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Participació a Llum i Llibertat - CEC

A loctubre torna
la Marxa Infantil de Regularitat
i la Diada del soci
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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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 6

SETEMBRE

Dia 15 Excursió matinal dedicada a visitar bar-

raques de pedra seca i per a programar
les activitats del proper trimestre

Tots els grups - Agenda

Grup Anar-hi anant - Agenda

Inauguració de lexposició i lliurament de premis del concurs fotogràfic Joan Riera

Dies 21 Sortida cap de setmana

Dia 8

Tast dexcursionisme Un tomb per les

FOTOGRAFIA

Dia 10

Participació a Llum i Llibertat - CEC

Tots els grups - Agenda

Arenes
Tots els grups - Agenda

Tots els grups - Pàg. 18

i 22

GAME i Muntanya - Agenda

Fins el 18 doctubre en el local del CEC estan exposades les fotografies de la 4a tramesa del concurs
anual. Tema La Pedra Seca.
Fins el 6 de desembre pots col·laborar en lexposició
commemorativa 30 anys de concurs fotogràfic.
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Pedra Seca
Dimarts, 6 d’agost de 2019
La Lluna per una forat
Només falta tapar un forat per a finalitzar la restauració de la barraca número 106. És el forat
més important de la construcció, el que ha de
rebre la cúpula de tancament que protegirà la
barraca dels meteors més perjudicials per a la
seva salut i, un cop instal·lat el caramell, també
quedarà protegida de les malifetes de les bruixes. El cronista no té cap animadversió contra
les senyores que es desplacen sota la lluna plena cavalcant sobre el pal duna escombra, no
creu que puguin ser perjudicials per a res i, per
aquesta raó, seria partidari de deixar la barraca
tal com es troba ara i, en les nits de lluna plena,
guaitar-la des de dins tot confiant en el pas dalguna bruixa local.

La inveterada mancança de pedra adient fa que
sajorni el taponament del forat. La cúpula no
es pot construir amb qualsevol roc, i encara
menys si és rodó. Cal disposar de peces adients
que es van engalavernant unes amb les altres,
formant una estructura que ha de suportar el
seu pes i el que se li tiri al damunt, com terra,
lliris i caramells, sense oblidar el que aporten els
pedrasequers que planten i reguen els lliris.

Dimarts, 20 d’agost de 2019
La restauració de la barraca del torrent de
Sant Antoni ha quedat finalitzada
Veure una obra finalitzada omple de joia lànima daquell que lha creada. En aquest cas són
més dun, els creadors, és tota la tropa dels
pedrasequers que, en haver finalitzat la restau-

ració duna barraca, se nalegren, tant si hi són
presents com si eren absents en el moment de
plantar els lliris al voltant del caramell i gravar
el seu número a la pedra adient.

La barraca número 106, del torrent de Sant
Antoni, ha passat a formar part del conjunt de
barraques restaurades pel grup i podrà ser visitada i gaudida per tots els caminants de bona
fe, tot i trobar-se també exposada a lacció dels
imbècils que només gaudeixen fent mal.
El passat cap de setmana, el cronista va fer una
visita a la barraca dedicada a la memòria del
fundador del Centre Excursionista de Castellar,
en Simeó Caba i Genescà, situada prop del cim
del puig de la Creu. Va quedar sorprès en veure
que, algun daquells imbècils, havia rascat el número i la data de restauració, dades que estaven gravades a les pedres del costat de la porta. Afortunadament, aquelles pedres són molt
resistents i no van aconseguir els seus objectius, caldria rascar molt per a esborrar tot el que
allà es relaciona, però lacció pertinaç podria arribar a eliminar les inscripcions. També afortunadament, els imbècils no solen ser pertinaços
en les seves accions i canvien ràpidament lobjectiu de les seves bretolades.
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Grup Fotografia
30è Aniversari
El Grup de Fotografia està de celebració; fa 30
anys que està organitzant el Concurs de Fotografia en convocatòries.
Però el Grup és molt més antic, és un dels primers Grups que es varen formar a la SEAC, Secció Excursionista Ateneu Castellarenc, antic
nom del Centre Excursionista de Castellar.
Durant molts anys varen organitzar concursos

