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Sumari
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- Activitats febrer

6 Grup de Muntanya

- Tercera sortida del cicle Llaberia i els Ports
- Pic dels Pedrons (Andorra)

HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i divendres,
de 19,00 a 21,00 obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar
al telèfon 93 714 73 05

7 Grup Anar-hi Anant

- Excursió pel rodal i recuperació del pessebre de la font dels Trons

8 General

- 50 renovació de la Flama de la Llengua
Catalana

9 Grup de fotografia

- Puntuació general del 29è concurs de fotografia
- La trobada dels fotògrafs
- Puntuació primer bimestre del 30è concurs
de fotografia

10 General

- Marxa nòrdica

11 Grup Familiar

- Excursió del Grup Familiar, amb raquetes,
al Berguedà

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.

PROPERES ACTIVITATS
13 Grup de Natura

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.

14 General

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

- Itinerari de Natura de Castellar Vell
- Marató per la Diversitat
- Travessa de Castellar a Montserrat
- Els Cinc Cims

16 Grup dEspeleologia

- Avenc de la canal de la Ravella

17 Grup de Muntanya

- Serra de Llaberia i massís dels Ports

18 General

- Tornen els dimecres a Masella!
- Federat

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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4

6

7

8

9
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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. 18

Dia 2
Dia 8
Dia 9

Dia 10
Dia 13

Itinerari de Natura de Castellar Vell
Grup de Natura- Pàg. 13
Càpsula formativa-Retoc fotogràfic
Tots els grups - Agenda
Raquetes de neu (iniciació i iniciats)
Grup de Muntanya- Agenda
Participació a la caminada popular
de Caldes de Montbui
Grup Anar-hi anant- Agenda
Dimecres Caminem
Tots els grups - Agenda

Dia 17
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 24
Dia 24
Dia 24
Dia 31

MARÇ

Castellar-Montserrat
Tots els grups - Pàg. 14
Sessió informativa Grup Muntanya
Grup de Muntanya - Agenda
De Castellar a Barcelona seguint el Ripoll
Grup Anar-hi Anant - Agenda
Excursió a la serra de Llaberia
Grup de Muntanya - Pàg. 17
Excursió a Montserrat
Grup Familiar - Agenda
XVI Ruta dels tres monestirs
Tots els grups - Agenda
Sortida dalta muntanya
GAME - Agenda
Marató per la diversitat
Tots els grups - Pàg. 13
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Pedra Seca
Dimarts, 5 de febrer de 2019
JA POSATS, DONCS MÉS PARETS...
La Gran Muralla Xinesa, entre els seus extrems
des de la frontera amb Corea fins al límit del
desert de Gobi, fa uns 21.200 kilòmetres de llarg.
Si es comptessin els metres dels murs de pedra
seca de la nostra població, posats en línia, és
clar, com la Gran Muralla, potser satansaria la
seva distància, o més. Aquella construcció xinesa està agermanada amb la muralla romana
de Lugo que, ni de bon tros, té unes mides comparables, tot i que presenta la semblança de no
estar construïda amb la tècnica de la pedra en
sec.
En Quin Shi Huang, de la dinastia Qin, allà per
lany 210 aC. va ordenar la construcció del que
seria lembrió de la Gran Muralla Xinesa. Després duna aturada durant la dinastia Han, no
es va tornar a reprendre la seva construcció fins
a lany 1449, sota la dinastia Ming.
La qüestió que resulta transcendental és que,
quan siniciava la construcció daquella obra gegantina, per les terres en les que es mouen els
pedrasequers ja existia el cultiu de la vinya i la
producció de vi, sota la influència dels grecs
dorigen foceu de lEmporium a través de
lEmpordà, mostrant un gran dinamisme en les
darreres dècades del segle I aC, regnant August,
quan aquest preuat líquid es transportava en
làmfora Pacual I. Però no es va començar a utilitzar la pedra seca per a fer marges fins als segles X i XI, amb la colonització intensiva dagricultors que, per a rendibilitzar al màxim la
producció de la terra, lalliberaven de les pedres que impedien el creixement de les plantes. Sintueix que aquesta pedra sobrera es va
utilitzar per a la construcció de murs amb els
que aguantar la terra dels vessants, fer parets i,
més endavant, les barraques de vinya. Amb
aquesta erudita exposició, es pot comprovar
que aquestes parets són anteriors a les que conformen la Gran Muralla Xinesa.
En el decurs daquesta jornada, els pedrasequers

