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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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Sumari
4 Pedra Seca

- Activitats setembre

5 Grup de Muntanya

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

- Vall de Lladura

6 General

- Festa Major 2019
- Entrega a Suma+ Castellar del xec solidaris
de la 1a Caminada #sotalalluna
- El Centre Excursionista de Castellar amb el
Banc de sang i teixits

PROPERES ACTIVITATS

9 General

- 58 Marxa Infantil de Regularitat
- Diada del soci

13 Grup de Muntanya
- Campdevànol

14 General

- 2n Concurs de ratafia casolana
- 30 anys de concurs fotogràfic

16 Grup dEspeleologia

- Balma petita de la Cambra dels Bocs

18 General

- 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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4

5

6

7

8

12

Sortides i Actes

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

Dia 6
Dia 9

Tots els grups - Agenda
58 Marxa Excursionista Infantil de
Regularitat
Tots els grups - Pàgs. 9 i 10

Dimecres Caminem

Tots els grups - Agenda

Dia 12 Puigmal

Grup Muntanya- Agenda

Dia 13 Sortida a la Cova de laigua
Grup Anar-hi anant - Agenda

OCTUBRE
Dia 18 Últim dia presentació concurs anual
Grup de Fotografia - Agenda

Dies 18 Diada del soci

19 i 20 Tots els grups - Pàgs. 11 i 12

Dia 27 De Campdevànol al santuari de
Montgrony

Grup de Muntanya - Pàg. 13

Dia 27 Espeleologia al Parc del Garraf
GAME - Agenda

Del 18 2n concurs de Ratafies casolanes
al 8

LEstevet de Castellar del Vallès
Tots els grups - Pàg 14
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Pedra Seca
Dimarts, 24 de setembre de 2019
És el torn de la barraca número 135 - D’en
Jordi Solà
Les restes de la barraca den Jordi Solà, catalogada amb el número 135, es troba protegida
per la saludable ombra que projecten les capçades dels pins que es van mantenir drets, després de les ventades de lany 2014 per aquelles
contrades. Amb la intenció de treballar amarats
dun ambient agradable, els pedrasequers han
decidit escometre les tasques de restauració
daquesta barraca.
El seu estat, en el moment de la troballa, feia un
pèl complicat reconèixer que allà hi havia una
barraca. Només lull dun experimentat barracaire podia detectar els indicis que allà encara
es conservaven.
El reduït grup daixecadors de pedres que sha
presentat avui nha fet prou, de feina. Ara ja es
pot apreciar la forma de la construcció i el tap a
la porta que hi ha per causa duna alzina rebordonida de dues besses que es va quedar allà,
fent de sentinella. El futur daquest quercus ilex
serà ben curt.
Com era desperar, es preveu que pot faltar pedra. Això no ha estat mai motiu per a abaltir els
ànims dels aixecadors de pedres. Es pot dir que
ja tenen els oronells ben ensinistrats per a trobar pedres, ja sigui per sobre o per sota del sòl,
com els cans que ensumen les tòfones.

Dimarts, 17 de setembre de 2019
La barraca 152
El cronista no va encertar en assignar el número 156 a la barraca del trau al front, però quasi,
va errar només per quatre unitats. La barraca
en qüestió és la número 152, altrament coneguda com la del Sebastián, per raó de respondre a aquest nom aquell que va indicar la seva
ubicació. La construcció, ja ben empolainada,
torna a lluir una imatge digna de ser visitada.
Però no tot són alegries. Els pedrasequers arreglen les barraques i altres individus, pertanyents
als grups de menys capacitat emocional i, pot
ser mental, com ara brètols, imbècils o, el grau
superior en gravetat: idiotes, es dediquen a
destruir-les. Ha estat el cas de la barraca número 13, altrament coneguda com la de la costa
del Jan, que ha sofert el pas daquestes bestioles i ha quedat malmesa, com podeu veure a
les imatges, i no és la primera vegada.