de fotografia, de diapositives, fins i tot de cinema, però com sovint passa en tots els grups, hi
ha temporades amb més activitats que daltres.
Amb el canvi de presidència i de membres de
Junta, es va donar una nova empenta al Grup i
després de diverses reunions es va iniciar una
nova etapa que enguany assoleix el 30è aniversari. Com anècdota, el Pepet Pou, vocal de Fotografia que va iniciar aquesta
nova etapa, aleshores pensava
que el concurs podria durar uns
tres o quatre anys..., Ara ja en
portem trenta.
En el decurs daquestes tres
dècades, hi ha hagut diferents
Vocals que, amb la col·laboració dels membres del FotoVídeo de la UES antiga Agrupació Narcís Giralt, de les
botigues de fotografia del poble i dun nombre indeterminat
de participants que amb les seves fotografies han fet possible
omplir les parets de les diverses sales dexposició que hem
tingut, han fet possible arribar
a aquesta fita. A tots, moltíssimes gràcies i ànim per continuar fent fotografies i participant en les activitats del Grup.
ENTRE TOTS HEM FET POSSIBLE
ARRIBAR ALS TRENTA,
ENTRE TOTS FAREM POSSIBLE
ARRIBAR ALS ..........
Moltíssimes GRÀCIES.
Vocalia del Grup de Fotografia
Com a petit homenatge als primers participants, adjuntem la
classificació del primer concurs
daquesta etapa.
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General
ACTIVITATS DELS GRUPS
DURANT ELS MESOS
DE JULIOL I AGOST 2019
GRUP GAME. Pedraforca per la Via Estasen
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GRUP GAME. PONT DE SUERT – ESCALADA I BARRANCS
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GRUP ANAR-HI ANANT. SOPAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA

JUNTA DIRECTIVA DEL CEC. ÚLTIMA REUNIÓ ABANS DE L’ESTIU
A SANT LLORENÇ SAVALL I TORNADA A PEU FINS A CASTELLAR
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GRUP DE MARXA NÒRDICA
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General
1a Caminada Popular Nocturna de Castellar del Vallès #sotalalluna
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ!
Amb 430 inscrits, superant fins
i tot les previsions més optimistes, la #sotalalluna 2019 ha
estat un èxit de participació i
organització.
Una trentena de voluntaris dirigits pel coordinador responsable de la #sotalalluna,
Ramon Canalís, han aconseguit que la 1a Caminada Popular Nocturna de Castellar del
Vallès hagi estat un èxit.
La jornada va tenir de tot; calor, pluja i diversió.
Els participants es van veure sorpresos per un
imprevist però reconfortant xàfec. En lavituallament, els voluntaris, amb força enginy, van
aconseguir que la pluja no aigües els aliments
oferts.
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Durant el trajecte, els més petits van poder descobrir una bona colla danimalons de fusta
que van fer el caminar més amè.
A larribada es serví beguda i un entrepà calent
de botifarra.
Tots els caminants van participar en la rifa de
dos pernils.
Des del Centre Excursionista de Castellar fomentem els productes de proximitat. En aquest sentit, val a dir que tots els productes dalimentació servits en la #sotalalluna han estat adquirits
als comerços de Castellar.
La #sotalalluna ha nascut com un esdeveniment
esportiu popular, lúdic i solidari. Per això, es va
decidir que els guanys aniran destinats a la plataforma SUMA+ Castellar que treballa intensament per aconseguir medis i donar resposta als
nens i nenes amb necessitats especials dins de

escoles. En un proper acte, es farà entrega a
SUMA+ de 1.000 euros, fruit del benefici que ha
reportat aquesta caminada.
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Des del Centre
Excursionista
volem agrair
lalta participació, lesplèndid treball dels
voluntaris, la
bona predisposició dels comerços castellarencs i la
col·laboració
del nostre ajuntament facilitant lorganització daquest
esdeveniment.
Al 2020 hi tornem!
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Grup Familiar
Cap de setmana del Grup Familiar al Baix Ter
El passat cap de setmana 29-30 de juny el grup
familiar va tancar la temporada a lEstartit.
El punt de trobada de les famílies fou al càmping les Medes.
Lobjectiu era passar
un cap de setmana
junts descobrint
lentorn amb bicicleta i en caiac.
El dissabte es va reservar per a fer una
excursió en bicicleta. Sortíem des del
mateix càmping
després de passar
per la piscina i gaudir duna remullada.
Estàvem en plena
onada de calor i
convenia començar
fresquets. Seguim el
camí del Ter vell en
direcció a Torroella
de Montgrí. Ens
allunyem de la costa entre camps de
panís i ordi. El camí
és absolutament
pla durant tot el recorregut, així que és
apte fins i tot per als
més menuts. Vam
seguir el camí durant un quilòmetre i
mig i arribats a
aquest punt, vàrem
agafar un trencall a
la dreta. Aquí comencen els camps
de pomeres. Es va
seguir aquest camí
fins a la platja de la

