Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 597 - Maig 2019

El dia 12 de maig
32a Caminada Popular
de Castellar

El dia 2 de juny
Trobada excursionista
a lAplec de les Arenes
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

- Activitats abril

5 General

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

- Els Cinc Cims
- Dimecres Caminem
- Taller de marxa nòrdica a Granera

8 Grup Familiar

- Sortida del Grup Familiar al turó del
Castelló

9 Grup de Muntanya

- Ferrada Cala del Molí

10 Grup Anar-hi Anant
- Sortida pel rodal

10 GAME

- El Puigmal i el Pic de la Mina

PROPERES ACTIVITATS
11 Grup de Natura

- Excursió per la sèquia de Manresa i el
castell de Balsareny

11 Grup de Muntanya

- Excursió per la serra de Llaberia i els Ports

11 Grup Juvenil

- Slackline / BTT / Running

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.

12 Grup de Fotografia

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

13 Grup dEspeleologia

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

- Concurs de Fotografia artística i Trofeu Joan
Riera
- Cova de les Guatlles

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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MAIG
Sortides
i
Actes
Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica, Dia 15 Últim dia presentació del concurs anual

a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda

Dia 4 Excursió temàtica: La Pedra Seca
Grup de fotografia - Agenda

Dia 5 Excursió a la serra de Llaberia
Grup de Muntanya - Pàg. 11

Dia 8 Dimecres caminem

Grup de fotografia - Agenda

Dia 18 Excursió a la Vall dIncles

Grup de Muntanya - Agenda

Dia 18 Excursió per la sèquia de Manresa i el
castell de Balsareny

Grup de Natura - Pàg. 11

Dia 11 Cap de setmana descalada
i 12 GAME- Agenda
Dia 12 Caminada Popular de Castellar

Dia 18 Sortida a la Mussara
i 19 Grup Familiar - Agenda
Dia 18 Curs dautorescat en paret
i 19 Game - Agenda
Dia 25 Slackline/BTT/Running

Dia 12 Excursió a Sant Sadurní de Gallifa

Dia 26 Excursió Castellar-Sabadell-Castellar

Tots els grups - Agenda

Tots els grups - Agenda

Grup Anar-hi Anant - Agenda

Grup Juvenil - Pàg. 11

Grup Anar-hi Anant - Agenda
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Pedra Seca
Dimarts, 2 d’abril de 2019
L’enigma de la barraca 151
El grup sha constituït en brigada arqueològica
en el decurs daquesta jornada. La barraca que
portarà el nom den Francesc Vilaclara està desvetllant aspectes que, fins ara, no neren habituals en aquest tipus de construcció.

A primer cop dull en el moment de la troballa, la
construcció presentava una imatge que sencabia entre les barraques de marge, a la que se li
havia vingut avall la cúpula. Un cop sha començat a excavar, ha estat comprovat que disposa
de quatre llindes contínues que podrien haver
constituït el sostre de la barraca, formant una
estructura de tancament desconeguda fins ara.
Les tasques dexcavació que encara falten donaran resposta als dubtes que es plantegen.

Dimarts, 16 d’abril de 2019
I de nou a les barraques
Una de les tasques de la jornada davui, molt
important, ha estat la identificació de la barraca número 113, àlies de la Marta amb la gravació del número que li correspon a lampla llinda que mostra al món. Lencarregat daquesta
tasca, armat amb el burí i el martell, ha dibuixat
els números molt acuradament, deixant palesa
la seva destresa cal·ligràfica.
El gruix del grup sha centrat en el desmembrament provisional de la barraca número 151, dedicada al company Francesc Vilaclara, qui manifesta un entusiasme excepcional en les tasques
de restauració daquesta barraca. De moment,
sha seguit amb la tasca de desmembrament de
la mateixa, procediment dobligatori compliment
amb les barraques que es mostren malmeses en
grau de sinistre total, com és el cas de la que els
ocupa en el decurs daquestes jornades, interrompudes per les urgències ateses la setmana
anterior.

Els pedrasequers han dobrar dreturerament amb
aquesta barraca. La seva estructura, no vista en
cap de les restaurades fins ara, fa que es manifesti una certa curiositat i, un cop descoberts els
seus secrets, els farà més savis. Els aixecadors de
pedres, que són molt entenimentats, deixen de
banda la pruïja i es prenen la tasca com un complement al bescantar de qui sho mereix, entremesclant adesiara els renecs porgadors de lànima. Es poden trobar associacions en les que els
seus membres paguen una quota per a passarsho tan bé, en canvi, aquests ho gaudeixen de
franc.
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General
Els Cinc Cims
El passat 7 dabril, es va celebrar la XIV edició
de la prova excursionista de resistència per
muntanya Els Cinc Cims i que forma part del circuit català de caminades de resistència organitzat per la FEEC.
El recorregut, circular de 52 km i amb un desnivell acumulat de 4.564 metres, discorre per camins i corriols enllaçant els cims de la Mola, el
Montcau (de pujada opcional per part dels participants), Sant Sadurní de Gallifa, el Pic del Vent
i el Puig de la Creu.

