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4 Pedra Seca

- Activitats novembre

6 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

- Bonica matinal a les Guilleries

7 General

- La 58a Marxa Infantil de Regularitat
- 82 participants en la primera edició de la
Marxa Nòrdica
- Les sortides dels grups
- Josep Maria Torras rep lensenya dor de la
Federació dEntitats Excursionistes

PROPERES ACTIVITATS

18 General

- Els dimecres a la Masella!
- 54 Pujada del Pessebre a la Castellassa de
can Torras

20 Grup de Muntanya

- Noves travesses pel Ripollès

21 General

- 30 anys de concurs fotogràfic
- Federat

24 Full dactivitats

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 

Butlletí

Número 603 - Desembre19 | 3

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

4

6

6

7

8

14

Sortides i Actes

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

Dia 1
Dia 4

Tots els grups - Agenda
Excursió i intal·lació del pessebre a la
font dels Trons
Grup Anar-hi Anant - Pàg. 24
Dimecres Caminem: La Mola, esmorzar
i sorpresa

Tots els grups - Pàg. 24
Dia 6

Anem a Sant Marc

Tots els grups - Pàg. 24

Dia 13 Inauguració de lexposició 30 anys de
concurs fotogràfic

Grup de Fotografia- Pàg. 24

DESEMBRE

Dia 14 Escalada esportiva a Montserrat
GAME - Pàg. 24
Dia 14 Muntanya amb raquetes o esquis
Grup de Muntanya - Pàg. 25
Dia 15 54a Pujada del pessebre a la
Castellassa de can Torras

Tots els grups - Pàg. 16

Dia 19 La pel·lícula del Tast dexcursionisme
Tots els grups - Pàg. 25
Dia 28 Quinto de Nadal
Tots els grups - Pàg. 25
Dia 29 A cremar torrons
Grup Anar-hi Anant- Pàg. 25
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Pedra Seca
Dimarts, 12 de novembre de 2019
Sessió de maquillatge
Una barraca de pedra seca no es limita a presentar-se com un embalum de pedres apilades
duna determinada forma. Lestètica és molt important, una barraca pelada no en fa tant, de
goig, com una a la que sha engalanat amb un
esponerós plomall de lliris i sha arranjat lentorn que lenvolta, obrint espai per a poder ser
admirada des de tots els punts cardinals.

que uneix les quatre construccions, de nul·la dificultat i pot ser transitat per qualsevol vianant
que es mantingui dret sense dificultat, sigui sobre la seva pròpia estructura o ajudat per un
bastó. Hi ha la intenció de publicar un tríptic
amb la informació necessària per a poder-les
visitar.

Dimarts, 19 de novembre de 2019
La barraca del Xullo

Els pedrasequers han dedicar la jornada davui
a fer aquestes delicades tasques, més pròpies
dun esteticista que dun obrer aixecador de
pedres, però ja és ben sabut que els membres
daquesta colla no tenen límits en la diversitat
de tasques que són capaços de portar a terme
i, el més important, reeixir en totes elles.

Però aquesta barraca no es troba sola en aquell
indret. Tres barraques més li xiuxiuegen a cau
doïda sentències per a amansir lexpansió del
seu ego. Els espontanis esteticistes han dedicat
també una mica de temps a arranjar el viarany

Ara és el torn de la barraca número 150, a la
que es distingeix amb el sobrenom de del
Xullo.

Aquesta barraca va patir lescomesa duna alzina poc respectuosa, que li va entrar pel corner
esquerra de la porta i la va fer trontollar. Ara
només queden les soques de lalzina intrusa, tot
i que ven arrelades al terra que tenen dessota,
com si no volguessin marxar sense presentar
batalla. Bé, batalla presentaran ben poca, més
aviat serà una resistència passiva que només
aconseguirà allargar la seva agonia.
Els efectes devastadors daquest esponerós
exemplar dequercus ilex han fet que la recons-
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trucció de la barraca passi, en primer lloc, per
un procés de desconstrucció, en el què mostrar
les seves contradiccions i ambigüitats, com si
es tractés dun text filosòfic. Després dun meticulós procés de desbrossament i amb molta
cura, o pot ser sense cap cura, les pedres afectades han estat apartades i apilades a lespera
del ser retornades allà on hi eren abans, tot i
que mai tornen al mateix lloc, ans al contrari,
saprofita per a reubicar-les i millorar lobra. Però
això haurà desperar a la retirada de la fusta irreverent.