de la dinastia Roura han refet un mur que
aguantava una olivera, o que aquest arbre havia tirat a terra furgant amb les seves arrels. Paret que ara comença a lluir, polida i ben arrenglerada, com quan va ser feta la primera vegada
o millor, tot i que li falta un pèl per a concloure
la seva restauració.

Dimarts, 12 de febrer de 2019
ELS MURS
Els murs es troben arrelats dins del subconscient humà representant una certa simbologia,
amb certa freqüència associada a qüestions
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relacionades amb el tancament, amb la necessitat de barrar el pas als elements que no són benvinguts. Però també es troben relacionats amb
la utilitat de contenir allò que és necessari preservar, com poden ser els murs dun embassament o els duna corralissa on protegir el bestiar.
El grup de rock simfònic Pink Floyd, ens va regalar una obra espectacular amb el seu The
Wall(El Mur), de la que es va produir una versió
filmada, on retratava un mur amb una forta càrrega metafòrica que era enderrocat en finalitzar la composició, un discurs simbólic sobre
lempoderament davant duna cultura arcaica
que ara vol despertar de nou amb la intenció
de tornar a aixecar murs, com és el cas del capriciós Donald Trump, que fa rabietes perquè
no li deixen tenir la seva joguina.
A Berlin ja es va enderrocar un dimportant,
daquells que separen ideologies, daquells que
allunyen formes de concebre la vida que ens
mou a tots amb la mateixa energia. I és que,

com va passar amb la Gran Muralla Xinesa, tard
o dhora es demostra la seva inutilitat. Els murs
de Can Borrell pertanyen a la categoria dels domèstics, aquells que són fruit duna intenció de
cura per a lentorn natural i, alhora, profitosa per
a lésser humà en la domesticació de la terra que
lenvolta. Però aquests murs també cauen i, en
el seu cas, és molt profitós tornar-los al seu bon
estat de salut, que és el que estan fent els
pedrasequers en aquestes jornades per les que
transiten.

Dimarts, 19 de febrer de 2019
UN TERCER MUR I LA BARRACA
Els pedrasequers, avui han deixat enllestit un
tercer mur a Can Borrell, lúltim dels que es varen comprometre a restaurar. Aprofitant la seva
estada a la finca, li han fet una repassada a la
barraca número 47, coneguda com la del «Camí
de Can Borrell, que va ser ferida per un tractor
amb mala punteria. Ha estat guarida i esbrossat el seu entorn per tal de fer-la lluir com es
mereix.
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Grup de Muntanya
Tercera sortida del cicle Llaberia-Els Ports
El passat diumenge, 24 de
febrer, després de tres
hores i mitja
d'autocar, de
travessar
l'Ebre, passar
prop
de
Miravet i d'arribar a tocar
Horta de Sant
Joan i Arnes,
ens aturàvem a l'aparcament de
Lliberós, dintre el Parc Natural dels
Ports, el punt
de sortida.
Érem novament divuit
excursionistes amb nervi i ganes de
veure món,
però hi havia
cares noves.
La distància
final recorreguda ha estat
de 16 km
amb uns desnivell d'uns
500 m i cinc
hores de ruta.
Ha fet un dia
esplèndid i ja
feia calor, sort
que el ventijol era fresc

encara. A les
19,00 h ja
érem a Castellar.
Aquesta vegada hem fet
un recorregut
circular en el
sentit contrari a les agulles del rellotge, passant
per l'encantador paratge del riu dels
Estrets d'Arnes fins a les
Roques del
Duc i voltant
i pujant cap
al sud pel
barranc Gros,
passant prop
de la masia
de La Creu, i
davallar fins
a trobar el riu
de les Valls,
que
hem
anat seguint
cap a l'est
a m u n t ,
amunt, fins al
coll de la Ferrera on hem
dinat. Després, tancant
el cercle, hem
anat baixant
fins a tornar a
trobar el riu
dels Estrets
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Grup de Muntanya
un parell de quilòmetres i mig més
amunt del punt de sortida, a l'àrea recreativa de La Franqueta, on ens esperava el petit autocar.
Un bon dia més fent salut física i mental, doncs, les vistes han estat de rècord,
incloent-hi els ametllers i la bruguerola
florits.