Gola del Ter: un hàbitat natural amb dunes a
mig fixar, vegetació baixa i vistes vers les Illes
Medes. La calor havia estat apretant de valent i
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tothom va agrair el bany que tant pot es pot fer
en laigua salada i freda del mar com en laigua
dolça i més temperada del riu Al cap duna
estona es va dinar la platja i encara vam allargar lestona de joc. Quan el Sol començava a
vèncer les ganes de platja, vàrem recollir inflables i ombrel·les i es torna a lEstartit resseguint
la línia de costa. És un paisatge daiguamolls
amb algun pont de fusta i on trobem un mirador daus de parada obligatòria per a la canalla. Finalment arribem a zona més urbanitzada i
en poc més de quinze minuts tornàvem a estar
al càmping on ens vam retrobar amb la piscina
que ens va ajudar
a sobreposar-nos
de la calorada. Van
ser 11 quilòmetres
i mig molt planers
i amb un ferm que
facilita el pedaleig,
tot i que la calorada va afegir un
punt de dificultat.
Diumenge dia 30
de juny era el torn
del caiac. Les famílies vam sortir del
càmping a les 9
del matí, en direcció Colomers. A
les 9,30 teníem
hora concertada
amb lempresa

Kayak del Ter.
Un cop a Colomers, els monitors de Kayak del
Ter ens van donar una armilla a tots els participants. Els més menuts amb xiulet inclòs. Seguidament els monitors ens van fer un mini curset
tècnic on petits i grans vàrem romandre molt
atents!!
Quan totes les famílies van estar equipades, ens
van traslladar en furgoneta cap a linici de lexcursió. Cada família va agafar el seu caiac i cap
al riu sha dit!!
Ja amb les famílies situades al riu, es va iniciar
el descens del Ter, concretament vam fer el tram
1 que va de Colomers a Verges.
El descens va ser fàcil, ideal per a famílies amb
mainada. El propi corrent del riu empeny el caiac i això facilita la tasca de remar. Els més menuts van poder contemplar el paisatge i els
animalets que hi viuen. Es van veure tortugues
que prenien el Sol i aneguets que travessaven
el riu.
Em el decurs del trajecte, es va fer dues paradetes per capbussar-nos i agafar energies per a
poder continuar riu avall.
Alguna mainada ja havia provat lexperiència,
però per a altres fou tota una descoberta.
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Grup de Muntanya
Un tomb pel Vignemale 29-30 juny i 1-2 juliol
Magnífic i exigent recorregut que ha permès conèixer les valls de
Marcadau, de Gaube i
linici de la vall del riu Ara.
També ha ofert la possibilitat de fer laproximació al macís del Vignemale i coronar el Petit
Vignemale (3.037 m.) i la
Pique Longue (3.298 m)

1a etapa. 29 de juny
Desnivell
(aprox.):
+1.060m; -825m. Temps
Planoles i al fons el Puig Dòrria emblanquinat
total aprox.: 8h
Baños de Panticosa
(1.645m) - refugi de
Bachimaña (2.190m) coll de Marcadau (2.541m) - vall de Mercadau - 2a etapa. 30 de juny
refugi Wallon (1865m)
Desnivell (aprox.): +1.218m; -451m. Temps total aprox.: 9h
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Refugi Wallon (1.865m) - vall de
Mercadau - alberg Chalet du Clot
(1.522m) - alberg Pont dEspagne
(1.496m) - vall de Gaube - llac de
Gaube (1.730m) - refugi Les
Oulettes (2.151m) - coll
dHourquette dOssue (2.734m) Petit Vignemale (3.037m) - refugi
de Bayssellance (2.651m)

