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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
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Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, Dia 14 Dimecres caminem
a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda

Dia 4 Quarta etapa de la Ruta del terme
municipal de Castellar
Tots els grups - Pàg. 14

Dia 9 Inici Curs monogràfic de Marxa
10 i 24 Nòrdica (FEEC)
Tots els grups - Agenda

Dia 9 Concurs Ratafies Casolanes LEstevet
Tots els grups - Pàg. 26

Dia 10 Excursió pel riu Ripoll

de Can Jonquetrres a la Salut
Grup de Natura - Pàg. 23

Tots els grups - Pàg. 27

Dia 18 Excursió al Santuari de Cabrera
Grup Familiar - Full dactivitats

Dia 18 Sortida a la Serra de Llaberia
i Massís dels Ports

Grup de Muntanya - Pàg. 24 i Agenda

Dia 23 Xerrada Aromateràpia:

Olis essencials en lesport
Tots els grups - Pàg. 25

Dia 23 Concurs anual Saló de Muntanya:

últim dia de presentació de les obres
Grup de Fotografia - Agenda
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

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

Quarta etapa

El darrer tram del trajecte és un breu i agradable passeig per la línia divisòria que sestén entre els
municipis de Sentmenat i Castellar i, alhora, permet resseguir bona part del sector oriental del
nostre terme.
Litinerari arrenca del mateix indret on va finalitzar el tercer sector del recorregut, concretament,
de la part inferior de la urbanització de can Canyameres. Ben aviat deixarem enrere els vials daquest
ampli complex residencial i savança per anar a buscar el curs del torrent de can Quer, una riera
que fins que arriba al seu bressol, situat al capdamunt del serrat de Pixanúvies, configura la partió
dels dos municipis veïns.
Després de fer una ullada a les minses ruïnes de can Faixero, es passa a transitar per la riba dreta
del torrent, seguint uns imprecisos i desdibuixats viaranys que travessen o voregen els vells camps
de conreu, avui abandonats i deixats de la mà de Déu. En una daquestes feixes i situada a tocar
del torrent, anirem a retre visita a un minúscul però autèntic testimoni dun altre temps: una
rudimentària i rústega sínia.
Es guanya una mica daltura amb la finalitat dassolir el replà on roman dempeus la masia de can
Quer Vell, és a dir, lantic mas Cuiàs. Val la pena arribar-hi i contemplar-ne la façana, de factura
clàssica, que mostra uns bonics finestrals gòtics. Des del seu privilegiat emplaçament, domina
una esplèndida panoràmica vers la vall que acabem de recórrer, en altres èpoques ocupada pels
conreus que siniciaven, pràcticament, al seu redós. Terres frescals, envoltades de bosc, per on
continuarà la nostra ruta.
Abandonant can Quer, es davalla per a creuar el torrent i prosseguir avançant, a partir dara, pel
marge esquerre del rierol. Accedim a una zona boscosa on la presència duna enorme quantitat
de grans pins abatuts per les ventades ens barren el pas. Un senzill sender, obert fa poc i ben
senyalitzat, configura lalternativa per a esquivar aquests obstacles. Sense haver de superar gaires
dificultats, fem acte de presència a la part baixa del serrat de Pixanúvies.
Mitjançant un altre corriol, també recuperat recentment, es deixa enrere la llera del torrent de can
Quer i es va a raure a lample llom de la carena, que anirem remuntant fins atènyer una cruïlla de
quatre pistes forestals. Més enllà, a lesquerre, es localitza la fita de terme situada molt a prop de
lhumil naixement del rierol. Ben aviat transitarem pel camí de la Salut, és a dir, pel vial ramader
que uneix Ripollet i Castellar.
Sinicia una suau davallada per una estreta pista que, ja convertida en corriol, ens porta a travessar el torrent de les Velanes o de les Balanes (avellanes), on coincidim amb la línia divisòria. Es
continua endavant fins enllaçar amb el camí ral de Castellar a Sentmenat (costa de Caravall), des
don sagafa el brancal duna nova pista que condueix a creuar, força precàriament i amb prudència, el torrent del Cosidor.
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Abandonem a la dreta les instal·lacions de la immensa i contundent subestació denergia elèctrica
de can Vinyals. Es travessa la carretera i seguint un tros de camí ample i un enèsim viarany, obert
fa pocs mesos, no tardarem a situar-nos enfront duna nova fita de terme que delimita la partió
entre Sentmenat (dreta - llevant) i Castellar (esquerre - ponent).
Es continua, de pujada, pel sender que aviat sajunta amb el vial que senfila vers can Padró i, des
dallà, seguim cap a lesquerre per a anar a creuar, ran de carretera, el petit pont dreçat damunt de
les aigües del torrent del Cosidor, curs fluvial que remuntarem avançant còmodament per la seva
riba dreta.
Accedim a una bifurcació on sabandona, ja definitivament, el torrent. Orientats a garbí, prenem
un corriol que planeja travessant diverses feixes ermes i discorre a prop duns visibles murs de
pedra seca. A lesquerre salbiren les ruïnes de la Miranda (vella propietat de lescriptor castellarenc
Joan Vives i Borrell) i, poc després, enllacem amb el popular camí que comunica Castellar amb el
proper mas de can Padró.
Es transita per davant de la font del Cosidor o de la Jana, malauradament sense aigua, i més enllà,
fem acte de presència a una cruïlla, ben endreçada, que dóna accés a lescola El Casal. Litinerari
urbà es desplega baixant per les escales que voregen la plaça del mas Romeu i es continua avançant pels moderns carrers dels Garrofers i de la Virreina i per lantic carrer de Caldes. Abans darribar a la plaça Vella, girem cap a lesquerre i, després de creuar el passeig Tolrà i deixant a la dreta el
flamant edifici El Mirador, es va a raure al carrer de Colom i al patí ubicat enfront del local del
Centre Excursionista de Castellar del Vallès.
Amb aquest itinerari excursionista posem el punt i final al circuit que ha intentat resseguir, íntegrament, la línia divisòria del nostre terme municipal. Un recorregut de 49 quilòmetres de llargada
que, si més no, obre la porta a descobrir i a conèixer una mica millor el magnífic i sovint ignorat
entorn geogràfic per on discorre aquesta dilatada partió administrativa. Si dalguna manera la
ruta que avui conclou ha aconseguit desvetllar un mínim interès per a aprofundir en la seva recerca i estudi, la labor esmerçada en procurar posar aquest treball a labast de tothom haurà assolit
el seu únic i principal propòsit.