Dimarts, 26 de novembre de 2019
La soca de l’alzina s’entesta
Doncs això, que la soca no dóna cap facilitat
per a moures dallà on va arrelar, ja fa molt de
temps, i sestà produint una confrontació dentestaments. Duna banda els pedrasequers, lluitant amb tota la seva sapiència, complementada amb un tou deines tallants i esmicoladores.
A laltre costat la soca, equipada amb unes potents arrels amagades dins de la crosta del sòl
que, pel cap baix, deuen arribar fins al sostre
de lInfern. Es produeix un intercanvi de forces i
resistències que, fins ara, no ha arribat a cap
resultat proporcional a lenergia consumida. La
moral dels aixecadors de pedres comença a
mostrar fissures, esquerdes per les que sinsinuen alternatives, com ara canviar la barraca
de lloc, que vindria a ser desplaçar-la un o dos
metres cap a un costat i, si torna a caure una
gla amb la mateixa mala bava que la creadora
del desfici actual, el problema haurà de ser resolt per una nova fornada de pedrasequers, en
el cas de mantenir aquesta esportiva tradició a
través dels fulls del calendari.

LA GLA TRAPELLA

Portà un dia la voluble Fortuna
una gla dalzina sota dun roc
i amb les pluges, el Sol, i a poc a poc
va treure el cap una planteta bruna.
Déu meu! Quin mal va fer aquella engruna
en fer-se gran, amb el gruix del seu sóc,
tan carregat desperit denderroc
que una barraca transformava en runa.
Així aprenem què, des de ben marrec
cal tenir punteria don es cau,
i no és excusa ser un barbamec
per a convertir-se en un llondro babau.
Bona terra i bona aigua per al rec
escarboten de lésser viu el mal sarau.

El cronista creu que això és una qüestió que
transcendeix làmbit dopinió del grup executor, i proposa obrir un procés participatiu que,
en aportació didees dorígens ben diversos,
permeti arribar a aplicar una solució consensuada. I per a obrir el debat, fa la seva proposta: Tallar la soca horitzontalment, polir la superfície i refer la barraca al seu voltant, deixant
aquella peça al mig de la construcció, a mode
de taula rodona.
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Grup de Muntanya
Bonica matinal a les Guilleries
El passat 27 doctubre, un grup de
vuit socis va prendre part a la
matinal circular feta des dels afores de Sant Hilari Sacalm fins el cim
més alt de Les Guilleries, el Castell
de Solterra, o Sant Miquel de
Solterra o de les Formigues (1.202
m), un magnífic mirador panoràmic de 360º en un bonic dia de
tardor, sense vent i amb poca boira. Quin entreteniment anar identificant els cims a la llunyania! Vàrem fer el cir-

