Participació en les activitats
de la Diada del Soci.
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General
Tercer tram de la ruta del terme realitzada
El diumenge 23 de setembre, amb el cel net i
tanta calor com a finals de juny, onze excursionistes del Centre es reunien a laparcament del
tanatori per organitzar-se logísticament. Era linici una caminada de poc més 15 km
molt entretinguda. Lorganitzador,
en Jaume Torrens, havia localitzat
les fites del terme i netejat trams
de camí per arribar-hi. A més a més
va conduir el grup per visitar un
forn dobra, dos pous de gel i tres
fonts que eren prop del trajecte. La
ruta daquest tram va començar
prop del pont del Guinard, a la carretera cap a Matadepera, baixant
torrents, passant per la vella presa
de Ribatallada fins al Ripoll i remuntant pel torrent de Colobrers
fins a la pista cap a la Salut per damunt de can Torrents per tornar al

tanatori. Vam acabar més cansats del que era
desperar degut al sol castigador.
Resta per recórrer lúltim tram que està programat pel diumenge 4 de novembre.
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General
Noelia Herrera - Noe
Finisher al Tor des Geants
Més enllà de la capacitat física....
Considerada una de les proves més dures del
món, el Tor dels Geants recorre la vall dAosta,
una petita regió italiana rodejada dels cims més
alts dels Alps (Montblanc, Matterhorn i el Gran

Paradiso). Amb una distància total de 334 Kms i
un desnivell positiu de més de 30.000 metres,
la prova sha de realitzar en menys de
150 hores. Veient aquests números,
que per si sols ja maregen, es veu que
és una prova apta per molt pocs esportistes.
La Noe, membre des de fa anys del
Centre Excursionista de Castellar, ha
acabat la cursa en la posició 394, una
posició molt bona si tenim en compte els gairebé 900 corredors i corredores de tot el món que van prendre
la sortida.
Aquest any, la casa Ferrino Iberia ha
triat a la Noe per ser la seva ambaixa-

dora en aquesta dura
prova.
Quan parles amb la
Noe, veus que la dita:
voler és poder és una
realitat la força de voluntat et fa arribar sempre més enllà don havies imaginat.
Quan les cames no
responen, és el cap qui
thi porta.
Des del Centre Excursionista felicitem i animem a la nostra amiga
Noe, segur que ens alegrarà amb molts altres
èxits.
Endavant Noe!
Et seguim!

En tota la cursa, no he dormit més de dues hores seguides
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General
1r Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès
La cultura del vi està de moda, sen parla i sen
discuteix arreu i està bé que així sigui: darrere
aquesta cultura trobem una construcció del
paisatge, la vinya, que ha marcat la nostra terra
durant milers danys.
Com bé ens recordava el president del Centre
dEstudis Castellarencs a la inauguració de la
barraca de pedra seca de la Rotonda de la Ronda, el paisatge castellarenc ha estat marcat per
la vinya des de fa almenys 2.500 anys, un paisatge que ha anat canviant cap a bosc des de
linici de la fil·loxera. El vi castellarenc, però, no
era de massa bona qualitat i la producció anava destinada, principalment, a la producció daiguardent.
Amb lesperit de reivindicar aquesta tradició de
bosc i aiguardent, ens il·lusiona promoure el
primer concurs de ratafia casolana lEstevet de
Castellar del Vallès, reconeixent lafició de moltes persones daquest poble que, anualment,
recol·lecten per Sant Joan, filtren per Santa
Maria i tasten per Tots Sants. La ratafia casolana és, per davant de tot, cultura popular.
BASES PER PARTICIPAR
1. Objecte:
El Concurs de Ratafies Casolanes de Castellar
del Vallès, promogut pel Centre Excursionista de
Castellar, La Pedra Fina i Cal Gorina, consisteix a
fomentar lelaboració de ratafia casolana i a destacar aquelles que, segons el criteri del concurs,
siguin considerades
les millors.