Sortida 4 i última - Grup de Muntanya - Diumenge dia 4 de novembre de 2018
Itinerari del terme municipal de Castellar del Vallès Quarta etapa i última
Itinerari: Aparcament del tanatori municipal, el Mariner, camí ramader de la serra de Sant Iscle,
urbanització de can Canyameres, can Faixero, torrent de can Quer, can Quer Vell, serrat de
Pixanúvies, torrent de les Velanes, torrent del Cosidor, subestació denergia elèctrica de can Vinyals, camí de can Padró, font del Cosidor, escola El Casal, carrers dels Garrofers, de la Virreina i de
Caldes, local del Centre Excursionista de Castellar.
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

Trajecte denllaç des de laparcament del tanatori fins a la cruïlla de la serra de Sant Iscle. Distància:
3.734 metres. Temps a invertir: 45 minuts.
Tram pendent de la tercera etapa. Distància: 1.067 metres. Temps a invertir: 20 minuts
Trajecte de la quarta etapa. Distància: 8.417 metres. Temps a invertir: 3 hores
Recorregut total: 13.218 metres. Temps total a invertir: 4 hores i 5 minuts (Esmorzar: 30 minuts
aprox.). Enllaç dels vehicles: Castellar. Des del nucli urbà fins a laparcament del tanatori: 5 minuts (aprox.). Hora de sortida des de laparcament del tanatori municipal: dos quarts de vuit
del matí (en punt). Hora darribada prevista al local del Centre: dotze del migdia, on hi haurà
un pica-pica de comiat de la ruta.

En acabar, un vehicle denllaç portarà als conductors fins a laparcament del tanatori per tal de
poder recuperar els cotxes que shi han deixat al matí.
Nota important. Recomanem a les persones que vulguin participar en aquest itinerari que, com

que hi ha diversos trams en què el trajecte discorre per uns senders força estrets, on hi roman
ubicada molta vegetació baixa que acumula la notable humitat que hi aporta la rosada, que
procurin anar ben proveïts de pantalons daigua i de sabates o botes impermeables.
Podeu disposar duna informació més detallada contactant amb el Jaume Torrens a través de
loficina del CEC.