Potser caldrà canviar-li el número per un altre
que no es trobi associat a la malastrugança,
encara que no és probable que això solucioni
el dèficit deducació i respecte que sestà instal·lant en la societat actual. Ja va passar anteriorment amb la barraca del pla de Palau, i allà
es va quedar, desfeta, com a mostra del risc que
corre tot allò que es troba a tocar dels nuclis
urbans sense tanques, càmeres i llums protectores, elements dissuasius que tampoc aturen
a tothom.
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Grup de Muntanya
Vall de Lladura (estació d’esquí de
Formiguères)-la Basseta-CamporrellsPetit Peric (2.690m)-Puig Peric (2.810m)estany Blau-estanys de la LlosaCamporrells-la Basseta
Dissabte, 14 de setembre de 2019
Desnivell: +1.150m, -1.150m.
Distància: 18,5km.

Sortim de bon matí fins a lestació desquí
de Formiguères i continuem per la pista
que surt a la dreta de lequipament, seguint
en direcció a la Basseta fins una zona
daparcament prop del refugi de la Lladura.
Comencem a caminar per pista fins la Basseta (deixant el torrent a la nostra esquerra). El camí es transforma en sender i ben
aviat senfila en fort pendent fins al collet
que sobre al paratge de Camporrells, prop de
lestany del Mig. Seguim a la dreta fins al refugi i
ens asseiem a esmorzar davant del llac, des don
tenim una vista esplèndida del Petit Peric i el
Puig Peric.
Després dun (bon?) cafè amb llet en pols, reprenem la marxa pel sender que passa entre
lestany del Mig i lestany Gros, fins la base del
Petit Peric (2.690m), que sascendeix sense cap
dificultat tècnica. Baixem al coll i ascendim al
Puig Peric (2.810m).
Recuperem energies i partim pel sender que
segueix al nord-oest (direcció cap al Puig de la

Portella Gran) i que cal deixar en dos minuts per
agafar a lesquerra un altre sender que baixa en
fort pendent per tartera fins a sota del Petit Estany Blau.
Seguim baixant cap als estanys de la Llosa, on
parem per dinar. Reprenem la marxa fins un
collet en el contrafort del Puig Peric. En diagonal a lesquerra ens dirigim al coll i a laltre costat ens apropem a lestany de la Llosa (es repeteix el nom dels anteriors) i continuem fins
enllaçar amb el sender del Tour del Capcir en el
tram de la Bullosa a Camporrells.
J. Pons i J. Aldomà
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Inauguració de l’exposició fotogràfica
Joan Riera i entrega de premis
El divendres de Festa Major dia 6 de setembre
va tenir lloc la inauguració de lexposició fotogràfica corresponent al 41è Trofeu Joan Riera i
55è Concurs de Fotografia Artística.

Obres premiades:
Premi dHonor: Sola de Llorenç Martí
1r Premi: Nena Afar de Jordi Serra
2n Premi: Sota el mateix paraigües de Josep
M. Armengol
3r Premi: Tristor de Josep Miquel Badia
Les obres quedaran exposades durant un mes
al Calissó den Roca
Felicitacions a tots els participants i molt especialment als guanyadors!

Tast d’excursionisme
Prop de 70 excursionistes de totes les edats hem
pogut gaudir dun itinerari que ens ha endinsat

per la zona de les Arenes. Les magnífiques explicacions del nostre guia, Joan Roura, han estat clau per a poder conèixer i/o entendre bona
part dels racons visitats.
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El CEC amb l’acció solidaria de Suma+ Castellar

Entrega del xec solidari. Fotografia  Llorenç Martí
Des del Centre Excursionista de Castellar, ens
sentim orgullosos col·laborant amb una causa
justa i necessària.
Fem entrega dels beneficis de la caminada nocturna #sotalalluna 2019 a #sumacastellar i amb
això ajudem a aconseguir que totes les nenes i
nens de Castellar del Vallès tinguin latenció edu-

cativa adequada.
Agraïm a tots els voluntaris que van fer possible la caminada, a tots els comerciants col·laboradors i a tots els participants que la nit del 6
de juliol van caminar per una bona causa.
Al 2020 hi tornem!
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EL Centre Excursionista de Castellar amb el Banc de sang i teixits
MIG SEGLE DES DE LA PRIMERA DONACIÓ

A la Marató de la Festa Major del passat 6 de
setembre es van acomplir 50 anys des de la celebració de la primera campanya de donació de
sang a Castellar. Lhistòric setmanari Forja anunciava la campanya que es va fer el 21 de setembre de 1969 a lhospital de la ciutat, de 9 a 12
del matí. Sobre el fet de donar sang, el setmanari ho explicava així: Donar sang no és res,
no fa ni la més petita impressió. Una punxada de la categoria duna injecció, uns minuts
destar ajagut per facilitat la sortida de
lapreciat líquid, una fregadeta per taponar
el foradet... i ja està, explicava.