2. Termini
El termini dadmissió de ratafies començarà el
divendres 19 doctubre i finalitzarà el divendres
9 de novembre a les 14 h. No sadmetran a concurs ratafies lliurades més enllà de lhora de
finalització del concurs.
3. Forma de participació
Podran participar-hi tots els elaboradors de ratafia catalana casolana que ho desitgin.
Requisits:
- Cada concursant podrà presentar una única
ratafia casolana.
- La quantitat de ratafia serà dun petricó, més o
menys 1/4 de litre.
- La ratafia sha de presentar en un envàs de
vidre amb tap de suro.
- Cada ampolla de ratafia presentada shaurà
dacompanyar amb un sobre tancat que contingui el nom i cognoms, ladreça, el telèfon i el
correu electrònic del concursant.
- Les ratafies shauran de presentar a qualsevol
de les entitats organitzadores.
- La ratafia guanyadora quedarà en propietat de lorganització
i no serà retornada.
4. Característiques de la ratafia presentada
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada ratafia:
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- Inclou nou verda com a ingredient indispensable de la ratafia catalana casolana.
- Està elaborada amb base daiguardent (també saccepten cremes anisades)
- Ha estat elaborada pel participant i és una ratafia original seva.
- No té cap contingut perjudicial o que pugui
ocasionar lesions.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les ratafies que incompleixin les característiques anteriors.

5. Premis
El jurat triarà dues ratafies de totes les presentades al concurs.
Cadascun dels guanyadors obtindrà els següents premis:
- 1r classificat: lEstevet dor, i un lot de productes de comerços locals.
- 2n classificat: lEstevet de plata, i un lot de productes de comerços locals.
Lorganització agrairà la participació a tots els
concursants amb un obsequi que shaurà de
recollir en el moment del veredicte.
6. Condicions de participació
Podrà participar en el concurs qualsevol persona física castellarenca de vocació de 18 anys, o
més, que no hagi estat implicada en la definició
o preparació daquest concurs.
7. Contingut de la ratafia presentada
Els participants assumeixen la responsabilitat
envers lorganització del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant
de tercers. Els participants es fan responsables
davant de tercers del contingut de la ratafia
amb total indemnitat per part de lentitat organitzadora.
Lenviament
duna ratafia
al concurs no
pot infringir
els drets de
tercers.
8. Jurat
Es formarà un

jurat, el qual tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les ratafies que incompleixin
els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. El jurat està format per professionals i
experts del món del comerç i la restauració, i
membres de lòrgan. El jurat tindrà la facultat
de triar les ratafies guanyadores.

9. Selecció de propostes guanyadores
El jurat, format per 5 persones, seleccionarà el
divendres 9 de novembre a les 21 h les dues
ratafies guanyadores en un acte públic celebrat
al local del Centre Excursionista de Castellar, c/
Colom s/n.
Lorganització es posarà en contacte amb els finalistes i la persona guanyadora. El nom dels
premiats es farà públic en lacte de lliurament
de premis que tindrà lloc el mateix divendres 9
de novembre al local del CEC.
10. Propietat intel·lectual i industrial
Les persones participants cedeixen expressament a les entitats organitzadores, amb caràcter dexclusiva i sense limitació temporal, és a
dir, durant tot el termini de vigència dels drets
dautor i per tot làmbit territorial universal, els
drets dexplotació de la propietat intel·lectual
de les propostes que shagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a
la xarxa dInternet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar daquesta
explotació, amb finalitats no lucratives.
En conseqüència, lorganització podrà utilitzar
els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de
percebre cap compensació addicional.
11. Altres disposicions
Davant de possibles dubtes en la interpretació
de les bases, prevaldrà el criteri de les entitats
organitzadores, que es reserven el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts.
La participació en aquest concurs implica lacceptació total daquestes bases per part dels
participants.
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova de les Gralles

Sota terra

MUNICIPI: Capolat (Berguedà)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 395234
4663398 // 1246m snm
DESNIVELL: +6m
RECORREGUT: 26m

A lentrada de la gatera hi ha una
comunicació amb una petita
sala en un nivell superior que
comunica també amb lescletxa
final i una nova xemeneia.

SITUACIÓ:
Sobre el Km 5 de la carretera BV-4243 que puja a
Rasos de Peguera, sinicia una pista asfaltada cap
a Castellar del Riu, sense abandonar-la deixarem el desviament cap a Castellardel Riu i seguirem per la pista de terra fins a la Casa den Blanc.
Des dels voltants de la casa i en direcció a Rocaterçana, hi ha alguns camins poc marcats que
ens ajudaran a remuntar el vessant fins al punt
en què haurem de passar pel bosc buscant el
camí fins a arribar a la base dels penya-segats.
La cavitat es trova a prop del cim de Rocaterçana, a la base del penya-segat.