Temps

Km

0.00 0.00 h
0,000 00,000
El quart i darrer sector de la ruta
que es desplega seguint la divisòria geogràfica del terme arrenca,
com els seus predecessors, del
punt denllaç amb el trajecte de la
tercera etapa, és a dir, en aquest
cas de la part inferior de la urbanització de can Canyameres, un
complex residencial establert a
lentorn de la masia del mateix
nom, construïda al segle XVIII, tot i
que aquesta vall ja apareix en un
document datat al segle X.
Comencem a caminar agafant la pista de terra que sorienta vers tramuntana (228 m). Aviat caldrà
superar el petit obstacle que representa la presència dalguns bassals i dun curt tram sovint
enfangat.
0.01 0.01
0,077 00,077
Prescindim dun camí que sinicia a lesquerre i que apunta vers el proper torrent (238 m). El vial
planeja envoltat dun bosc on shi veuen pins i alzines.
0.04 0.05
0,284 00,361
Abandonem a la dreta una derivació (250 m), que senfila en direcció a can Puigxoriguer. Es
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tracta dun mas que figura en diversos documents del segle XIII, però que la seva construcció es
pot datar de principi del segle XVII. A aquesta masia, una herència li afegiria la propietat de La
Cardona, coneguda al segle passat amb el topònim de cal Comadran.
0.02 0.07
0,145 00,506
A prop dels embrollats pedrons dobra (251 m), es passa per damunt dun diminut pont i creuem
el torrent de can Quer que, des de fa una estona, hem resseguit de prop transitant per la seva
riba esquerra. Enfront ja salbiren, un xic enlairades, les minses restes de ledifici de can Faixero,
també conegut com a can Quer Nou. La línia del terme municipal segueix, íntegrament, el traçat
del curs daigua.
0.01 0.08
0,020 00,526
Accedim a una bifurcació (252 m). Es continua per la pista que tenim enfront (ponent) amb lobjectiu danar a donar un cop dull a les quatre parets que encara romanen dempeus del proper
mas. Sinicia una curta pujada.
0.02 0.10 h
0,069 00,595
Mirador enfront de les ruïnes de can
Faixero (263 m). Ignorem el precari corriol
que permet retre visita al poc que queda
daquesta edificació, orfe de vàlua històrica i artística, bastida en el decurs del passat segle. Observant les romanalles, envoltades per algunes figueres, costa
dimaginar-la com a casa de pagès. Es tracta dun petit mas on, després de la guerra
civil, shi van fer unes modestes reformes
destinades a fer-la habitable. En el decurs
de la postguerra i sota les directrius de la O.J.E., les feixes que lenvolten van acollir els participants
a diversos campaments i trobades. La finca és propietat de lAjuntament de Sabadell.
Tot seguit, desfem el trajecte fins arribar a la cruïlla que hem deixat enrere des don prosseguim
avançant per un camí poc definit que, planejant pel mig dels antics camps de conreu, es desplega
a prop la riba dreta del torrent de can Quer. A lesquerre salbira una zona boscosa on domina
lalzinar i ran de torrent, a la dreta, shi veuen un parell de roures. Limprecís viarany per on transitem de tant en tant desapareix ofegat per la densa vegetació, emperò la direcció a seguir és
evident.
0.09 0.19
0,555 01,150
Enfront ja comença a aparèixer, enlairada, la masia de can Quer. Sabandona la vorera del torrent
i es travessa, en diagonal, el camp erm per a agafar un camí, més definit, que es veu a la nostra
esquerra (265 m). Una alzina (dreta), que llueix diversos senyals de pintura, indica que avancem
correctament. A lesquerre, no tardarem a veure un monumental exemplar de roure que resisteix
com pot lofec de les heures invasores que lembolcallen. Es transita amb relativa comoditat creuant les antigues feixes i a poc a poc ens atansem cap a la masia. El nostre sender de vegades
sesvaeix, però lorientació (nord), es manté tothora. Al camp que tenim a sota (dreta), ran de
torrent, malgrat que costa una mica de clissar, destaca la presència duna sínia.
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

0.04 0.23
0,227 01,377
Prescindim del viarany que continua planejant per les feixes
(272 m) i prenem una derivació
que arrenca, de baixada, cap a
la dreta (xaloc).
0.01 0.24
0,048 01,425
A prop, també a la dreta, es veu
una barraca dobra, moderna i
sense cap interès (270 m). Es
continua a lesquerre, travessant
el camp de conreu erm, en direcció al torrent de can Quer.
0.03 0.27
0,099 01,524
Hem arribat enfront duna rudimentària sínia (273 m). Contemplant-la, potser arribarem a valorar
lhumil testimoni dun temps passat, tal vegada ni millor ni pitjor, a ben segur, diferent.
Invertim el trajecte que ens ha obert la porta a retre visita a aquest racó oblidat i, ja recuperat
lindefinit sender per on avançàvem, es continua planejant, ara orientats vers mestral.

Sínia de can Quer

Ens apropem a can Quer
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0.05 0.32 h
0,266 01,790
Sabandona a la dreta una bifurcació que, de pujada, condueix vers una feixa situada a sota de la
masia (278 m). Prosseguim transitant pel visible corriol que, després de superar un pi abatut
(senyals de pintura), senfila pausadament i, de mica en mica, gira cap a tramuntana.
0.02 0.34
0,097 01,887
Cruïlla (293 m). Deixem el sender que continua enfront i sagafa un brancal (dreta), que permet fer
acte de presència a un antic camp de conreu, de grans dimensions i a dia davui erm, que es
presenta ben a prop del mas que ara destaca, enlairat, a la nostra esquerra.
0.02 0.36
0,105 01,992
A tocar duna contundent atzavara (esquerre), sabandona la feixa (295 m) i ens encarem amb un
imprecís carrerany que dibuixa unes curtes giragonses per tal dassolir el proper replà.
0.02 0.38

0,077 02,069
Can Quer Vell (309 metres daltura). Antigament anomenat mas Cuiàs, es troba documentat des
del 1349, tot i que es creu que podia tenir el seu origen a lentorn del segle XII. Aquest canvi de
nom es produeix quan, al 1498, Margarida Cuiàs suneix en matrimoni amb Joan Quer. La masia,
de construcció asimètrica, té els murs de còdols amb morter. No costa gaire darribar a la conclusió que, amb el pas del temps, shi han fet diversos afegits de diferents èpoques, com per exemple, a la façana principal es veuen tres finestrals, alguns de fina motllura i daltres amb rics relleus
escultòrics, que deixen entreveure influències de lart del renaixement. Les finestres de la planta
baixa són abocinades i posen de manifest lespessor dels murs. El 1972, a la part superior de la
façana, hi fou pintat un rellotge de sol.
Es torna enrere davallant pel mateix recorregut per on hem arribat fins accedir a la cruïlla situada
al mig de la feixa (295 m), des don seguirem el camp de conreu planejant cap a lesquerre. No hi
ha un camí marcat, però el trajecte a seguir és evident. En acabar de petjar el camp de conreu
abandonat, es topa amb un vial ample que inicia una davallada que apunta vers una altra gran
feixa, també erma i cap al visible torrent.
0.05 0.43

