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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 594 - Febrer 2019

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA 2019
Divendres 22 de febrer, al local del CEC
a les 20:30 h en primera convocatòria
i a les 21:00 h en segona convocatòria.

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca
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Sumari
4 Pedra Seca

- Un niu de barraques

5 General

- La Sortida dels Dimecres Caminem

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

6 Grup de Muntanya

- 24 retirada del pessebre de Sant Marc

7 Grup Anar-hi Anant
- Racons del Moianès

8 GAME

- Pedraforca hivernal

9 Grup de Muntanya

- Segona sortida del cicle Llaberia i Ports del
Grup Muntanya

10 General

- Escalada: Sant Llorenç del Munt. Cingle de
la Trona
- Premis del 76è concurs de Pessebres del
Nadal 2018.

PROPERES ACTIVITATS
11 General
- Marxa nòrdica

12 Grup dEspeleologia

- Rutes despeleologia: Cova de Pivens

18 Grup de Muntanya

- Serra de Llaberia i Masís dels Ports

19 General

- Tornen els dimecres a Masella!
- Federat

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
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9

Sortides i Actes

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica,
a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda
Els dimecres Esquiar a la Masella!
Tots els grups - Pàg. 15

Dia 9 Raquetes de neu (iniciació i iniciats)
Grup de Muntanya- Agenda

Dia 10 Sortida Matinal al Mont Rodó

FEBRER

Dia 13 Dimecres Caminem

Tots els grups - Agenda

Dia 17 Excursió a la Mola

Grup Familiar - Agenda

Dia 22 Assemblea General ordinària de socis
Tots els grups

Dia 24 Excursió a la Font dels Trons

Grup Anar-hi Anant - Agenda

Grup Anar-hi anant- Agenda

Dia 23 Cap de setmana al Pic de Posets

Grup Juvenil - Agenda

Dia 24 Excursió a la Serra de Llaberia

Dia 10 Sortida sorpresa

Grup GAME - Agenda

Grup de Muntanya - - Pàg. 14
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Pedra Seca
Dimarts, 22 de gener de 2019
UN NIU DE BARRAQUES
La barraca número 113, àlies de
la Marta, ha tingut la deferència
de trobar-se en una ubicació confortable, situada al marge esquerre del torrent del Cosidor, dins dels
dominis de Can Padró. A lhivern
fa fred, això és un axioma, sensació que sincrementa quan sexposa el físic, de bon matí, als volubles capricis de la meteorologia
jugant amb la sempre maternal Natura. La ubicació privilegiada de la barraca en qüestió esmorteeix els efectes del clima advers, fet que la
va alçar al primer lloc entre les peces candidates a ser restaurades en lèpoca de lany en trànsit. Els pedrasequers, fins i tot, han alliberat el
seu físic dalgunes peces dabric per tal de dissipar lescalfor de la màquina a ple funcionament.
Aquelles i aquells que seguiu aquest bloc, sou
coneixedors de la maledicció bíblica que va caure a sobre del grup, com un càstig diví pel gaudi dels seus abundosos pecats: Falta pedra! Sí,
sempre falta pedra i sha de gratar la dura terra
per a trobar-ne o desplaçar-se
fins allà on es troba i transportar-la. Lafortunada barraca
número 113 en qüestions
dubicació, no lés tant en labundància de pedra que permeti tancar-la. Però no deixeu
que us domini el desànim, el
grup en trobarà i la tancarà.
A vegades, deixar anar sol un
membre del grup que dubta a
lhora de trobar determinades
ubicacions pot reportar alguna sorpresa. Això és que ha
passat aquest matí. Un dels aixecadors de pedres més
voluntariosos, intentant trobar

la barraca número 61, àlies del Marc, nha trobat una de nova en un marge que ensenyava la
volta escampada pel terra. Falta un document
gràfic per a donar testimoni, imatge que es publicarà més endavant.
Endevinalla: Quin número li correspon a aquesta nova peça en el catàleg de les barraques de
pedra seca?
Molt bé! Lheu encertada.
Lescepticisme sobre lexistència de construccions de pedra seca en aquella ubicació sha
dissipat. Ha quedat demostrat que, dins dels
dominis de Can Padró, hi ha un niu de barraques.
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General
La Sortida dels “DIMECRES CAMINEM”
Sortida del passat dia 9 de gener. De Castellar a Sabadell.
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Grup de Muntanya
24a retirada del pessebre de Sant Marc. L’any vinent en farà 25
Contràriament al que esperàvem els
cinc socis del grup de Muntanya, el
diumenge 13 de gener, a Sant Marc,
a 1.606 metres daltitud, hi havia una
temperatura de 9 graus positius cap
a mig matí. En canvi, a Guardiola el
termòmetre indicava dos graus. Es
tracta de lhabitual inversió tèrmica
daquesta època hivernal provocada
per les altes pressions atmosfèriques.
Així doncs, bon dia i bona temperatura pee caminar. Per altra banda feien llàstima la prada resseca i la terra
assedegada, i la impressionant quantitat de bosses blanques de la processionària que envaeixen visiblement la dilatada pineda existent als entorns de la bassa de Tarnes fins a sota del collet de Fenelles. Si no arriba una molt intensa i perllongada
fredorada, aquella ufanosa i bonica boscúria ben aviat
desaparèixer engolida per aquesta terrible plaga. Entenem que és un efecte de caire natural induït pel canvi
climàtic.
Tot i la presència duna mica de vent, vàrem esmorzar
al cim sense cap dificultat. La ruta triada va ser pel
costerut camí que arrenca des de la pista que comunica el santuari del Paller amb el Paller de Dalt, i va a
raure directament a lentorn de la bassa de Tarnes. Sens
dubte, malgrat la contundent pujada, si no hi ha neu,
és litinerari més racional, ràpid i còmode.
Vàrem poder comprovar com la llinda del portal daccés a lermita ara es presenta neta i saprecien bastant