TOPOGRAFIA:

DESCRIPCIÓ:
La boca de 1,2x1,65m dalçada amb una finestra superior, dóna accés a una estança alta que
al cap de poc redueix les seves dimensions per
progressar per una gatera de dimensions cada
vegada més estretes, després de superar el pas
més reduït de 0.64x0.35m ens podrem incorporar sobre una petita xemeneia i una estreta escletxa que sendinsa alguns metres més.
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FOTOGRAFIES:

Imatge de la boca

Imatge de la comunicació amb la sala superior

Imatge de linici de la gatera

Imatge descletxa final
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ELS DIMECRES CAMINEM
A partir daquest mes doctubre organitzem una sortida matinal en dia feiner. Inicialment
serà el segon dimecres de cada mes.

Què farem:
Sortides matinals pels entorns de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall per donar resposta als socis que volen caminar en dia feiner, que no troben companys, no coneixen els
camins o que els fa respecte caminar en solitari.
També volem fomentar el gust per la fotografia tot caminant.
Com seran les activitats:
Inicialment sortides matinals un cop al mes, preferentment en dimecres, amb una distància mitjana de 10 kms.
Les primeres activitats es faran amb sortida a peu des de Castellar, per evitar la logística
dels cotxes.
Els itineraris programats estan pensats per ser fets amb tranquil·litat, a labast de gent acostumada a caminar i sense cap ànim competitiu.
En funció de la resposta dels socis i les seves expectatives, anirem adequant loferta de
les sortides.
Pretenem aportar un plus a aquestes sortides intentant, dins de les nostres possibilitats,
oferir una informació esquemàtica dels llocs més significatius que visitem.
Buscarem la col·laboració daltres membres i seccions del CEC per aconseguir les informacions necessàries. També la complicitat de socis experimentats que ens puguin ajudar a
la confecció de nous itineraris i llocs dinterès.
Qui organitza:
Aquestes sortides les organitza el grup de Senders, que a partir dara sanomenarà SENDERS i CAMINADES, ja que englobarà les dues activitats, que saniran alternant en el temps.
Els responsables daquesta nova activitat són els companys Francesc Soto, Rafael Serra i
Josep Serrà.
Primera sortida, dimecres 10 doctubre:
Itinerari: Col·legi el Casal, can Padró,
can Montllor, font de la Fagina (esmorzar),
font del Gurri, el Puig de la Creu, coll Roig,
Fonts Altes, pista dels Bombers i Castellar.
Punt de trobada i hora sortida:
local del CEC, a les 8 del matí.
Si tagrada caminar, i
pots fer-ho en dia feiner,
reservat el 10 doctubre!!
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General
Diada del Soci del CEC
Benvolguda sòcia, benvolgut soci.
Els propers dies 19, 20 i 21 doctubre tindrà lloc
la 5a Diada del Soci del Centre Excursionista de
Castellar.
Enguany, la nostra Entitat celebra el seu 65è
aniversari; per aquest motiu volem retre un
merescut homenatge al seu primer president
Simeó Caba que juntament amb Joaquim
Casajoana, Enric Comellas i Ramon Serra en foren els fundadors. Els companys del Grup
de recerca de la
Pedra Seca, estan arranjant
una bonica cabana al Puig de
la Creu que durà
el nom de Simeó
Caba. La inauguració de dita
barraca tindrà
lloc el diumenge 21 doctubre a les 12 del migdia, on ens hi
trobarem tots junts.
A continuació es detalla el programa dactivitats previstes, nhi ha per tothom. No et quedis
a casa, vine a gaudir daquesta diada.
Desitjant poder-te saludar personalment durant
aquest dies, rep una cordial salutació.
Rafel Serra, president
Divendres 19 doctubre

· PROJECCIÓ AUDIOVISUAL ELS MAQUIS FENT
LA PORTA DEL CEL 
El grup dels Maquis, incansables caminants, ens
presenten aquest cop la travessa La Porta del
Cel, un circuit que enllaça 4 refugis, el de Certascan, el de Pinet, el de la Vallferrera i el del
càmping masia Bordes de Graus. Passa pel poble de Tavascan i fa un recorregut pel Parc Na-

tural de lAlt Pirineu.
El desnivell acumulat
és de 11.000 metres
en una distància de
65 kms.El recorregut
del circuit porta a qui
el realitza al cim més
alt de Catalunya, la
Pica dEstats (3.146m) i passa també per lestany glacial més
extens de Catalunya, lestany
de Certascan.
Són aquests
cims i els nombrosos estanys
els que han donat el nom al circuit. El cel, els
núvols, el seu reflex en els estanys i la neu
que hi és present en alguns trams fins entrat el mes dagost,
creen la sensació demprendre el camí cap a la
Porta del Cel.
Horari: a les 20:30a la seu del C.E.C
Duració aproximada: 40 minuts
Dissabte 20 doctubre