0,272 02,341

Travessem a gual el torrent de can
Quer (280 m). Es continua a lesquerre

transitant pel camí que mena a la propera cruïlla. A partir daquest punt, el
nostre itinerari es desplegarà sempre
paral·lel al rierol, resseguint, en tot moment, relativament de prop, la seva riba
esquerra i, alhora, fregant la línia de partió del terme.
0.01 0.44
0,027 02,368
Sabandona a la dreta una pista que arriba procedent de la carena de can Pa-
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Itinerari pel terme municipal de Castellar, de la mà den Jaume Torrens

lau (285 m). Curiosament, el vial no figura dibuixat a la cartografia oficial. Avancem de pla (nord),

petjant un sender que condueix a endinsar-nos en una zona arbrada de pins, roures i alzines.
Creuem un parell de torrentets secundaris i es comencen a veure alguns senyals de pintura que
fan més fàcil i còmode seguir aquest sector de litinerari. Limprovisat viarany guanya una mica
daltura amb la finalitat de superar una extensa àrea envaïda per diversos arbres tombats per les
ventades que barren el pas. Sinicia una petita i curta davallada i, passant per sota dun enorme pi
abatut, el corriol ens aboca a creuar el llit dun rierany que, molt a prop, va a confluir amb el
proper torrent de can Quer.
0.09 0.53 h
0,303 02,671
Arribem a una pista forestal que
tampoc apareix a la cartografia (296
m). Prosseguim planejant cap a lesquerre (ponent).
0.01 0.54
0,054 02,725
La pista desapareix en arribar a prop
de la llera del torrent (297 m). Es continua avançant per un carrerany estret que es desplega vers ponent,
salvant diversos punts on les brancades i els troncs darbres escampats
a terra compliquen i alenteixen el
pas. Alguns senyals ajuden a orientar el sentit de la marxa, que discorre molt propera al buc del
torrent que sempre roman enfonsat a la nostra esquerra.
0.04 0.58
0,053 02,778
Una vegada superats aquests obstacles (300 m), es deixa a lesquena el torrent de can Quer i,
amatents als diversos senyals, comencem a guanyar altura pel mig dun alzinar esclarissat resseguint un altre nou sender que sorienta vers tramuntana.
0.04 1.02
0,061 02,839
Fem acte de presència a un vial ample (320 m). Es continua cap a lesquerre (ponent), primer de
pla o en lleugera baixada, però aviat caldrà afrontar el fort pendent (gregal), que permet assolir,
altra vegada en direcció nord, lampli llom del serrat de Pixanúvies.
0.04 1.06
0,194 03,033
Finalitza el breu tram de pujada contundent (348 m) i accedim, planejant, al caire de la carena.
Enfront, a lhoritzó, destaca la clàssica perspectiva del Puig de la Creu.
0.02 1.08
Sabandona a la dreta una derivació, ampla i molt visible, que senfonsa (352 m).
0.02 1:10

0,149 03,182

0,137 03,319
Cruïlla de quatre pistes ubicada al capdamunt del serrat de Pixanúvies (350 m). A la dreta es
presenta el vial procedent de la carena de can Palau. A lesquerre (sud), sinicia un camí ample
obert amb el propòsit de treure la fusta dels nombrosos arbres abatuts. I, enfront (oest), la pista
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continua en direcció a la desapareguda alzina de ca nAmetller. Malgrat disposar de totes aquestes alternatives, aquesta vegada optarem per ignorar la bifurcació accedint, directament, a la
feixa erma que es veu enfront i, sense avançar per un camí marcat, resseguirem el límit del camp
just per damunt del traçat del vial que sorienta a ponent.
0.03 1:13