bé els gravats antics. És dagrair lacurat treball de neteja que hi va fer la
Begoña. Aquesta vegada hi ha hagut
força sort, perquè el pessebre era intacte, no com fa dos anys que estava
desfet per certs energúmens que hi pugen.
Ha anat tot molt bé perquè, sortint de
casa a les set del matí, a dos quarts de
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dues ja estàvem de tornada a Castellar
amb el pessebre intacte dins de la motxilla.
Si tot va com cal, aquest senzill pessebre que en el decurs de les festes de
Nadal cada any roman a redós de les ruïnoses parets de Sant Marc de Brocà gràcies a la perseverança dun petit grup
dexcursionistes castellarencs, el proper

mes de desembre acomplirà les seves noces
dargent. Daquell privilegiat mirador del Berguedà, som molts els que tenim ben guardats a
la memòria uns records inesborrables. Enhorabona als que han fet possible arribar fins aquesta fita, i que aquest petit testimoni continuï es-

devenint font de sentiments dentranyable record i de ferma amistat envers els companys
amb qui havíem compartit tantes excursions
resseguint camins i viaranys de les belles muntanyes de Catalunya.
Jaume i Josep Manel

Grup Anar-hi Anant
Racons del Moianès
Fonts Calents, que té una Mare de Déu
de Lourdes i una font que no és calenta.
Caminant per corriols vàrem passar per
les "poues" de la Ginebreda entre d'altres.
El paisatge fabulós amb els cavalls enmig
de les pastures ben blanques. Tot plegat
una excursió molt maca amb molt bona
companyia.

El diumenge dia 13 de gener, vam anar el Grup
Anar-hi Anant, a Castellterçol a fer una ruta força
planera i d'uns 10 km aproximadament.
La nostra sorpresa quan deixem els cotxes va ser
la temperatura, el termòmetre marcava menys
3 graus, estava tot blanc com si hagués nevat.
Tots ben abrigats vam iniciar l'excursió direcció
a l'Espluga, una bauma edificada i fins no fa gaires
anys habitada, el seu pont de pedra fa que sembli un pessebre, Continuem fins a la bauma de
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GAME
Pedraforca hivernal
El 20 de gener, onze membres del
GAME del CEC i dos gossos, vam fer
cim al Pollegó Superior del Pedraforca.
La pujada i baixada es va realitzar per
la tartera de Saldes. Va ser necessari
lús de grampons per superar amb seguretat la inclinada placa de neu que
cobreix la muntanya.
El Grup GAME demostra dia a dia més
vitalitat i empenta, gaudint de la muntanya amb seguretat.
Endavant GAME!
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Grup de Muntanya
Segona sortida del cicle Llaberia-Els Ports
El passat diumenge, 27 de gener, vàrem realitzar lexcursió
que shavia suspès pel mal
temps a final de novembre, el
tram que hi ha des dEl Mascar,
sota el Caro, fins a Alfara de
Carles, més enllà de Tortosa ribera de lEbre amunt.
El pronòstic meteorològic preveia canvis i fort vent, i així va
ser. Tan bon punt arribats al
lloc de sortida, just acabant
desmorzar, ens va sorprendre
una forta ventada acompanyada de
granets de gel despresos de les denses boires altes. Va durar molt poc.
Després, el vent va ser el senyor del
dia, de tal manera que degut al perill
que suposaven els cops de vent de
més de 90 km/h que quasi ens feien
caure a 1.100 m daltitud, a larribar al
coll de Carabasses es va acordar deixar córrer lúltim tram llarg per la carena vers Alfara i baixar per una via
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alternativa prevista fins Lo Toscar, un petit i aïllat nucli rural, com un oasi en el desert, amb
una abundosa font de molts rajos entre arbres
espectaculars i amb la seva ermita. Una delícia.

Els participants vàrem ser divuit que, malgrat la
dura davallada, uns 900 m de desnivell, per senders plens de pedra i fort pendent, vàrem arribar satisfets del dia.