En total van ser 58 les donacions de la jornada,
que van rebre un clavell vermell per part de lAs-

sociació de Donants de Sang com a reconeixement al seu gest. Moix detalla que un dels impulsors de la delegació de Castellar fou lAntoni
Maria Castells, testimoni que va recollir el seu
fill, Joan Castells, acompanyat de Josep Gili. A
hores dara, Moix comparteix responsabilitats
amb Joan Avellaneda, Antoni Mora i Joan Pinosa des de 2009.
Finalment, des de la delegació de Castellar remarquen que durant tots aquests anys han
comptat amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellar. Volem agrair el suport
del CEC, que durant tots aquests anys ens
han cedit el seu local per a les campanyes,

recorda Moix.

Font. LActual
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Diada del soci del CEC
Benvolguda sòcia,
benvolgut soci

El proper dia 20 doctubre
tindran lloc els actes centrals de la 6a Diada del Soci
del Centre Excursionista de
Castellar, però les activitats
ja començaran el divendres dia 18 amb una projecció que, de ben segur,
ens deixarà glaçats. A continuació es detalla el programa dactivitats previstes, nhi ha per a tothom.
Des de la junta del CEC, ens il·lusiona molt la
preparació de totes les activitats de la Diada,
amb elles, busquem la màxima participació, i
que per unes hores, la nostra seu social sigui la
nostra casa i els socis la nostra família.
Una entitat com el CEC, amb més de 900 socis i
66 anys dhistòria, necessita un punt de trobada on grans i joves puguin compartir activitats,
vivències i un dinar de germanor.
No et quedis a casa, vine a gaudir daquestes
jornades.
Desitjant poder-te saludar personalment en el
decurs daquests dies, rep una
cordial salutació.
Rafel Serra
President
Divendres 18 doctubre

· PROJECCIÓ AUDIOVISUAL
TERRITORIS INEXPLORATS, GEL
I NÒMADES A LÀRTIC RUS 
Durant la primavera de 2018, un
grup dalpinistes format per
David Graells, Dani González i
Rafa Vadillo, junt amb els alpinistes russos Ivan Temerev, Vlad
Golub i Fedor Kopitov van realitzar una expedició dexploració

per a escalades en cascades a laltiplà de Putorana, espai natural declarat patrimoni de
lUNESCO, una zona de lÀrtic Rus tancada als
estrangers, i per a la que va fer falta gairebé un
any de gestions per aconseguir els permisos i
planificar la logística necessària completa.
El projecte va constar de dues parts. La primera, lexploració i lescalada de cascades de cel, i
la segona, la visita i convivència amb els pastors nòmades de rens de lètnia Nenet, majoritària a lÀrtic Rus, acompanyats per letnògraf
Miguel Ángel Julián, especialista en les comu-

12 | Octubre19 - Número 601

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
nitats de lÀrtic.
Les temperatures durant
aquests dies dexpedició van
oscil·lar entre els -20º i els 30º, el que dóna una idea de
la duresa de la zona. Un lloc
on a lhivern es superen els 50º.
Horari: a les 20:30 h a la seu
del C.E.C
Duració aproximada: 40 minuts
Dissabte 19 doctubre

Diumenge 20 doctubre

 EXCURSIÓ DEL GRUP FAMILIAR
El Grup Familiar organitza una sortida matinal
per la Vall dHorta.
Els detalls de la sortida, seran comunicats pels
vocals del grup o podeu demanar informació a
la secretaria del C.E.C.

 ROCÒDROM
Al pati del C.E.C hi haurà muntat un rocòdrom
de 5,5 metres per a tothom que vulgui provar
lescalada, tant els petits com els grans. No shi
val a venir només a mirar...
Horari: de 10:00 a 13:30 al pati del C.E.C.

 OPEN SOCIAL DESCALADA PER ADULTS
Competició amateur descalada oberta a tots els
socis adults de lentitat. Cal que cada participant
porti els seus propis peus de gat.
Hora dinici: a partir de les 18:00 al boulder del
C.E.C.
Entrega de premis: cap a les 21:30 al boulder
del C.E.C.