Pic dels Pedrons (Andorra)

Grup Anar-hi Anant
Excursió pel rodal
i recuperació del pessebre de la font dels Trons
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General
50a renovació de la Flama de la Llengua Catalana
Ha passat ja mig segle des de
la primera renovació de la Flama de la Llengua Catalana. Coincidint amb el centenari del
naixement de Pompeu Fabra,
lany 1968 lexcursionisme català es va sumar a les celebracions reivindicatives que es
dugueren a terme arreu. Des
de 1970 i de forma ininterrompuda, la voluntat del poble
per mantenir ben viva la llengua catalana homenatjant a
Pompeu Fabra sha fet ben visible.
Amb motiu de la celebració del 50è aniversari
de la Flama de la Llengua
Catalana, el Centre Excursionista de Castellar ha
participat portant la flama, provident de Prada
(Conflent), des de Fontanella fins a Moià on va
prendre el relleu la UES
que la va traslladar cap a
Manresa, i així successivament fins arribar al monestir de Montserrat, on
el diumenge, dia 24 de febrer, fou dipositada a la

llàntia que porta per lema: Lencengué la fe; la
portà lesforç; la manté la voluntat dun poble.
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Grup de fotografia
Puntuació definitiva del 29è concurs anual de Fotografia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Adrià Deu
Llorenç Marti
Carme Vidal
Carme Mas
Elvira Guardia
Francesc Deu
Francesc Soto
Conxita Garcia
Guillem Diaz
Jordi Serra
Ernest Masó
Jaume Calsina
Francesc Vilaclara
Rafel Serra
Mª Carme Vega
Carles Mota

38-40-33-40 = 151
32-37-41-35 = 145
39-36-33-34 = 142
31-33-38-37 = 139
33-33-36-37 = 139
33-35-37-32 = 137
28-40-28-36 = 132
26-38-31-32 = 127
22-36-35-32 = 125
26-37-27-35 = 125
36-33-24-23 = 116
** 42-39-35 = 116
26-30-33-25 = 114
26-30-28-25 = 109
30-24-26-20 = 100
26-36-25- ** = 87

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pere Fité
Marta Serra
Josep Mª Armengol
Montserrat Sala
Maria Marín
Eduard González
Francesc Graells
Isabel Mach
Joan Avellaneda
Assumpta Llanes
Bely Comas

34-27-22- ** = 83
29-24-24- ** = 77
** -**- 25-20 = 45
** - **- 8-30 = 38
33- **- **- ** = 33
31- **- **- **= 31
**- **- **-31 = 31
**- 27-**- **= 27
**- 24-**- **= 24
**- 22-**- **= 22
22-**- **- **= 22

Castellar del Vallès, 30 de novembre de 2018
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Grup de fotografia
La trobada dels fotògrafs
El dissabte 19 de gener ens vàrem trobar al nostre local social alguns membres del Grup de Fotografia per fer el lliurament dels diplomes als
primers classificats i un record dedicat a tots els
participants.
Primer vàrem gaudir d'una projecció de fotografies fetes pel nostre amic de la secció de Foto
Video de la UES, Francesc Calero.
A continuació es va fer el lliurament dels diplo-

mes i dels records. I per acabar, després duna
estona de tertúlia, ja entaulats, es va fer un picapica.
Una trobada amb molt bona companyia i proposant diversos projectes de cara a la propera
edició del concurs.