General
ESCALADA - Sant Llorenç del Munt. Cingle de la Trona
 Primera ascensió: 28 de gener de 1979 per la prova que el registre segueix intacte (en un foxemeneia Torras-Nubiola (Rèquiem Pere Pallejà), rat a mitja via, talment un niu). Els pitons trogairebé tota en oposició. GAM del CMB.
bats serien daquesta segona ascensió.
 Segona ascensió: 8 de febrer de 1981 per Joa-  Tercera ascensió: 9 de juliol de 2018 per Adrià
quim Castany i Joan Massagué, de la SEAC de López i Ricart Adan. També van fer la primera
Castellar del Vallès.
ascensió per la fissura Vobis, a base duns
El mes dagost del mateix any es produeix una en- quants camalots. Aquest nou itinerari de la Trosulsida a bona part del tram superior del cingle... na lhan rebatejat com a VIA PAX VOBIS.
Més endavant, la cordada T-N rapela la via i comJosep Mª Torras Homet
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General
Premis del 76è Concurs de Pessebres del Nadal 2018
Diumenge, l’entitat pessebrista va fer entrega dels obsequis als guanyadors
Aquest diumenge 27 de gener, el Grup
Pessebrista de Castellar del Vallès va
entregar els obsequis als guanyadors
del 76è Concurs de Pessebres Nadal
2018, que enguany semmarcava en el
tema Mitjans de transport. Lacte
dentrega dels premis va tenir lloc, com
ja és habitual, a la Capella de Montserrat, i va comptar amb lassistència
duna trentena de persones. Aquest és
un concurs que organitza lentitat i que
consisteix en inscriure el pessebre que
la família elabora a casa seva. El dia
30 de desembre passat, el jurat format
per Joan Sáez, Gerard Enrique, Elvira Arderius,
Montse Santander i Joan Romeu van visitar les
diverses cases on hi havia pessebres que optaven als premis 2018.
Un cop fetes les valoracions, el jurat va considerar 13 premis, que es van entregar en forma
de diploma i/o conjunt segons les següents categories:

Categoria Entitats 2018

Obra Social Benèfica, pel pessebre més ecològic; Centre Excursionista de Castellar, pel pessebre més reciclat.

Categoria Infantil 2018

Arlet Bonafacia Antúnez, pel pessebre més hebreu.

Categoria pessebre artístic 2018

José Perea, pel pessebre més ben treballat.
Categoria popular 2018: Ramon Galera, pel
pessebre més lineal; Josep Portolés, pel pessebre amb més transport; Ginesta Martí, pel pessebre més endreçat; Família Prat-Galí, pel pessebre més coquetó; Raquel Pérez, pel pessebre
més viatger; Jordi Sáez, pel pessebre més nevat; Xènia Solís, pel pessebre més ben aprofitat; Montse Oller, pel pessebre més
català; Javier Navarro, per la millor
composició (el que més va agradar
al jurat)
El Grup Pessebrista de Castellar tancarà lexposició de pessebres el proper 3 de febrer. A les 20 hores
daquest mateix dia tindrà lloc el sorteig de les figures del naixement de
la figuraire Alina Antonell, a partir del
número imprès que es va repartir
amb lentrada a lexposició denguany.
Marina Antúnez
LActual, 28 de gener 2019
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General
MARXA NÒRDICA
Tots els dilluns a les 7 de la tarda, no parem!
Entrenament de Marxa Nòrdica, la durada és
d1,5 a 2 hores temps total per fer els estiraments inicials, un recorregut duns 9 km i els estiraments finals.

Ara a lhivern, els dilluns no
et quedis a casa, vine a caminar amb nosaltres sota la
llum dels estels.
Cal portar pals i frontal.

Nota: Per participar en les activitats, cal ser

soci del Centre Excursionista i en aquelles
activitats a laire lliure, per la teva seguretat, cal disposar de lassegurança federativa daccidents adequada.

Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova de Pivens

MUNICIPI: Castellví de la Marca (Alt Penedès)
COORDENADES UTM-ETRS89:
31T 3828974578338 // 285m snm
DESNIVELL: -1m
RECORREGUT: 18m

SITUACIÓ:

Sota terra
Sobre el Km 5 de la carretera BV2128 del municipi de Castellví de
la Marca, agafarem el desviament
cap a la font de Cal Morgades, molt
propera a Cal Morgades del Grau.
Des de la font la cova es troba a uns 220m en
direcció NE, en un petit penya-segat sobre el
marge duna vinya.

DESCRIPCIÓ:

Per accedir a la cova és necessari fer una petita
grimpada, doncs es troba uns metres per sobre
la base dun petit penya-segat.
La boca dentrada daproximadament 3x065m
dalt, dóna accés a la sala principal de sostre
baix que no supera el metre dalçada, però la
sala té unes dimensions aproximades de 8x15m
en lleugera pendent cap el SSW.
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El límit sud de la sala permet que passi la
llum entre blocs, però no és possible accedir-hi entre ells. La continuïtat lhaurem de
buscar cap al W de la sala on es troben algunes formacions i una petita gatera que
comunica amb lexterior, per un conducte
impenetrable.

TOPOGRAFIA:

BIBLIOGRAFIA:

Guia del Castellot (Centre Excursionista del
Penedès), pàg. 47. ISBN 84-88443-06-4
(Edición 1997)

FOTOGRAFIES:

Imatge exterior de la cova

Imatge interior en descens
Imatge interior en ascens
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