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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 598 - Juny 2019

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

El dia 6 de juliol
1a Caminada
#sotalalluna

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 maig

5 Grup Familiar

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

- Sortida del Grup Familiar a la cova de la
Taverna i als avencs de la Febró

5 General

- Marxa Nòrdica

6 Grup de Muntanya

- La darrera del cicle Llaberia-Els Ports

8 General

- Les sortides dels nostres grups

PROPERES ACTIVITATS
14 General

- XXII Trobada excursionista a lermita de les
Arenes
- Passejada de recol·lecció: Les herbes de la
ratafia
- 1a Caminada #sotalalluna

17 Grup de Fotografia

- Concurs de fotografia artística i Trofeu Joan
Riera

18 Grup dEspeleologia

- Balma de la cambra dels bocs

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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4

7

9

12

14 15

Sortides i Actes

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

Dia 2
Dia 6
Dia 9
Dia 13

Tots els grups - Agenda

XXII Trobada excursionista a lermita
de la Mare de Déu de les Arenes

Tots els grups - Pàg. 14

Projecció de la pel·lícula Tast dexcursionisme 2018 - El patrimoni local, a càrrec de Jesús Gómez

Tots els grups - Agenda

La paella darròs del Soto

Grup Anar-hi anant - Agenda
Dimecres Caminem

Grup Caminades i Senders - Agenda

JUNY

Dia 14 Pic de Néouvielle (3.091 m)
i 15
Grup de Muntanya - Agenda
Dia 28 Finde Kayack
1 29
Grup Familiar - Agenda

Durant
el juny
Dia 6
juliol
Fins 19
juliol

Els escaladors que ho desitgeu
podeu provar els rocòdroms dAEG
de Granollers, UES de Sabadell i CM
Sant Llorenç de Terrassa.

Tots els grups - Agenda

1a caminada nocturna #sotalalluna
Tots els grups - Agenda
Últim dia presentació del concurs anual

Grup de fotografia - Agenda
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Pedra Seca
Dimarts, 21 de maig de 2019
Més manteniment
La Barraca de lAntó, que figura al catàleg amb
el número 91, va veure conclosa la seva restauració el dia 18 doctubre de 2011. Era una barraca inusual i es va considerar que es tractava del
recinte on lAntó aparcava la bèstia que lajudaque ens va deixar posteriorment de forma sobtada. En tornar a veure aquestes imatges he recordat la seva figura, un home afable, sorneguer àdhuc burleta, que encomanava el seu
riure net i franc que li feia tremolar tota la seva
humanitat. A la feina sempre estava al davant i
era un extraordinari col·locador de pedres.
Podeu accedir al reportatge per mitjà de lenllaç següent:

va a transportar eines i pedres. Tenint en compte aquests antecedents i les dimensions de la mateixa, es va considerar que el millor tancament
que es podia fer era a base de bigues de fusta
amb lloses de pedra a sobre. Així es va fer i, ara,
cal tornar a refer el sostre que no ha suportat el
pas del temps com sesperava, o sí, però els
pedrasequers no ho sabien. Les podrides bigues
han estat vençudes per les lloses que aguantaven, pedres que tenen una especial tendència
a ser atretes pel sòl proper. Ara toca reparar el
sostre i procurar fer-ho amb materials que exhibeixin una data més llarga de caducitat.
Lany 2011, en el decurs de les tasques de restauració de la barraca, el cronista va recollir un
humil document gràfic del procés en el qual
apareix en Jaume Martí, entranyable company