Puntuació primer bimestre del 30è concurs anual
Tema LLIURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rafel Serra
Jordi Serra
Francesc Deu
Carles Mota
Francesc Graells
Carme Vidal
Jaume Calsina
Conxita Garcia
Francesc Vilaclara
Mª Carme Vega
Elvira Guardia
Llorenç Marti
Guillem Diaz
Pere Fite

20  18 = 38
20  18 = 38
19  18 = 37
19  17 = 36
19  17 = 36
20  15 = 35
20  15 = 35
18  15 = 33
17  15 = 32
19  11 = 30
17  13 = 30
17  13 = 30
¡9 - 9 = 28
17  11 = 28

15
16
17
18
19
20
21
22

Francesc Soto
Carme Mas
Ernest Massó
Eduart Gonzalez
Miquel Badia
Isabel Mach
Montserrat Sala
Josep Mª Armengol

18  9 = 27
15  11 = 26
15 - 9 = 24
11  11 = 22
11 - 9 = 20
11 - 9 = 20
9 - 9 = 18
9 - 9 = 18

Fotografies valorades per membres de la secció Foto-Video de la UES.
Castellar del Vallès, 25 de gener de 2019.

General
MARXA NÒRDICA
Tots els dilluns a les 7 de la tarda, no parem!
Entrenament de Marxa Nòrdica.
La durada és duna hora i mitja a dues hores de temps
total, per a 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.
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Grup Familiar
Excursió del Grup Familiar amb raquetes, al Berguedà
El dissabte 16 de febrer, el Grup Familiar del Centre Excursionista
de Castellar va realitzar una excursió amb raquetes als boscos
d'Ensija, al Berguedà. Malgrat la poca neu que hi havia a les fondalades, sí que es va poder trepitjar neu a mesura que vàrem agafar més alçada i vam gaudir de la sortida, acompanyada d'un dia
esplèndid.
Les famílies del Grup Familiar van sortir a les 8.30 hores de l'aparcament del Viena de Castellar, en direcció a Saldes. A l'estació de
servei d'aquesta població es van recollir les raquetes de mida infantil que els organitzadors de la sortida ja havien reservat
prèviament, dies abans. Els adults, ja havíem dut l'equip raqueter
des de casa, o llogat al Centre.
L'aparcament al bosc de la Palomera va ser el punt de partida, a
peu. Shi va arribar gairebé a dos quarts de dotze. Allà prescindim
dels cotxes i, després desmorzar, ens equipem. En aquest indret,
hi ha una bonica àrea de
pícnic i un parc aventura
privat, que en aquesta ocasió no vam utilitzar.
Iniciem una excursió, aparentment senzilla en direcció al refugi d'Ensija, seguint un sender i deixant a
l'esquerra la font Freda, tot
i que el gel ens va obligar
a calçar-nos ben aviat les
raquetes de neu als peus.
D'aquesta manera, petits i
grans ens vàrem sentir
més segurs per enfilar el
primer tram del camí. I els
petits, val a dir-ho, es van
motivar més, amb l'estri
que portaven als peus!
De seguida ens endinsem
als boscos d'Ensija, frondosos i preciosos, però també pedregosos. Allí, se'ns
va fer més difícil seguir el
sender amb les raquetes
posades, però ens en vam
sortir a pas més lent, per
no caure.
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L'ascensió, seguint aquest recorregut, ens
permet gaudir del Pedraforca des de diverses perspectives. El camí puja ràpida-

ment amunt i, de seguida, guanyem altura. El sender
fa ziga-zagues i té alguns trams una mica complexos,
sobretot si la neu és escassa, com va ser el cas aquest
dia. Una de les famílies del grup, en veure que el fill
petit no podia continuar amb prou seguretat, va prendre la decisió de recular cap al cotxe.
Passat aquest tram d'ascensió, al cap d'unes dues hores, sarriba fins a un gran mirador que culmina aquesta primera part del camí. Valorant l'hora que era (dos
quarts de tres), decidim fer laturada per a dinar i posar el punt i final a la ruta de pujada. A partir d'aquí, a
ritme de nens, si es continués més amunt, s'hauria de
calcular una hora més fins al Refugi d'Ensija, als peus
de la Gallina Pelada (2.322 metres). De fet, amb el Grup
Familiar es va plantejar la possibilitat de repetir l'excursió més endavant, però reservant una nit al refugi,
i així poder passar més temps a la neu i, fins i tot, culminar el cim de la Gallina Pelada.
Havent dinat, els petits excursionistes, que sempre tenen energia per a jugar, van intentar la construcció
d'un ninot de neu, que va resultar fallit perquè la neu
era molt seca, però sí va que van acabar construint el
que s'assemblava, segons va comentar una mare que
animava els menuts, a un iglú.
La baixada va ser tranquil·la i amb prou temps per gaudir, encara, del sol de la tarda. Un cop a baix, els petits
del Grup Familiar van fer allò que als adults mai se'ns
hagués acudit, convertir la carretera
gelada en una pista
de patinatge!
Satisfets de l'excursió i després de berenar una mica, es
va retornar les raquetes a Saldes i
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cap a casa, reprenent de tornada la
carretera amb cotxe fins a arribar a
Castellar, on vam arribar cap a les vuit,
contents després d'haver gaudit d'un
dia divertit i complet.