· OPEN SOCIAL DESCALADA PER ADULTS
Competició amateur descalada oberta a tots els
socis adults de lentitat. Cal que cada participant
porti els seus propis peus de gat.
Hora dinici: a partir de les 17:30 al boulder del
C.E.C.
Entrega de premis: a les 21:30 al boulder del
C.E.C.
· ENTREGA DE PREMIS DE LA 57a MARXA DE
REGULARITAT INFANTIL
Si heu participat a la 57a Marxa de Regularitat
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infantil del diumenge 7 doctubre, esteu convidats a venir a lAuditori a recollir els premis. No
hi falteu!
Horari: a les 18:00 a lauditori Miquel Pont
Diumenge 21 doctubre

· EXCURSIÓ DEL
GRUP DE NATURA
El Grup de Natura organitza una
sortida matinal
pels volts de Castellar, el seu itinerari inclou el pas
a les 12 del migdia per la barraca
que sinaugurarà
en honor a Simeó Caba.
Els detalls de la sortida, seran comunicats pels
vocals del grup.
· EXCURSIÓ DEL GRUP ANAR-HI ANANT
El Grup Anar-hi Anant organitza una sortida matinal pels volts de Castellar, el seu itinerari inclou el pas a les 12 del migdia per la barraca
que sinaugurarà en honor a Simeó Caba.
Els detalls de la
sortida, seran comunicats pels vocals del grup.
· ROCÒDROM
Al pati del C.E.C hi
haurà muntat un
rocòdrom de 5,5
metres per a tothom que vulgui
provar lescalada,
tant els petits
com els grans. No
shi val venir només a mirar...
Horari: de 10:00 a 13:30 al pati del C.E.C.
· OPEN SOCIAL DESCALADA INFANTIL
Competició amateur descalada oberta a tots els
socis menors dedat de lentitat. Cal que cada

participant porti els seus propis peus de gat.
Hora dinici: a partir de les 10:00 al boulder del
C.E.C.
Entrega de premis: a les 13:30 al boulder del
C.E.C.
· INAUGUR ACIÓ
DE LA BARRACA
EN HOMENATGE A
SIMEÓ CABA
Ens reunirem al
voltant de la Barraca per tal de retre
homenatge al primer president de
la SEAC.
Horari: a les 12:00
davant de la barraca
· DINAR SOCIAL AL CARRER
Pararem una taula ben llarga al mig del carrer
per gaudir duna bona arrossada popular cuinada per membres de lADF de Castellar del
Vallès. Làpat inclou aperitiu, arròs, postres, pa,
beguda, cava i cafès. Cal passar abans del dia
17 doctubre per la secretaria del C.E.C a recollir
el tiquet del dinar
i abonar el seu
import.
Horari: a les
14:00 al carrer Colom davant del
C.E.C.
Preu: 15 els
adults i 10 els
menors de 12
anys
· ENTREGA DE
DISTINCIONS
Tradicional entrega de medalles i plaques als
socis que compleixen 25 i 50 anys com a membres de lentitat. A càrrec del president del C.E.C.
Horari: després de dinar, cap a les 15:30 h.

Grup de Natura
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Excursió per la Sèquia de Manresa
Dissabte dia 27 doctubre

Itinerari: Començarem la caminada a Sallent i
resseguint una part de la Sèquia medieval de
Manresa ens arribarem fins al Castell de
Balsareny, on hi farem una visita guiada, preu:
6 euros. Sortida: A les 8 h. del matí davant de
lIES Castellar.

General

Hores de camí: Tres hores aproximadament, itinerari fàcil duns 10 km. i 120m. de desnivell.
Desplaçament: En cotxes particulars fins a linici de la ruta, durada 1 h. Comptem arribar a Castellar a lentorn de les 14 h. És responsabilitat dels
assistents a la excursió, el medi de transport.
Per a més informació contactar amb els vocals
del Grup de Natura o amb loficina del CEC.
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