 DINAR SOCIAL AL CARRER
Pararem una taula ben llarga al mig del carrer
per gaudir duna bona arrossada popular cuinada per membres de lADF de Castellar del
Vallès. Làpat inclou aperitiu, arròs, postres, pa,
beguda, xampany i cafès. Cal passar abans del
dia 16 doctubre per la secretaria del C.E.C a recollir el tiquet del dinar i abonar el seu import.
Horari: a les 14:00 al carrer Colom davant del C.E.C.
Preu: 15 els adults i 10 els
menors de 12 anys
 LLIURAMENT DE DISTINCIONS
Tradicional lliurament de medalles i plaques als socis que
acompleixen 25 i 50 anys com
a membres de lentitat. A càrrec
del president del C.E.C.
Horari: després de dinar, a lentorn de dos quarts de quatre de
la tarda.
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Grup de Muntanya
Diumenge, 27 d’octubre
Travessa CAMPDEVÀNOL - MONTGRONY
Sortida: 7:00 matí i arribada
a casa entre 6 i 7 de la tarda

segons la cua que trobem a la
carretera.
Transport: Mixt. Cotxes particulars fins Campdevànol (100
km) Recollida del santuari en
taxi o microbús fins els cotxes.
Cost tot inclòs: 18 . Cal estar
apuntats màxim el 18 doctubre. Comunicat pel whats o al
Josep Manel, 672 134 833 o bé
a la secretaria del Centre.

Sant Pere dAuïra
Campdevànol (793
m), Sant Pere dAuïra
(esmorzar), coll de
Grats, La Pardinella i
santuari
de
Montgrony (1.390
m). Possibilitat de dinar al restaurant, si
sencarrega quinze
dies abans (Hi ha
molts boletaires)
Desnivell : +600;
Km: 14; durada: 5 5,30 h.; dificultat :
Baixa.

Puig de Sant Pere prop santuari

Des de Sant Pere de Montgrony
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia:
Balma petita de la Cambra dels Bocs
MUNICIPI: Gisclareny (Berguedà)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T

4682100 // 1578m snm
DESNIVELL: +4m
RECORREGUT: 7m

399261

SITUACIÓ:

Sota terra
continua i passa a l'altra costat de la canal en uns 560 m.
En aquest punt sabandona el
sender i ens dirigim al nord
bosc a través, en un tram d'uns 660 m i un desnivell d'uns 300 m.
Si prenem com a referencia la balma de la Cambra dels Bocs, la petita es trova en la mateixa
paret del penyasegat a uns 100m
de distància cap al
sud i uns 50 metres menys d'altitud.
DESCRIPCIÓ:

Sortim del municipi de Bagà i ens dirigirem per
la carretera que va cap a Gisclareny en un tram
de 2 Km. Sabandona la pista principal per seguir per la que es desvia cap a la Dou del
Bastareny en un tram d'uns 4 Km. Prescindim
del vehicle abans de creuar el pont de Monnell
molt proper a la Dou.
Continuarem a peu per la mateixa pista creuant
el pont de Monnell i remuntant paral·lel al riu
un tram d'aproximadament 1 Km. Es deixa la
pista per a remuntar pel torrent de Vimboca per
un sender uns 400 m. Abandonem aquest sender per a agafar un corriol una mica més perdut
i marcat en color blau, que es desvia del torrent
en direcció W i passa pel costat de l'ermita de
Sant Romà d'Oreis en uns 540 m. El sender continua i uns 500 metres més endavant ja és visible cap al nord la Cambra dels Bocs, a una major altura i a l'altre extrem de la canal, el corriol

Balma amb un dilatat pòrtic d'entrada de 12 m d'amplada i uns 7 m
d'altura, estructurada en la seva major part per parets
en fort pendent,
deixant molt poca
superfície amb el terra relativament pla.
Les parets de la balma estan pràcticament recobertes de colada en fort pendent i totalment
arrodonides i sense arestes.
TOPOGRAFIA:
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FOTOGRAFIES:

Imatge de la ubicació.

Imatge N del pòrtic de la balma.

Imatge S del pòrtic de la balma.
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