Grup de Natura
Dissabte 2 de març:
Itinerari de Natura de
Castellar Vell.
Sortida a les 8 h del matí del local
del CEC.
Diumenge 31 de març:
Marató per la Diversitat
El Centre Excursionista es solidaritza
amb aquest projecte que pretén ajudar
a recaptar fons perquè els nens amb necessitats especials puguin anar a una
escola ordinària amb els suports adequats.
Sortida de lEspai Tolrà, resseguint el pla de la
Bruguera i fent una visita als refugis antiaeris
de lantic camp daviació, continuant vers el torrent de Colobrers i retorn a Castellar.

Lexcursió és oberta a tothom i per a participarhi caldrà fer un donatiu per a la Marató.
Hora i lloc de sortida: A les 9:00 de lEspai Tolrà
Durada de lexcursió: aproximadament unes 3
hores.
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Encara sou a temps d’inscriure-us amb dret a plaça d’autocar.
No ho deixeu per a última hora!
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CASTELLAR DEL

7 dabril de

INSCRIPCIÓ
Des de l11 de febrer fins al dia 1 dabril
(14:00), mitjançant la pàgina web de la FEEC.
La inscripció també es podrà fer, personalment, al local del Centre Excursionista de
Castellar, carrer de Colom s/n (edifici Ateneu),
els dies 3 i 4 dabril, de 7 a 9 de la tarda.
També es podrà realitzar el mateix dia de la
cursa.
El preu de la inscripció és de 23 euros per als
federats i de 30 euros per als no federats. Aquest
import inclou el cost de lassegurança temporal
de la prova. En tot cas, els socis del Centre Excursionista de Castellar tindran un descompte de
8 euros. La inscripció el mateix dia de la prova
té un preu de 35 euros per a qualsevol participant.
LLIURAMENT DE FITXES DE RUTA
I DE DISTINTIUS
El participant que hagi optat per tramitar la
seva inscripció mitjançant la pàgina web de la
FEEC pot escollir entre recollir-ho el mateix matí
que es celebra la prova o, fer-ho amb antelació,
al local del Centre Excursionista de Castellar, els
dies 3 i 4 dabril de 7 a 9 de la tarda. En ambdós
casos caldrà, simplement, la presentació del DNI.
Aquell participant que formalitzi la seva inscripció personalment en el local del Centre dins
de les dates assenyalades, se li lliurarà la fitxa
de ruta i el seu distintiu en el mateix moment.

XIV EDICIÓ

SORTIDA
La sortida es donarà, individualment, des del
local del Centre Excursionista de Castellar,
carrer de Colom s/n entre les 6:30 i 8:00 del
matí. Larribada estarà situada al mateix lloc
amb el control obert fins a les 20:30.

Castellar - La Mola de Sant Llorenç del Munt - El Montcau - Sant Sadurní de Gallifa - El Farell - El Puig
de la Creu - Castellar
Distància: 52.231 metres

Desnivells: Pujada:2.282 metres
Baixada:2.282 metres

ALTI-

DIST.

C CONTROL DE PAS

A AVITUALLAMENT

Desnivells totals: 4.564 metres

16 | Març19 - Número 595

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup dEspeleologia
Avenc de la canal de la Ravella

Sota terra
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