0,064 03,383
Fita de terme entre Sentmenat i Castellar, situada a
la part superior o bressol del torrent de can Quer (350
m). A la pedra, rectangular, shi veuen gravades les
clàssiques lletres S i C.
Un cop finalitzada la visita, revoltem per la dreta un
breu tram embrossat i es davalla, ja més còmodament,
mitjançant un corriol que senfonsa cap a lesquerre
(sud).
0.01 1:14 h
0,012 03,395
Anem a raure a la bona pista de terra que planeja cap
a la dreta per a anar a enllaçar amb el camí de la Salut (349 m).
0.02 1.16
0,082 03,477
Després de deixar a lesquerre un impracticable camí
antic, prescindim de la pista i prenem el sender que
arrenca cap a la dreta i de seguida travessa un camp
abandonat (348 m). Poc després sarriba a una zona
boscosa dominada per lalzinar. Avalats pel visible rastre de la marcada erosió que mostra el terreny, no hi ha dubte que avancem per un viarany que
sovint acull el trànsit de ciclistes i de motoristes.
0.04 1.20
0,254 03,731
Finalitza un tram de pedregosa davallada i accedim a una cruïlla (333 m). A la dreta (llevant),
sinicia un corriol que arriba fins al llit del torrent de les Velanes, però no continua més enllà. El
camí seixampla i millora.
0.02 1.22
0,076 03,807
Enllacem amb el camí de la Salut (326 m), conegut també com el camí ramader de Castellar a
Ripollet, pista que seguim cap a la dreta (mestral), en direcció al Mariner.
0.01 1.23
0,076 03,883
Sabandona lample vial per a agafar una bifurcació (323 m), força antiga i molt més estreta, que
envoltada per la boscúria senfonsa lentament cap a la dreta (gregal)
0.03 1.26
0,154 04,037
Ignorem un viarany que sesmuny a la dreta i que aviat es presenta envaït per la brolla (309 m). Es
continua davallant seguint, a una certa distància, la riba esquerra del torrent de les Velanes o
Balanes. Cal apuntar que el camí per on avancem, anys enrere una autèntica pista forestal, avui
presenta laspecte dun simple sender. El bosc ha anat engolint bona part de la seva amplada i,
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alhora, una enorme quantitat
darbres tombats el convertien,
fins fa poc, en una ruta intransitable. Per sort, la labor dels
amics del Grup de recerca de la
pedra seca del Centre, ha impedit, almenys de moment, la seva
imminent desaparició.
0.04 1.30
0,191 04,228
Es deixa a lesquerre, envaït per
una contundent i visible acumulació de brolla i de pins abatuts,
lantic traçat de la vella pista
(284 m). Prosseguim avançant
per un corriol, segurament obert
pels caçadors de senglar, que continua cap a la dreta per a apropar-se al buc del torrent. Algun
senyal de pintura ho confirma.
0.04 1.34
0,134 04,362
Travessem el torrent de les Velanes o de les Balanes (266 m). Aquest topònim, que des dun
punt de vista normatiu correcte deu ésser les Velanes, cal intuir que possiblement es tracta dun
simple derivat davellanes. Per consegüent, sembla probable que estem petjant paratges on antigament shi deurien conrear avellaners. Ja situats al costat dret del rierol, prosseguim planejant
pel viarany (nord).
0.02 1:36
0,046 04,408
Sarriba a un camp de conreu abandonat (264 m). El contornegem per la dreta (llevant), sense
seguir un camí marcat, passant a tocar del torrent per on discorre la línia divisòria del terme
municipal.
0.05 1:41
0,167 04,575
Anem a raure a la pista urbanitzada que mena al garatge de ledifici aïllat que es veu a lesquerre
(261 m). Es continua en direcció a gregal travessant per sota dels fils duna línia denergia elèctrica
dalta tensió.
0.03 1.44
0,153 04,728
Deixem a lesquerre la pista asfaltada que mena al portal de lhabitatge que apareix envoltat de
filferrades (254 m). Seguim endavant i ben aviat destaca, a la dreta, lenllaç amb lantic camí ral de
Sentmenat, és a dir, el què els nostres avantpassats castellarencs coneixien com el camí de la
costa de caravall.

0.02 1.46
0,169 04,897
Després de transitar per un tros de pista encimentada, sabandona el vial (254 m) que, una vegada ha creuat el torrent del Cosidor, condueix a ca lAtzet i a la carretera. Prenem una derivació,
més estreta, que guanya altura a la nostra esquerra (ponent). Es topa amb alguns trams eixaragallats
on advertim que el camí és sovint concorregut pels ciclistes i motoristes. Savança superant un
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pendent moderat, seguint de prop les diverses tanques metàl·liques que delimiten al costat esquerre del vial. Observem, a la dreta, un parell denormes torres metàl·liques que sustenten els fils
de la línia elèctrica dalta tensió i, finalment, encarem un breu repetjó.
0.05 1.51
0,259 05,156
Accedim a una pista que arriba per la nostra esquerra procedent del turó del Pi Gros (286 m). Es
continua per aquest camí (ponent), que poc més enllà inicia una breu davallada.
0.03 1.54 h
0,175 05,331
Fí de la pista forestal (277 m). Afrontem el delicat pas que comporta creuar el torrent del Cosidor.
A la dreta del camí arrenca un estret carrerany que, de baixada, ens situa a tocar del llit del rierol.
En èpoques plujoses presenta una notable quantitat de fang i un migrat curs daigua. Lindret pot
esdevenir força conflictiu i relliscós.
0.08 2.02
0,031 05,362
Superat el pas del torrent, mitjançant un precari corriol pertoca encarar un tram de forta pujada.
Sarriba a una petita feixa abandonada on, a la dreta, destaca la sòbria estructura dun pou modern (271 m).
0.02 2.04
0,037 05,399
Es travessa, en diagonal, el diminut camp erm i, planejant, després de transitar per sota dels fils
duna línia denergia elèctrica, passem pel costat duna improvisada i rústica tanca (271 m). Es
continua per la pista, primer en direcció a mestral i, més enllà, girant cap a ponent.
0.02 2.06
0,111 05,510
Confluïm amb la pista de terra que voreja la subestació