3a etapa. 1 de juliol
Desnivell (aprox.): +1.075m; 1.075m. Temps total aprox.: 8h
Refugi de Bayssellance (2.651m)
- bifurcació (2.550m) - glacera
dOssue - Pique Longue (3.298m)
- glacera - refugi de Bayssellance
(2.651m) - coll dHourquette
(2.734m) - refugi les Oulettes
(2.151m)
4a etapa. 2 de juliol
Desnivell (aprox.): +1.000m; 1.520m. Temps total aprox.: 10h
Refugi Oulettes de Gaube
(2.151m) - coll de Los Mulos
(2.591m)  bifurcació al barranc
de los Batanes (2.020m) - llacs de
los Batanes (2.350m) - coll Alto
de Brazato (2.578m) - llac de
Brazato (2.360m) - Baños de
Panticosa (1.630m)
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General
Participació a Llum i Llibertat – CEC

El 8 de juliol de 1951, en Josep M. Torras i Homet, il·lustre soci de la nostra entitat, juntament amb
el seu company de cordada Joan Nubiola, van obrir una agosarada via descalada a lagulla de la
Figuereta (muralla oest de Montserrat) que ha esdevingut una gran clàssica dins el món de lescalada.
Dins del projecte Llum i Llibertat, Lagulla de la Figuereta serà una de les 131 agulles montserratines que il·luminaran la nit del 10 a l11 de setembre.
Des de la Junta del Centre Excursionista, som conscients que aquest és un acte amb un rerefons
reivindicatiu i que dins de la nostra entitat hi ha moltes sensibilitats diferents. Però també som
conscients que aquest serà un esdeveniment difícilment repetible, i en honor al nostre soci Josep
M. Torras, hem decidit que el farell que il·luminarà lagulla de la Figuereta sigui encès per escaladors de la nostra Entitat.
Donat que lencesa dels farells al cap damunt de les agulles serà un espectacle visual únic, la FEEC
ha organitzat, per a tothom que ho vulgui, una sèrie dactes i un sopar al camp de futbol dEl Bruc.
En el següent enllaç hi trobaràs la informació dels actes i també hi pots fer la inscripció pel sopar:
http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=763
Per tal de facilitar el desplaçament fins El Bruc, El Centre Excursionista de Castellar organitza un
autocar.
Dia de la sortida: 10 de setembre de 2019
Hora de sortida: 17,30h
Lloc de sortida: Pàrquing de la ronda de Llevant, confluència dels carrers Balmes, Aragó i Av. Onze
de Setembre
Preu del Viatge: 13 euros
Reserves per lautocar: Al local del CEC, carrer de Colom s/n, els dies 30 dagost, 2 i 4 de setembre en lhorari doficina de 7 a 9 de la tarda.

Nota: Les places dautocar són limitades i sassignaran per estricta ordre de reserva.
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova dels Horts del Botafoc

MUNICIPI: Castellar del Vallès (Vallès Occiden-

Sota terra

COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 424094

Petita cova en lleuger desnivell
ascendent i sòl terrós, en la seva
part final presenta dos compartiments de sostre baix, ambdós conductes són impenetrables i finalitzen la cavitat.

SITUACIÓ:

TOPOGRAFIA:

tal)

4608603 // 350m snm
DESNIVELL: +1 m. RECORREGUT: 12 m

GEOLOGIA:
Sortirem de Castellar per la pista que puja al
puig de la Creu remuntant el torrent de Canyelles pel seu vessant hidrogràfic esquerre, uns
550m des de l'origen de la pista i en el vessant
hidrogràfic dret del torrent es troba la cova,
sobre el marge dels
horts del Botafoc.
Per a accedir-hi, hem
de continuar remuntant
uns 125m més per la
pista, i canviar al vessant dret del torrent pel
pont que es troba just
abans de la pedrera del
Cente, per després baixar pel corriol paral·lel
al torrent que ens porta a lentrada de la cavitat.

DESCRIPCIÓ:

Està formada per travertins amb intercalacions
de graves producte de la dinàmica fluvial.

FOTOGRAFIES:

Imatge exterior de la boca
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Compartiment principal

Imatge interior de la boca

Accés al compartiment final

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Número 600 - Setembre19 | 21

22 | Setembre19 - Número 600

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

