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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 599 - Juliol-Agost 2019

Bones vacances

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

5

7

17

41è Trofeu
Joan Riera
55è Concurs
de Fotografia
Artística

18 19

Sortides i Actes

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

Dia 6

Tots els grups - Agenda

1a caminada nocturna #sotalalluna
Tots els grups - Pàg. 14

Dies 17 Estades Cerdanya
i 18
Grup Juvenil - Agenda

Dia 19

Finalitza el termini de presentació de
fotografies del concurs anual

Grup Fotografia - Agenda

JULIOL/AGOST

Dies 20 Sortida a Pont de Suert
i 21
GAME - Agenda

Dia 27
Dia 31

Excursió i sopar de cloenda curs

Grup Anar-hi anant - Agenda

Finalitza el termini de presentació de
fotografies del concurs de fotografia
Artística i Joan Riera

Grup Fotografia - Pàg. 18
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Pedra Seca
Dimarts, 18 de juny de 2019
La barraca del Xullo
Aquesta peça requereix una actuació quirúrgica per a extirpar-li les soques que té inserides a
la geniva del queixal del seny. Això implica desfer per a tornar a fer, és a dir: retirar aquelles
pedres que no permeten actuar de forma neta,
arrencar les soques invasores i tornar a refer la
paret neta i polida.

Es preveu que la xardor que ha de caure
properament, esperonarà els pedrasequers per
a enllestir la feina ràpidament i migrar cap a zones més obagues. El gaspatxo també pot ajudar, però aquí entrem en altres qüestions que
es podrien complicar.

Dimarts, 25 de juny de 2019
Posats a l’ombra
El cronista recorda que, lexpressió posar a algú
a lombra, era una metàfora de ficar-lo a la garjola, que és una altra forma de dir fotrel a la
trena. En definitiva: que lenviaven a la presó;
pena que, en ocasions, anava acompanyada de
treballs de picar pedra.

És fàcil trobar un paral·lelisme entre la situació
del paràgraf anterior amb la que han viscut els
pedrasquers en el decurs de la jornada davui,
amb lexcepció de que ells no han estat privats
de llibertat i han pogut anar i venir al seu antull, seguint lhorari que marcaven els seus bioritmes.
Conscients de la xardor que queia del firmament, han cercat a linventari de barraques alguna que es trobés dins duna zona obaga i, a
poder ser, fresqueta. La barraca 106, coneguda
com la del torrent de Sant Antoni, situada a les
planes del castell de Clasquerí, allà on el torrent
del qui pren el nom travessa un camí, complia
les condicions de la cerca i, els quatre membres
de la tropa que han gosat exposar-se a la condició climàtica, sha presentat davant lesmentada construcció. De feina no nhan fet gaire, ja
que vuit mans tenen la seva limitació, però
menys se nhauria fet si no shaguessin presentat.
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Grup Juvenil
El grup juvenil el passat 25 de maig vam fer sortida al Parc Natural de Collserola.
El Parc Natural de la Serra de Collserola és una
illa de natura de 8295,09 ha, situada entre dos
rius i al mig de làrea metropolitana de Barcelona que inclou 9 municipis al seu voltant.
Un paradís per passejar, per córrer, per anar en
bicicleta i per oblidar-nos que estem a pocs
quilòmetres de la gran ciutat.
Vàrem arribar en transport públic, en aquest cas
amb tren, i així fomentem una vida saludable i
respectuosa amb el medi ambient reduint així
la dependència dels vehicles privats dins les ciutats i ensenyant que no cal agafar sempre el
cotxe per poder desplaçar-nos.
A les 8 del matí es va sortir de Sabadell amb el
tren direcció baixador de Vallvidrera. En arribar
a Collserola les activitats que vàrem fer van ser:

1) Bicicleta de muntanya. Els monitors ens van
ensenyar a resoldre problemes bàsics de mecànica que ens podem trobar en una sortida de
BTT per la muntanya (arreglar punxades, sortides de cadena...) a més daprendre a circular correctament (velocitat, distància de seguretat...).
2) Es van aprendre els fonaments bàsics per córrer per muntanya i nocions dentrenament esportiu i activitat física.
Tot i que el dia no va acompanyar, va ser dallò
més divertit; passar corrent o amb la BTT pel
mig dels bassals daigua.
Ara ens espera la propera sortida els dies 17 i
18 de Juliol a la Cerdanya. Segur que serà una
experiència inoblidable.
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General
La Flama del Canigó
El passat 23 de juny,
membres de la coordinadora de la Flama
del Canigó de Castellar del Vallès i del
Centre Excursionista,
es van traslladar fins
al Parlament de Catalunya on es va fer la
rebuda oficial de la
Flama portada des
del Canigó.
En un acte presidit
pel president del Parlament de Catalunya,
Roger Torrent, la flama es va multiplicar
en multitud de flames
destinades a encendre tantes i tantes fogueres, darreu de Catalunya, en la nit
de Sant Joan.
A la tarda, la Flama fa un recorregut per
Castellar acompanyada de membres
del Club Atlètic. Finalment, arriba a la
plaça del Mirador, escenari que acull

una sèrie dactes i de parlaments. El president del Centre Excursionista de Castellar, Rafel Serra, fa lectura del
manifest escrit per Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de
Catalunya
(20152017).
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General
LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
Grup GAME