denergia elèctrica de can
Vinyals (279 m). La línia divi-

sòria del terme parteix aquest
immens complex que va entrar en funcionament a finals
de 2012 i es va inaugurar, de
forma oficial, el mes de gener
del 2014. Sagafa lample vial
pujant cap a lesquerre envoltats, a banda i banda, per
unes contundents filferrades
metàl·liques.
0.03 2.09
0,215 05,725
Ignorem una derivació, barrada per una gran portalada metàl·lica, que sinicia a lesquerre de la pista per on avancem (301 m).
A poc a poc, la subestació de FECSA va quedant enrere i a la nostra dreta.
0.02 2.11

0,139 05,864
Es travessa la carretera C-1415a (318 m). Un cop situats a laltre costat de lasfalt, seguim un
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camí ample que planeja orientat a xaloc.
0.01 2.12 h
0,035 05,899
Abans darribar a un primer i ampli revolt, ubicat damunt mateix del visible i
proper vial de trànsit rodat (316 m),
prescindim de la pista i sagafa el nou
sender, obert expressament, que senfila cap a lesquerre (nord). Entrem en
una zona boscosa on shi observen, enganxats als arbres, alguns senyals de
cinta groga.
0.02 2.14

0,034 05,933

Fita de terme Sentmenat - Castellar

(321 m). Igual com la que hem visitat al
capdamunt del torrent de can Quer,
llueix gravades les inicials S i C, una a
cada costat de la pedra rectangular.
Prosseguim caminant pel traçat del viarany que guanya altura lentament pel
mig de lesclarissat bosc de pins (mestral). Senyals grocs.

0.05 2.19
0,067 06.000
Enllacem amb la pista que comunica la carretera de Sentmenat amb can Padró (335 m). Es continua de baixada
cap a lesquerre (mestral). Més endavant, caldrà superar
la cadena que priva el pas dels vehicles.
0.04 2.23
0,163 06,163
Accedim al voral de la carretera C-1415a (326 m). Per un
discret pont creuem per damunt del torrent del Cosidor i,
una vegada arribats a la seva riba dreta, es deixa lasfalt i
prenem el camí que avança paral·lel al curs del rierol (nord).
A poc a poc ens enlairem en direcció a una pineda. Més enllà, comencen a aparèixer les tanques
electrificades que delimiten lespai destinat, exclusivament, al bestiar de la masia de can Padró.
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0.06 2.29
0,362 06,525
Sabandona el camí ample per on
transitàvem i seguim un sender, poc
marcat, que arrenca planejant cap
a lesquerre (362 m). Es travessa una
feixa abandonada on deixem, ja
definitivament, la línia divisòria del
terme municipal que es desplega,
ben agosarada, en direcció a linaccessible relleu meridional del puig
de la Creu. Poc després, savança
pel mig del bosc deixant a la dreta
diverses parets o marges de pedra
seca.
0.07 2.36 h
0,314 06,839
Bifurcació (370 m). A lesquerre sinicia lhumil corriol que mena vers les ruïnes de la Miranda. Avui únicament són visibles les restes
emblanquinades de les parets de la petita casa que tenia aquí, en un serrat, lescriptor i poeta
castellarenc Joan Vives i Borrell.

0.01 2.37
0,035 06,874
Fem acte de presència al concorregut i popular camí que,
per la dreta, arriba procedent de can Padró (374 m). Es
continua cap a lesquerre (mestral). Travessem un indret de terra vermellosa i pedra arenisca caminant a tocar duns bonics camps doliveres, algunes delles, centenàries.
0.03 2.40