Enguany, shan inscrit a la prova 400 participants
i 355 són els que van finalitzar el recorregut. El
dia 7 dabril, meteorològicament parlant va ser
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un dia força variable, amb vent, pluja, fred, sol i
calor.
Des de les xarxes socials, shan rebut moltes
mostres de felicitació en referència a la bona
organització, els bons avituallaments i la bona
atenció i predisposició dels voluntaris vers als

General
Dimecres Caminem
El passat dimecres dia 10 dabril, el grup dels
dimecres van realitzar una sortida duns 16 km.
Litinerari va discorre pel Molí den Busquets, el
Ripoll, torrent de Ribatallada, Sant Julià dAltura
i fins al bosc de can Deu on es va esmorzar. La
tornada es va realitzar pel Molí Estruch, can Pagès, torrent de Colobrers, Sant Pere dUllastre i
Castellar.
Unes fotos de la sortida.

participants. En aquest sentit, sha de fer un agraïment especial al director de la prova Joan
Estalrich i a tots els voluntaris que fan possible
aquest esdeveniment.
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General
Taller de marxa nòrdica a Granera
Membres del CEC, assisteixen al taller de marxa
nòrdica organitzat pel Casal de Granera i dirigit
per Cèlia Corres instructora certificada INWA
(International Nordic Walking Federation) i medalla dor Olímpica.
El taller va constar duna sortida pràctica fins al
Còdol de Castellar amb un escalfament previ,
caminar amb correccions i estiraments finals.
Es van comentar els beneficis de la Marxa Nòrdica, entre els que hi ha:
 Estimula el sistema immunològic
 Millora el sistema cardiovascular i activa la circulació
 Millora leficiència respiratòria
 Enforteix lesquena
 Disminueix el greix corporal augmentant la
massa muscular
 Millora la coordinació
 Disminueix la intensitat de limpacte
 Ajuda a prevenir i millora losteoporosi
 Es treballen fins al 90% dels músculs del cos
 Augmenta la sensació de benestar
Una matinal molt ben aprofitada que va permetre comprovar la importància que té millorar en la tècnica daquest esport per tal de gaudir de tots els seus beneficis.
Per altra banda, el grup de marxa nòrdica del
CEC, segueix incansable realitzant els entrenaments dels dilluns. Ara que ha arribat la primavera i les tardes són més llargues, ja es podrà
deixar el frontal a casa.
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Grup Familiar
Sortida del Grup Familiar al turó del Castelló
el 24 de març del 2019
Uns problemes dagenda dels vocals de la sortida del març del grup familiar programada a
Montserrat ens van obligar a buscar un pla B.
Acostumem a fer sortides per tot arreu i poques
vegades ens quedem al nostre municipi. Així va
ser com va créixer la idea danar algun lloc on
no haguéssim visitat sense marxar de casa i com
en Guillem ens va portar al turó del Castelló.
El punt de trobada fou a laparcament de lermita de Les Arenes. Dallà vam marxar vers la
riera Seca per sota el pont de la carretera cap al
sender que remunta per la vora dreta del Ripoll
fins que es va creuar i continuàrem avançant
per la seva riba esquerra cap al torrent del Castelló.
En aquest punt ens vàrem començar a enfilar
per un sender, fins que al cap de poca estona
es va assolir la carena i vam esmorzar envoltats
de farigola florida, amb vistes al Ripoll i a les
basses del Barceló per una banda, i al torrent
del Castelló i el camí de la font del Plàtan per
laltra.
Es va reprendre la pujada, sender amunt per
dins del bosc fins arribar a una llarga codina per
la qual vàrem grimpar fins al cim.
Dalt del turó del Castelló, vam observar el paisatge, identificant valls, cases, ermites i carenes
i, finalment, no van faltar les fotografies de rigor.

Es va decidir baixar pel dret en direcció a la vall
del Carner. No es va aconseguir localitzar el sender que figurava al plànol, però, en canvi, sí vàrem poder observar un escorpí maquíssim amagat sota un roc. De tornada per la pista, es va
transitar per enfront duna barraca de pedra
seca molt bonica restaurada segurament pel grup del CEC i arribats a
les basses del Barceló, ens vam
acostar a la font del Carner.
La canalla sho va passar pipa jugant amb el llot del riu i creuant-lo
daquí cap allà i dallà cap aquí, i van
tornar al cotxe encantats. Segons
ells, la sortida havia estat perfecta!
ni massa llarga, ni massa curta, ni
massa fred, ni massa calor... i els
pares hi vam estar dacord, tant,
que ho vàrem celebrar fent una cerveseta!
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Grup de Muntanya
Ferrada Cala del Molí
Excursió a la Ferrada del Molí de Sant Feliu de Guíxols el dissabte dia 13 dabril.
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Grup Anar-hi Anant
Sortida pel rodal
Fotografies del Grup Anar-hi Anant captades en
el decurs de la sortida del 14 dabril pels entorns de Castellar.