La barraca número 49 es troba prop de lanterior. En aquesta, dedicada al company Joan
Roura, sha reparat una paret de pedra seca que
havia estat atacada per un agressiu pi. Evidentment, abans de procedir a la reparació del mur,
larbre culpable ha estat convidat a abandonar
la zona, amb una ordre dallunyament perpetua.
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Grup Familiar
Sortida del Grup Familiar a la cova de la Taverna i
als avencs de la Febró el 18-19 de maig del 2019
El calendari daquesta temporada tenia dues siona. Llàstima que no tenim gaire temps persortides seguides a Tarragona que vàrem deci- què ens hi hauríem quedat contemplant el mar,
dir fer coincidir per rebaixar la petjada ecològi- el paisatge del camp de Tarragona i escoltant
ca de les nostres excursions.
les històries que explicaven aquelles pedres.
Dissabte es va fer la sortida conjunta amb la Lendemà després duna típica nit de refugi o de
Montse i el Jordi del grup despeleologia a la furgoneta, sortim a peu cap als avencs de la Fecova de la Taverna. Després duna bona estona bró. Anem a pas de canalla per un bosc de pi roig
de cotxe arribem a laparcament de la presa de on de sobte, en un indret amagat, localitzem els
Margalef. Allà coincidim amb els que van sortir avencs de la Febró. És una escletxa espectacudivendres al vespre, esmorzem i un cop equi- lar oberta a la cinglera de la Mussara de 300 m
pats amb cascs i frontals, ens adrecem cap a de llarg, 30 de fondària i 6 o 8 m dample. Allà
lentrada de la cavitat.
vàrem entrar a la primera sala de la cova Gran, i
El recorregut dins de la cova és distret però lent, es va arribar fins un punt on hi ha uns grans blocs
perquè som molta colla, 42!, i portem cinc aven- de pedra, unes escales metàl·liques i un desniturers dentre dos i tres anyets. Entre tots ens vell insalvable si no es va ben equipat. Els més
ajudem a pujar ressalts que rellisquen, superar agosarats van entrar a una esquerda lateral,
graons, esquivar laigua i fins i tot pujar trams mentre els més xics i tranquils van iniciar el camí
equipats. La cova és maca, amb diferents en- vers el refugi per
trades de llum natural i sortides intermitges. Gai- a dinar.
rebé al final, el grup es divideix entre els que Després de dinar
tenen tanta gana que no poden esperar més a i de recomptardinar, i els que acaben de fer-la tota i vénen a nos per enèsima
dinar una mica més tard.
vegada sense
Envaïm el tranquil poble de Margalef per fer gaire encert, es
cafetons i gelats, i després dacomiadar-nos dels va començar la
nostres espeleòlegs de capçalera, tornem a aga- ruta de retorn
far el cotxe per anar al refugi de La Mussara i fer cap a casa, deila segona part de la sortida organitzada per la xant enrere unes
família Gudàs.
terres i un paisatMentre esperem lhora de sopar anem a visitar ge desconegut
el poble abandonat de La Mussara i ens impres- per a nosaltres.
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Grup de Muntanya
La darrera del cicle Llaberia - Els Ports
El passat 5 de maig es
va realitzar amb èxit la
darrera de les excursions
previstes del cicle.
Aquesta vegada vàrem
ser poquets per raons
diverses. Es tractava de
la circular que sortint de
Pratdip tenia com a fita
la Creu de Llaberia o
Punta de los Frares (907
m), prop del cim de la
Miranda, on hi ha el radar meteorològic. Va fer
un matí fred, però un dia
excel·lent per trescar per
senders i colls entre cingles, salvant graus.
Sortint de Pratdip, la primera parada es va fer
per contemplar el paisatge des del Mirador dels
Solans, sobre la vall on és el poble i els rodals
majestuosos de cingleres. Després lascens es
va endurir per salvar el Pas den Ramon sota
impressionants cingleres, amb algun punt on
calia lajuda de cordes i cadenes per a guanyar
altura vers el Portell del Carreter i, finalment, fins
al Collet dels Collivassos, prop dels cims. La resta
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va ser un deleitós passeig per accedir a la Creu.
La davallada, força complicada i dreta, es va fer
per les carenes i colls, les Crestes de la Seda,
fins arribar a Pratdip. Una final també per recordar. I parlant de recordar, us informem que
està a mig acabar el vídeo que recull les imatges de les excursions del cicle.

Estem trobant-nos per programar una nova sèrie de sortides més properes i potser més conegudes de cara la tardor, hivern i primavera del
2020. Passat lestiu us ninformarem. Esperem
poder comptar amb la vostra agradable companyia. Units per la muntanya!
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General
LES SORTIDES
DELS GRUPS
Marxa Nòrdica
Fem Marxa,
fem salut!
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General
LES SORTIDES
DELS GRUPS
Grup de Fotografia
Visita guiada per
l’amic Joan Avellaneda, vocal del Grup de
recerca de la Pedra
Seca.
Objectiu: aconseguir
la millor fotografia
de Pedra Seca pel
concurs anual.
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General
LES SORTIDES
DELS GRUPS
GAME

Escalada a Siurana
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General
LES SORTIDES
DELS GRUPS
GAME

Curs d’autorescat en paret
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General
LES SORTIDES DELS GRUPS
CAMINADA POPULAR AJUNTAMENT DE CASTELLAR
El Centre Excursionista ha col·laborat instal·lant i atenent el primer control de la magnífica ruta que ha portat als participants fins a l’ermita de les Arenes.

GRUP DE NATURA
Visita al castell de Balsareny i excursió per la sèquia de
Manresa.
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General
LES SORTIDES DELS GRUPS
GRUP ANAR-HI ANANT
Matinal per la serra de l’Obac. De l’alzina del Sal·lari fins a la Pastora

Castellar-Sabadell-Castellar
Excursió matinal fins a Sabadell passant per El Rieral, el torrent de Ribatallada, Sant Julià
d’Altura i can Deu. La tornada s’ha fet pel torrent de Colobrers, can Sant Pere i Castellar.
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XXII Trobada excursionista a lermita de les Arenes
Diumenge
2 de juny de 2019
Un any més, el Centre Excursionista de Castellar juntament amb lAssociació damics
de lermita de les Arenes, organitzen la trobada excursionista a lErmita de les Arenes
per recordar a tots aquells excursionistes castellarencs
traspassats.
Es pretén que sigui una jornada de record, dexcursionisme,
de respecte per la natura i
transversal a totes les seccions del CEC.

