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CASTELLAR DEL VALLÈS

7 dabril de 2019

XIV EDICIÓ
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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- Activitats març
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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

- Travessa Castellar Montserrat
- Nova edició de la Ruta dels Tres Monestirs

7 Grup de Muntanya

- Cinquena sortida del cicle Llaberia i els
Ports

8 Grup Anar-hi Anant

- A peu de Castellar a Barcelona
- Caminada Popular de Caldes de Montbui

9 Grup Familiar

- Sortida del Grup Familiar al turó del
Castelló

PROPERES ACTIVITATS
10 Grup de Natura

- Excursió a Sant Julià dÚixols

7 Grup de Muntanya

- Excursió per la serra Llaberia i els Ports

11 General

- Els Cinc Cims

12 Grup dEspeleologia
- Cova Gran

18 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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Sortides i Actes

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, a
les 19 h al punt de trobada

Dia 27

Tots els grups - Agenda

Els dimecres

Esquiar a la Masella!

Tots els grups - Pàg. 13

Dia 7

Els Cinc Cims

Dia 10

Dimecres Caminem

Dia 13

Tots els grups- Pàg. 11
Tots els grups - Agenda
Via ferrada Cala del Molí. Sant Feliu
de Guíxols

Tots els grups - Agenda

ABRIL

Excursió a Sant Julià dÚixols
(Castellterçol). Matinal

Grup Natura- Pàg. 10

Dia 27
i 28
Dia 28
Dia 28

Curs de rescat i progressió en glaceres

Game - Agenda

Matinal a la Serra. La Pastora

Grup Anar-hi Anant - Agenda
Excursió a la serra de Llaberia

Grup de Muntanya - Agenda
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Pedra Seca
Dimarts, 26 de març de 2019
LA BARRACA 113 JA ESTÀ EMPOLAINADA
Labillament duna barraca és dacolorida
pedra, és de terra fèrtil i és de lliris esponerosos. A la barraca de la Marta només li
falta el número 113 esculpit a la solapa per
a quedar retratada en la imatge que mostrarà al món.
A la barraca de la Marta també li falta un
pagès que empelti, que sulfati, que agomboli els ceps que ja no hi són. El cronista
no pot evitar compondre un humil poema
amb el que lloar la figura de qui fou el protagonista de tantes rondalles i llegendes.

EL RABASSAIRE
El peu estranger ja el té de vida empeltat
i amb les mans nues gratarà la terra,
dibuixant graons davall una serra
on reïxi el fruit de la veritat.
No em crideu per a fer aquesta guerra,
vull conrear el pàmpol de la pau
que capgiri rancúnies per sarau
en libar el dolç nèctar duna gerra.
Ço canta mentre rosega el pa blau,
mentre prega per lhumit plor del cel
quan es declara a la terra fidel,
terrossos on el seu dur passat rau.
Dins la barraca conserva un anhel,
entre els ferros del podall i el falçó,
de no deturar mai aquesta cançó
que serà, del cep del seu cor, larrel.
..ooOoo..
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General
REEIXIDA LA 29a TRAVESSA
Dies abans del 17 de març, els organitzadors estàvem amoïnats:
desbordant totes les previsions,
podrien haver estat 150 els inscrits si haguessin disposat dun
altre autocar per a fer la tornada.
Hauríem pogut preveure aquesta incidència si quinze dies abans
hi hagués hagut prou inscrits,
però resulta que com de costum,
la majoria espera veure les previsions meteorològiques abans de decidir-se a fer
la inscripció i ja no hi érem a temps. No ens vàrem voler arriscar després de les darreres experiències. Llàstima! Repetim que ens sap greu.
El dia, de temperatura elevada per aquestes dates -sortíem amb 13o- i el cel ben clar, va fer agradable la ruta dels 33 km amb quasi 1.500 m de
desnivell ascendent que calia resoldre en poc
més de 8 hores si shavia de tornar en autocar.
Res a veure amb la marxa de lany passat, quan
els senders eren torrents i encara vàrem tenir la
sort que no ens plogués fins haver arribat al
monestir.
Aquesta edició ha estat, doncs, la més multitudinària de totes, amb 131 inscrits, 51 dones, un
adolescent -en Cristian Blesas, que poc abans
del tram descales afirmava mai més!, però va
arribar bé-, i 79 homes, de totes les edats. Aquesta darrera tirada fou, com sempre, un calvari per
alguns, però un cop a dalt tothom tenia un somriure de satisfacció. Van ser 123 els arribats.

Ha resultat un xic desagradable per alguns el
fet que la direcció del Parc Natural hagi obligat
a variar la ruta de la travessa Matagalls-Montserrat de manera que si no vigiles o recordes la
vella ruta textravies una estona entre La Casa
Nova de lObac i Vacarisses. Veurem com es pot
solucionar.
Una constatació: Sha fet evident, una vegada
més, que per afrontar aquestes llargues rutes
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General

cal anar calçats i equipats adequadament, a part dhaver-se preparat físicament per no haver de patir i poder així gaudir millor del trajecte.
Dins lautocar vàrem comunicar la nostra satisfacció pel
bon equip de marxadors que havien demostrat ésser, i
per la puntualitat i el respecte a la natura en el decurs
de la ruta.
Volem també agrair, un cop més, a en Josep i la Conxita
el voluntariat de lavituallament i control final a la plaça de la Creu del monestir.
Fins a la 30a edició del proper 2020!