GAME
El Puigmal i el Pic de la Mina
El GAME va fer diverses sortides de setmana Santa al Pirineu. Es va aconseguir culminar ascensions al cim del Puigmal i al Pic de la Mina amb
esquís de muntanya.

Butlletí

Número 597 - Maig19 | 11

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup de Natura
Excursió per la sèquia de Manresa
i el castell de Balsareny

Dissabte dia 18 de maig
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.

Sortida: A les 7,30 h del matí davant de lIES
Castellar.
Arribada: Cap a les 14 h. a Castellar.
Hores de camí: Tres hores aproximadament, itinerari fàcil duns 10 km i 120 m de desnivell.

Desplaçament: En autocar.
Preu: 25 euros, inclosa la visita al castell de
Balsareny.
Si algú no vol visitar el castell perque ja lha vist
se li descomptaran 5 euros.

Inscripcions: A la secretaria del Centre en ho-

rari de 19 a 21h. els dilluns, dimecres i divendres, fins el dia 10 de maig.
Per a més informació: 671 265 734 .

Grup de Muntanya
Cicle d’excursions a la Serra de Llaberia i al Massís dels Ports
Excursió 3 NOVA DATA! 5 de maig.
Hora prevista sortida.- 7 h. Itinerari.- Pratdip  Pas den Ramon  Collet dels Colivassos  La Creu
 Pas dels Siscus  Pratdip. Distància (aprox.).- 12 Km. Desnivells (aprox.). 800m (+) - 800m (-)
Descripció: Excursió entretinguda per admirar els paisatges de la Serra de Llaberia.

Grup Juvenil
Sortida dia 25 de maig
SLACKLINE / BTT / RUNNING (PARC NATURAL DE COLLSEROLA)
Sortida orientada als socis de 12 a 16 anys i dirigida per monitors professionals.
Més informació a loficina del CEC.
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Centre
Excursionista
de Castellar

41è Trofeu
Joan Riera
55è Concurs
de Fotografia
Artística

Bases

Participants: Tots els socis i castellarencs.
Tema: Lliure.
Format i Presentació: El tamany de la fotografia ha de ser de 20x30cm.
SENSE REFORÇAMENT. Lincompliment dalgun daquests requisits pot ser motiu de rebuig
per part del jurat dadmissió.
Obres: Cada concursant haurà de presentar una fotografia, mai premiada a Castellar.
Identificació: Al dors de lobra shi anotarà el títol i les dades personals (nom, cognoms,
adreça i telèfon).
Drets dadmissió: Gratuïts. Les fotografies es poden lliurar directament al Centre (carrer
Colom s/n), els dilluns, dimecres i divendres de les 19 a les 21 hores o a les botigues de
fotografia: Tenda de Fotos, Jordi Serra, Vila Hosta i Estudi Sandra Galera. Fins el dia 31 de
juliol de 2019.
Jurat i veredicte: Formaran el jurat dadmissió i qualificació, membres de la Secció de Foto
Vídeo de la UES. El veredicte serà públic i inapel·lable, sanunciarà, si és possible, prèviament.
Premis: A les quatre millors fotografies.
Premi dHonor: TROFEU JOAN RIERA
Primer Premi: Trofeu
Segon Premi: Trofeu
Tercer Premi: Trofeu
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova de les Guatlles
MUNICIPI: Capolat (Berguedà)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 395331
4663484 // 1276m snm
DESNIVELL: +11 m RECORREGUT: 19 m

Sota terra
TOPOGRAFIA:

SITUACIÓ:

DESCRIPCIÓ:
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 arribar a la base dels penyasegats. La cavitat es troba entre el cim de Rocaterçana i el Coll del Bassot, sobre un primer
nivell del penya-segat.

Imatge de la boca.

La cavitat està penjada 2.5 m sobre la base del
penya-segat, però es pot superar fàcilment el
desnivell grimpant entre els blocs per arribar a
la base de la cova.
Lentrada, de 3,5 x 5 m daltura, dóna accés a lestança principal sobre la qual existeix una alta
xemeneia que en el seu punt més elevat, entre
blocs, pot veures la llum que prové de la comunicació amb la paret del penya-segat.
En la part final de lestança i propera al sostre,
hi ha una estreta escletxa que progressa alguns
metres més per finalitzar en aquest punt la màxima fondària de la cova.

FOTOGRAFIES:

Imatge de lestança principal.

Imatge de la xemeneia.
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