El programa previst de la diada serà el següent:
07:00 Sortida, a peu, des del local del Centre Excursionista en direcció a les Arenes
seguint litinerari dissenyat pel Jaume Torrens (veure mapa).
09:30 Arribada a lermita de les Arenes i esmorzar (cadascú el que porti de casa).
10:00 Concert de cant coral a càrrec de la Coral LOlivera.
11:15 Missa amb ofrena floral, oficiada pel Mn. Josep Maria (Txema) Cot del Valle, en
record dels excursionistes traspassats.
12:00 Pica-pica a lexterior de lermita.
12:30 Tot caminant, anar fins la zona desbarjo de les Arenes on esperarem el bus de
Sant Llorenç que ens portarà fins a Castellar.
Nota: Per aquelles persones que no els vagi bé venir caminant i volen gaudir dels
actes, es pot arribar en cotxe i estacionar el vehicle a laparcament de lermita
de les Arenes.
Centre
Excursionista
de Castellar
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General
Passejada de recol·lecció:
Les Herbes de la ratafia
Les herbes de la ratafia és una proposta que ens
permetrà gaudir duna matinal dedicada a les
plantes. Amanda Atzavara, de Dona Cura, juntament amb el Centre Excursionista de Castellar, La Pedra Fina i Cal Gorina, us conviden a una
passejada botànica en què podeu aprendre:
- Principis bàsics de recol·lecció silvestre.
- Identificar les plantes aromàtiques que sempren per a lelaboració de la ratafia. Parlem
dusos, tradicions i propietats medicinals.
- Recol·lectar llegint el cel: Llunes i constel·lacions per aprofitar al màxim
les virtuts de les
herbes.
- Descobrir els
orígens ancestrals daquest licor i entre la
flaire

de

mil

herbes i espècies, recuperar
la saviesa popular.
Farem

una

passejada des
de lescola El

Casal fins a can Padró, on hi haurà una tauleta
on estaran exposats els productes artesanals de
cosmètica botànica i ungüents medicinals elaborats per Dona Cura. Qui ho vulgui podrà adquirir aquestes artesanies.
Finalment, retornarem cap a Castellar, amb un
farcellet ple dherbes, el cor en calma i lesperit
ple de goig, i aleshores, només aleshores, entendreu perquè la ratafia és lesperit de la natura!
INFORMACIÓ IMPORTANT:

Data: Dissabte 8 de juny
- Duració: Matinal de 9,00 h a 12,30 h aproxi-

madament
-

Inscripcions: Al Centre Excursionista de Cas-

tellar del Vallès, dilluns, dimecres i divendres de
19,00 h a 21,00 h
-

Aportació: 5  per adult. El pagament es farà

en el moment de la inscripció.

Data límit dinscripció: Dimecres 5 de juny
- Cal portar: Cistell per les herbes, tisoretes per
-

tallar-les, llibreta i boli per si voleu apuntar les
explicacions facilitades, aigua. Es recomana lús
de gorres, crema solar i calçat còmode.
-

Punt de trobada: Davant de lescola El Casal,

a partir de les 8,45 h, per sortir puntualment a
les 9,00 h.
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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: Balma de la cambra dels bocs

Sota terra

TOPOGRAFIA:
MUNICIPI: Gisclareny (Berguedà)
COORDENADES UTM-ETRS89 : 31T 399240
4682190 // 1632m snm

DESNIVELL: +14m. RECORREGUT: 22m
SITUACIÓ:
DESCRIPCIÓ:
Gran Balma orientada al sud i pòrtic de grans
dimensions, lamplada de 20 m de la seva boca
i una alçada máxima de 20 m, permeten il·luminar perfectament lespai de tota la cavitat. La
máxima progressió que es pot realizar a la balma és de 22 m en un tram de fort pendent que
remunta 14 m des de la base.
Sortim del municipi de Bagà i ens dirigirem per
la carretera que va cap a Gisclareny en un tram
de 2 Km, abandonant la pista principal per seguir per la que es desvia cap a la Dou del
Bastareny en un tram duns 4 Km, deixarem el
cotxe abans de creuar el pont de Monnell molt
proper a la Dou.
Es continua a peu per la mateixa pista creuant
el pont de Monnell i remuntant paral·lel al riu
un tram daproximadament 1 Km, deixarem
aquest vial per enfilar-nos per un sender que es
desplega a prop del torrent de Vimboca. Uns 400
metres més endavant, prescindim daquest camí
i sagafa un corriol una mica més perdut i marcat en color blau, que es desvia del torrent en
direcció W i passa pel costat de lermita de Sant
Romà dOreis en uns 540 m, el viarany continua
i en qüestió de 500 m ja és visible, cap al nord,
la Cambra dels Bocs, a una major alçada i a laltre extrem de la canal. El nostre camí continua i,
uns 560 m més enllà, creua la canal. En aquest
punt abandonem el corriol i ens dirigim al nord
bosc a través, en un tram duns 760 m i un desnivell duns 350 m, la balma es troba en lextrem E de lentrada a la gran Cambra dels Bocs.

BIBLIOGRAFIA:
Article La

Cambra dels Bocs (22-01-2017)

WEB engarrista.com
http://www.engarrista.com/node/859

de la

Les parets estan pràcticament recobertes de
colada en fort pendent que en alguns casos formen alguns envans que compartimenten el fons
de la balma.

FOTOGRAFIES:
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