Nova edició de la
Ruta dels Tres Monestirs
De nou, el Centre Excursionista
de Castellar ha col·laborat en lorganització de
la ruta realitzant el control de pas a la Mola i el
control de pas a la canal de lAbella.
Enguany la ruta sha mostrat severa amb els participants com a conseqüència de lelevada temperatura que va dominar en el decurs de tota la
jornada.
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Grup de Muntanya
Excursió número 5 del Grup de Muntanya realitzada el dia 24 de març
a la serra de Llaberia i el massís dels Ports
Itinerari: Coll de Carrasqueta - Àrea recreativa les Avellanes - Clot den Pastor - Pas de lEmbarronat
- Coll de Pallers - Mont Caro (punt culminant de la regió).
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Grup Anar-hi Anant
A peu de Castellar a Barcelona i dinar al restaurant
Salamanca

Caminada Popular
de Caldes de Montbui
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Grup Familiar
Sortida del Grup Familiar al turó del Castelló
El Grup Familiar, el diumenge dia 24 va
realitzar una excursió sortint de lermita
de les Arenes, pujant al turó del Castelló
i baixant per les basses del Barceló per
a retornar al punt de sortida.
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Grup de Natura
Excursió a Sant Julià d’Úixols

Dissabte, 27 dabril de 2019
Excursió matinal. Sortida a les 8 del matí de lINS Castellar
(Els Pedrissos).
Desplaçament fins a Castellterçol en cotxes particulars.
Itinerari circular: Castellterçol, Sant Julià dÚixols,
Castellterçol.
Distància aproximada: 10,500 km.

Grup de Muntanya
Excursió que quedava pendent de finalitzar a la serra de Llaberia i el massís dels Ports
.
. 6,30 h
. Pratdip - Pratdip. Circular per la serra de Llaberia.
12 Km
: Excursió carenera amb molt bones vistes sobre el Delta de lEbre.
Diumenge 28
Itinerari

Descripció

Hora prevista sortida

Distància (aprox.)
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La XIV edició dEls Cinc Cims, a celebrar el proper 7 dabril de 2019, és una prova de resistència, no competitiva, que forma part del Circuit
Català de Caminades de Resistència, organitzat
per la FEEC. El seu recorregut discorre seguint
camins de muntanya al llarg de poc més de 52
kms i sha de realitzar en un màxim de 14 hores.
El gràfic del quilometratge i dels desnivells a
superar és prou demostratiu.
Pretenem reivindicar un excursionisme desforç
però sense presses.

CASTELLAR DEL VALLÈS

7 dabril de 2019

ITINERARI

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 m
Desnivells: Pujada 2.282 m - Baixada 2.282 m
Desnivellstotals: 4.564 metres
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.
XIV EDICIÓ

SORTIDA

La sortida es donarà, individualment,
entre les
del matí.
amb el control obert fins a les
.

des del

local del Centre Excursionista de Castellar, carrer de Colom s/n
Larribada estarà situada al mateix lloc

6:30 i 8:00

20:30

És important que els participants ajustin la seva hora de sortida a la seva velocitat a fi de no
trobar els controls i punts davituallament tancats.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web
licitar informació a
o trucant al telèfon
dimecres i divendres, de 7 a 9 de la tarda.

http://cecastellar.cat.

cecastellar@gmail.com,

ALTI-

DIST.

C CONTROL DE PAS

A AVITUALLAMENT

També podeu sol·, tots els dilluns,

93 714 73 05
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova Gran
Sant Jaume dels Domenys (Baix
Penedès )

Sota terra

MUNICIPI:

COORDENADES UTM-ETRS89:

31T 381.848 4.573.570 // 192 m s.n.m.
0m
15m
DESNIVELL:

RECORREGUT:

SITUACIÓ:

DESCRIPCIÓ:

Cova dapreciables dimensions
estructurada en una única i rectilínia galeria. La seva situació a la vora
de la riera i la seva orientació, va afavorir lentrada de laigua i conserva el sòl sorrenc així com
alguns grans blocs despresos del sostre.
TOPOGRAFIA:

FOTOGRAFIES:

Sortirem de Sant Jaume dels Domenys per la carretera TV-2122 en direcció a la barriada de
Cornudella primer i després Lleger. Des d'aquesta última barriada, prendrem direcció al mas de
Vallfort que es troba a la confluència del torrent
de Vallfort i la riera de Marmellar.
La cova es troba en el marge hidrogràfic esquerre de la riera de Marmellar, uns 700m aigües
amunt de la unió dels dos torrents, en un característic aflorament rocós.
BIBLIOGRAFIA:

-Miscel·lànea Penedesenca 1978; pp262. Joan
Virella i Bloda.

Imatge de lentrada

Imatge galeria interior

Imatge interior de la boca
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