0,179 07,053
Font del Cosidor o de la Jana (371 m). Ran de camí, a la dreta. Malauradament, des de fa bastants
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anys ençà, orfe daigua. Al seu costat, sendevinen les embrossades
restes duna diminuta bassa.
0.04 2.44
0,249 07,302
Fregant la tanca metàl·lica que envolta lescola El Casal (375 m), es
deixa a la dreta un camí pedregós
que senfila cap al nord en direcció
a uns dipòsits daigua.
0.03 2.47
0,076 07,378
Enfront de la porta dentrada a lescola El Casal (374 m), travessem el
carrer del Forn de Raig i sinicia el
descens dels graons de les escales
que voregen el costat occidental de
la plaça del mas Romeu.
0.13 3.00 h
1,039 08,417
Ja dins del nucli urbà de la vila,
savança uns pocs metres, a lesquerre, pel carrer dels Garrofers i,
sobtadament, canviem de direcció
tot resseguint el carrer de la Virreina . Ben aviat aquest vial enllaça
amb lantic carrer de Caldes, que
transitarem en la seva totalitat. A tocar de la plaça Vella, fem un gir
cap a lesquerre i, després de creuar el passeig de Tolrà, es continua passant per enfront del modern edifici El Mirador . Una
vegada haurem davallat un tram
descales, accedim al carrer de
Colom i, immediatament, al pati
situat davant del local del Centre
Excursionista de Castellar del
Vallès (332 metres daltitud).
Fi de litinerari.
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Grup de la Pedra Seca
Diumenge, 21 d’octubre de 2018 - La memòria esculpida en la pedra
Un murmuri de veus emergia entre les capçades dels arbres. La
mainada samagava dins de la barraca, jugant a submergir-se dins de
la foscor per a tornar a sortir de
nou, banyant-se en la confortable
llum que els feia visibles, que els
feia ésser.
Són moments per al record. Per a
escoltar el testimoni daquells que
duen a la memòria la figura de persones que van posar els fonaments dallò que ha perdurat en el
temps. Dallò que defineix un tarannà que es va vestir amb la garlanda dunes sigles: la Secció
Excursionista de lAteneu Castellarenc, la S.E.A.C.
Eren les dotze del matí quan, davant duna cinquantena de persones, el president de lentitat ha llegit un escrit en el que posava de
manifest la supervivència del Centre Excursionista de Castellar durant seixanta-cinc anys, tot recordant els fundadors entre els quals
destacava lhomenatjat, a qui sha
distingit amb la dedicació daquella barraca: en Simeó Caba i
Genescà, que fou el primer president de lassociació.
Una néta daquell, quina memòria
romandrà lligada a les pedres de
la construcció, ha agraït lhomenatge en nom de la família allà present, els quals han fet lliurament a
lentitat de dues pintures paisatgístiques originals del pinzell den
Simeó Caba, qui fou pare del també pintor Xavier Caba.
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General
Eric Fernández i Oriol Martí guanyen la 57a Marxa Infantil de Regularitat
per segon any consecutiu
Amb 187 parelles inscrites i 184
sortides, la participació a la
prova ha crescut respecte a
lany passat

La 57a Marxa Infantil de Regularitat organitzada pel Centre Excursionista de Castellar ha comptat, enguany, amb 187 parelles
inscrites essent, finalment, 184
parelles les que van sortir, diumenge al matí, i 183 les que van
arribar. Aquesta xifra suposa un
increment respecte a lany passat, quan van sortir 166 parelles.
Mentre que lany 2016 en van ser
189.
A la tarda es van donar a conèixer les classificacions i també els noms i cognoms dels guanyadors. En primera posició de parelles infantils,
shan classificat Èric Fernández i Oriol Martí.
Natàlia Polo i Lourdes Cuadrado han estat les
primeres en la categoria de parelles mixtes. Se-

gons fonts de lorganització, Els guanyadors de
la classificació infantil són els mateixos que lany
passat, tot i que en 2017 van fer zero punts de
penalització i aquest any, 5.
Els participants van recórrer un total de 10,5
quilòmetres pels voltants de Castellar. Lestona
estipulada per a lorganització per fer tot el tra-
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jecte era dunes 3,15 hores. Per poder
vigilar la regularitat de cada parella participant, un dorsal amb numeració i un
QR facilitaven les tasques de control
per part dels voluntaris, que per sort
són molts i això fa que sigui ben difícil
que es pugui perdre cap nen, hi ha qui
ho considera excessiu però és un luxe
tenir tanta gent, forma part de la festa.
Durant el recorregut, es van poder veure indrets prou coneguts com els que
rodegen les masies de Can Torrents,
Can Casamada, Can Santpere Can Faixero, Can
Quer, Ca nAmetller i el Mariner, entre daltres.
Un dels atractius de la 57a Marxa és que se sortia des del refugi antiaeri, entre els carrers del
Bages i Solsonès, i en el primer tram se lhavia
de recórrer per dintre. Larribada es va fer, com
lany passat, a la plaça dEl Mirador. La meteorologia va acompanyar els petits excursionistes
durant tot el trajecte. A estones amb sol, dal-

tres amb núvols que es van agrair perquè així
la calor es va fer del tot suportable. La parada
per lesmorzar es va fer a lalçada de Can
Casamada. Més endavant, a la tercera part del
trajecte i ben a prop de Ca nAmetller, es va fer
una nova parada amb zona de jocs, es va oferir
aigua, sucs, fruita i galetes. Aquestes dues parades no comptabilitzaven en el temps
cronometrable per a cada parella participant.
El dissabte dia 20 doctubre a la tarda i
a lAuditori Municipal Miquel Pont, es va
fer lentrega de premis als guanyadors i
es va projectar la pel·lícula de la Marxa
2018. Al mateix temps, sentregarà als
participants la fotografia de record. Qui
no hagi pogut assistir a lentrega de premis podrà passar pel Centre Excursionista de Castellar a recollir la imatge.
Crònica de lActual
per Marina Antúnez
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General
El C.E.C. celebra la 5a Diada del Soci
Durant el cap de setmana passat es van dur a terme diverses activitats.