Montserrat. Martí Llobet i Lídia Gómez escalen
la paret de Diables per la via Sanchez-Martinez

Montserrat. Martí Llobet, Dani Sagrera, Jordi Pascual i Moisès Martínez escalen la paret de St.
Jeroni per la via Nubiola - Torras.
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Montserrat. Martí Llobet i Lídia Gómez escalen la Boleta Foradada per la via Anglada-Cerdà.

Un acord amb altres centres de la Vegueria permet als nostres socis escalar en els rocòdroms
daltres entitats.
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General
LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
Grup Dimecres caminem
Excursió de final de curs a Sant
Llorenç Savall i dinar a la Fonda
Rius

Grup Anar-hi Anant
Sortida pel rodal i paella al CEC

La Vall dHorta
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General
La Vall dHorta

LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
Grup de Marxa Nòrdica
Última sortida de juny i sopar a la fresca
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General
LES SORTIDES
DE LES DIFERENTS
SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019

Grup de Muntanya
Ascenció al pic de Néouvielle (3.091 mtrs)
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General
LES SORTIDES DE LES DIFERENTS SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
XXII Trobada excursionista a
l’ermita de la Mare de Déu de
les Arenes.
Excursió a peu des de Castellar a
lermita de la Mare de Déu de les
Arenes, organitzada per Jaume
Torrens.
Després de lesmorzar, la Coral
LOlivera de Castellar interpretà un
bon repertori de cançons fins a
lhora diniciar la missa, en record
dels excursionistes traspassats,
oficiada pel Mossèn Txema.
En acabar la Missa, i després dun
refrigeri, els assistents van tornar
cap a Castellar.
Un dia assolellat, va fer gaudir als
assistents duna magnífica jornada.
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General
LES SORTIDES DE LES DIFERENTS SECCIONS DEL CEC, JUNY 2019
Passeig botànic. Les herbes de la ratafia
Membres del Centre Excursionista van poder assistir al taller dirigit per lAmanda de
www.donacura.com realitzant un passeig botànic per tal de recollir les plantes necessàries per
aconseguir una ratafia digna del concurs anual de Castellar del Vallès.
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INFORMACIÓ #sotalalluna

 #sotalalluna és una prova no competitiva i
solidària amb
 Apta per tothom amb sorpreses per als més
petits
 2 circuits de 6 i 10 km2
Suma+

Avituallaments

 Av1 sòlid i líquid
 Av2 botifarrada + beguda a larribada

Caminada curta 6 km

Caminada llarga 10 km

Inscripcions


 Inscripcions web: www.runedia.mundodep
ortivo.com
 Inscripcions presencials: al CEC, carrer de
Colom, s/n Castellar del Vallès, telèfon
93 714 73 05 - Dilluns, dimecres i divendres
de 7 a 9 de la tarda
Del 10 de juny fins al 05 de juliol

Mapa i Track a Wikiloc
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Preu inscripció

 10  adults
 5  menors de 15 anys

Caminada solidària. Els beneficis aniran destinats a Suma+
Horaris


Recollida de dorsals al punt de sortida (cruïlla de la Ronda de Tolosa amb el camí
de lermita de Sant Pere dUllastre)

Sortida
19:00 h

21:00 h

REGLAMENT

 Hi poden participar els menors amb una edat
de 15 anys sempre i quan vagin acompanyats
per un adult durant tot el recorregut i amb el
full dautorització signat pel seu tutor/a i/o
responsable.
 Hi poden participar els menors dentre 15 i 17
anys sols i amb lautorització del seu tutor/a
i/o responsable.

 El participant eximirà a lorganització de qualsevol responsabilitat en cas daccident o lesió.
 En el supòsit de males condicions meteorològiques o causes de força major, lorganització
es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o
modificar la prova. En cas de no celebrar-se,
limport de la inscripció es reservarà per a la
següent edició.
 En cas dabandonament és obligatori avisar
al control més proper o als components de
lorganització als telèfons que es facilitaran.
 La cursa compta amb una assegurança de
responsabilitat civil i daccident per a tots els
participants. Lorganització disposarà duna
ambulància dassistència sanitària.
 Està expressament prohibit llençar brossa, residus i deixalles.