Entrega de premis a 57a Marxa Infantil de Regularitat. || F. VILACLARA

El Centre Excursionista de Castellar va celebrar,
entre divendres i diumenge, la 5a Diada del Soci.
Durant tot el cap de setmana, es van programar diverses activitats commemoratives, algunes delles, de caire esportiu, mentre que daltres, més culturals. Enguany, lentitat celebra el
seu 65è aniversari.
Divendres, es va fer una projecció dun documental de muntanya, Els maquis fent
la porta del cel, que va tenir una bona
acollida. Dissabte, 20 doctubre, lactivitat es va desenvolupar a partir de
les 17.30 hores, al boulder del C.E.C.,
amb un open social descalada per
adults, una competició amateur descalada oberta a tots els socis adults de
lentitat. El mateix vespre, es va fer
lentrega de premis.
Dissabte, a les 18 hores, també es es
van entregar els premis als infants guanyadors a la 57a Marxa de Regularitat,
disputada el passat 7 doctubre. LAuditori Municipal Miquel Pont va acollir
lacte de recollida de premis i també

es va fer entrega duna fotografia de record a
tots els participants, 184 parelles, enguany.
Diumenge, 21 doctubre, lactivitat es va dur a
terme al matí. Es va proposar una excursió del
Grup de Natura pel rodal de Castellar i una altra
del Grup Anar-hi anant. A litinerari es va incloure, a les 12 hores, la inauguració de la barraca
de pedra seca en honor a Simeó Caba, que jun-
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tament amb Joaquim Casajoana, Enric
Comellas i Ramon Serra, van fundar laleshores anomenada S.E.A.C. (Secció Excursionista de lAteneu Castellarenc).  La
inauguració ha estat un èxit, molt bonica, ha vingut la família de Simeó
Caba i sens ha fet entrega de dos quadres pintats pels familiars, explicava

Rafael Serra, president del Centre Excursionista Castellar.
El rocòdrom va ser latracció principal al
pati del Centre Excursionista de Castellar durant tot el matí, al carrer de Colom.

Inauguració de la barraca de pedra seca Simeó Caba. ||F. VILACLARA

Els membres de lA.D.F. Castellar van preparar,
des de mig matí, larròs que es va servir per dinar, al carrer Colom, a les 3 de la tarda. En total,
enguany, va ser un arròs per 120 socis.

Rocòdrom al pati del C.E.C. ||M. ANTÚNEZ

Petits i grans, no només del Centre Excursionista, van apropar-se a lespai per poder practicar
lescalada al rocòdrom instal·lat per a la celebració de la Diada. Amb ajut descaladors del
centre, a laire lliure, van intentar pujar fins al
capdamunt, i també van provar les seves habilitats al rocòdrom interior, aquest segon, permanent al Centre Excursionista de Castellar.

LADF preparant larròs de la 5a Diada del Soci. || M. ANTÚNEZ

Finalment, per donar per acabada la celebració
de la Diada del Soci, es va fer entrega de les
medalles i plaques als socis que compleixen 25
i 50 anys com a membres de lentitat.

Crònica de lActual, per Marina Antúnez
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GAME
General
Marxa Nórdica
Les inscripcions es fan a les oficines del CEC dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 de la tarda.
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Grup Anar-hi Anant
Grup Anar-hi Anant al turó del Muronell

Grup de Natura
De Can Jonqueres a la Salut pel Riu Ripoll
Dissabte dia 10 de novembre
Itinerari: Anirem amb cotxes fins a Can Jonqueres, seguirem el camí del riu Ripoll fins a La Salut i tornada per la font dels Gitanos. Gaudirem
del riu i dels seus habitants com bernats pescaires, ànecs, tortugues i altres ocells.
Sortida: A les 8 h del matí davant de lIES Castellar.
Hores de camí: Tres hores aproximadament.
Desplaçament: En cotxes particulars fins a
linici de la ruta, Can Jonqueres. És responsabilitat dels assistents a lexcursió, el mitjà de transport.
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General
XERRADA

Divendres, 23 novembre, a les 20,30 h.
Local CEC
Imparteix: Begoña Basterretxea

Formació:
Curos i xerrades

AROMATERÀPIA:
Olis essencials en lesport
 Escalfament previ a lesforç.
Prevencions a tenir en compte.
 Recuperació després de
practicar un esport.
 Dolències / lesions més habituals.

Organitza:
Centre Excursionista
Castellar del Vallès

General

9 desembre
53a PUJADA DEL PESSEBRE
A LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS

PROGRAMA
7,30 h Sortida del Centre a peu amb el Pessebre.
Qui vagi en cotxe, a les 9,00 h cal ser a laparcament del
pla del Girbau, al capdamunt de Sant Feliu del Racó, i seguir els senyals del sender cap a coll de Grua i fins al coll
de la Castellassa, 1 hora de camí.

10,15 h Esmorzar que es porta cadascú i preparatius dels
escaladors.
10,45 h Trasllat del Pessebre per mans dels nens al peu
de la Castellassa i cantada de nadales mentre comença la
pujada amb el Pessebre.
11,00 h Tast de torrons i neules.
11,45 h Instal·lació del Pessebre al cim de la roca, recollida i tornada a casa.
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General
1r Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès
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:
- 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.
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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 expressa-

ment 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.

ELS DIMECRES CAMINEM

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.
Els responsables daquesta nova activitat són els companys Francesc Soto, Rafael Serra i Josep
Serrà.
Si tagrada caminar, i pots fer-ho en dia feiner, reservat el dia 14 de novembre!!
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