 Litinerari estarà senyalitzat amb cintes blanques reflectants en tot el seu recorregut.

 Lorganització comptarà amb un equip descombres que tancaran la caminada per darrere de lúltim participant.

 Per a participar és obligat lús de frontal i/o
llanterna.

 El fet de participar implica lacceptació daquest reglament.
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Grup de Muntanya
TRAVESSES PEL RIPOLLÈS 2019 -2020
Esboç del projecte de la propera temporada
Presentem a tots els
socis excursionistes
en actiu un avançament del projecte
per a la temporada
2019-2020 que estem acabant de definir fent les prospeccions corresponents.
Aquesta vegada les
travesses seran per
lalt Ripollès, adequades com de costum a les vostres
possibilitats. Les daPlanoles i al fons el Puig Dòrria emblanquinat
tes les concretarem
passat lestiu. Com sabeu, tractant-se dactiviVilallonga de Ter - Collada de Meianell - Partats de mitja i alta muntanya, es podran canviar dines.
dordre per raons meteorològiques. Cal dispoPlanoles - Puig Dòrria - Les Colladetes (Toses)
sar dassegurança daccidents de muntanya, almenys la bàsica.
Travesses previstes inicialment:
Nevà

- Coll de la Coma Ermada - Santuari de

.

Montgrony

Gombrèn

Frontanyà.

- Rasos de

Campdevànol

.

Tubau

- Sant Jaume de

- Sant Pere dAuïra - Santuari de

Montgrony

Sant Jaume de Frontanyà

Clusa - La Nou de Berguedà.

- Sant Romà de la

Puig Dòrria i Gorro Blanc vistos des de Nevà

Arribant al Dòrria, el Puigmal des del Pas dels LLadres

De Nevà al Coll de la Coma Ermada
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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

Butlletí

Número 599 - Juliol-Agost19 | 19

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup dEspeleologia

Sota terra

Rutes d’espeleologia: Cova de la Guia

MUNICIPI:

Sant Jaume dels Domenys (Baix Pe-

litat laccedir a la següent cambra

nedès)

COORDENADES UTM-ETRS89:

de 4x4,5 m, de sostre baix i terra
31T 378689

4576268 // 422 m snm

DESNIVELL:

sala principal, ofereix la possibi-

-2 m.

RECORREGUT:

en lleuger pendent ascendent.
En la zona S de la sala principal, hi ha un estret

33 m

pas de 55x25 cm, que dóna accés a lúltima cambra de la cavitat, de sostre baix que ens obliga

SITUACIÓ:

a arrossegar-nos. Tota la paret N de la cambra
està coberta de colades i en la seva part final
un conducte impenetrable comunica de nou
amb la sala principal al costat de la gatera dentrada.

TOPOGRAFIA:

Situats al Km 12 de la carretera C-431 entre La
Múnia i Sant Jaume dels Domenys, sagafa el
desviament cap al nucli urbà de La Carronya i
passarem el nucli en direcció a la masia de
Gomila.
Des de la masia seguim una pista a lesquerra
en direcció WNW, als 200 m passarem una bassa a la dreta i es continua per la pista principal
remuntant el Barranc Fondo cap a la Barracota
un trajecte de 22 Km. Un camí poc marcat a
lesquerre de la pista principal, ens situarà a uns
30 m per damunt de la pista, vers lentrada de
la cova.

HISTÒRIA:

.

Lexistència de la cova va ser comunicada per
Josep

Ma.

Solé.

A

principis

dels

anys

70

J.

Santacana realitza lexcavació de les restes arqueològiques aparegudes en el seu interior.

DESCRIPCIÓ:

BIBLIOGRAFIA:

Laccés a la cova es fa per un petit passadís des-

Santacana, J. (1974) La cova de la Guia, Sant

cendent. En els primers metres del passadís hi

Jaume dels Domenys ( Tarragona) XXV Aniver-

ha blocs acumulats a ambdós costats. Poc des-

sari dels cursos dEmpúries (1947-1971). Mis-

prés, sestreny en una gatera que permet acce-

cel·lània Arqueològica II, pàgs. 339-344. Dipu-

dir a la sala principal de la cavitat.

tació de Barcelona. I nstitut d Arqueologia i

La sala principal, de dimensions 11x6x2 m, té

Prehistòria. Barcelona.

varis compartiments formats per columnes i colades, éssent la zona SW la més concrecionada.
Un pas baix entre formacions en la zona N de la

FOTOGRAFIES:
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Imatge de la galeria daccés

Imatge de la boca

Imatge de la cambra principal.

Imatge de la cambra auxiliar nord

Imatge de la cambra auxiliar sud
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