cuit en sentit invers a les agulles del rellotge,
amb pujada més suau i agradable i davallada
inicial més pendent, transitant per torrents i per
boscos de castanyers sobretot, verns, alzines,
freixes, avellaners, faigs, avets...una masia abandonada i les tres fonts i el petit salt del torrent
del Gavatx. El dia esplèndit va arrodonir la sensació dhaver aprofitat el matí.
Josep Manel
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General
Pol Piñol i Fabio Fernández guanyen la 58a Marxa Infantil de Regularitat
es va classificar Bernat Medina Aldaz i Marc Medina Gomis.
Lacte es va iniciar amb les paraules del president de lentitat, Rafael Serra, que va agrair lalta participació daquest 2019, - amb un total de
460 participants, 230 parelles -. També va fer el
símil de la marxa amb la faula de la llebre i la
tortuga, que va narrar en veu alta als assistents.
Igualment, va donar les gràcies a empreses i entitats la seva implicació a la Marxa, i a tots els
voluntaris que la fan possible. A continuació, es
va projectar un vídeo resum de les fotografies
més significatives i emotives de la 58a edició de
la Marxa, un audiovisual elaborat per Josep
Graells. Aquesta projecció va entusiasmar els assistents, molts dells, recollits en alguna de les
imatges.
Seguidament, lalcalde Ignasi Giménez va pujar
a lescenari, al costat dels organitzadors de la
Marxa i socis del CEC, per a fer el lliurament de
premis. Parella per parella, van pujar a recollir
el seu corresponent guardó. Finalitzada
lentrega, es va procedir a la foto del conjunt de
guanyadors amb les autoritats i responsables
del CEC.
Enguany, el recorregut total
sumava 9,2 quilòmetres i va
transcórrer, sortint des de la
plaça dEl Mirador, en direcció a ca nOliver, passant per
can Carner, seguint fins a
Castellar Vell - put daturada
per a esmorzar - Després, es
va continuar cap al castell de
Clasquerí - punt de jocs i
avituallament -, i tornant per
lentorn de can Riera, cap a
can Barba - punt davituallament -, i ja finalment, arribant
altra vegada a la plaça dEl
Mirador.
Marina Antúnez
El president del CEC i lalcalde de Castellar, durant lentrega de premis de la 58a
Font  lActual
Marxa Infantil de Regularitat. || F. VILACLARA
El matí del passat diumenge, dia 10 de novembre, es va fer el lliurament de premis de la 58a
Marxa Infantil de Regularitat que organitza el
Centre Excursionista de Castellar. Lacte va tenir
lloc a lAuditori Municipal Miquel Pont i va comptar amb més dun centenar dassistents, entre
els quals hi havia pràcticament tots els guanyadors.
Els més ben puntats a la classificació denguany
van ser, en categoria infantil, la parella formada
per Pol Piñol Alfonso i Fabio Fernández Moya,
empatats a punts amb Pau Estapé Grau i Llorenç
Alsina Mañosa, tot i que aquesta segona parella no va aconseguir el primer lloc perquè la
suma de les edats era major que la de la primera. En tercer lloc van posicionar-se Martí Tornay
Ollé i Èric Rubio Cagalgante. Les tres parelles
guanyadores, i fins a la cinquena, van rebre
copa. De la sisena posició a la 10, les parelles
guardonades van rebre medalla gran, i de l11 a
la 28, medalla petita.
Pel què fa a les parelles mixtes, van quedar en
primer lloc Javier Ibáñez Gómez i Mateo Ibáñez
Seguí, seguits de Bruna González Berengueras i
Mª Carme Berengueras Sánchez. En tercer lloc
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General
82 participants en la primera edició de la Marxa Nòrdica
deu del matí no fou un obstacle perquè la coÈXIT EN LA PROVA ORGANITZADA
mitiva saturés durant el recorregut senyalitzat
PEL CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLAR
La I edició de la Marxa Nòrdica organitzada pel per lentitat organitzadora. La qualitat dels aviCentre Excursionista de Castellar va tenir un to- tuallaments, latenció dels voluntaris que van
tal de 82 participants que van completar els 10 fer possible lesdeveniment, lentrega dun regal per tots els participants i la sessió final deskm de recorregut.
tiraments amb ritme musical, van posar la cirereta a aquesta caminada com expliquen des
de lentitat organitzadora.

La marxa, inscrita dins del circuit català de Marxa Nòrdica de la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya, va donar el tret de sortida
des del costat del torrent de Colobrers i va recórrer la zona de ca nAmetller, passant pel turó
de can Canyameres (321 m.), girant a prop de la
urbanització de can Canyameres, just al límit de
la serra de Sant Iscle i ja dins del terme municipal de Sabadell. De tornada, els participants van
transitar per la font de can Vilar, can Torrents i
Sant Pere dUllastre, per a tornar al punt de partida.
La pluja caiguda als voltants de dos quarts de

Considerem un èxit la notable assistència a
aquesta primera edició, on els participants
van poder realitzar la sessió descalfament
dirigida per la Dolors Martínez, monitora del
CEC i membres de la secció de Marxa Nòrdica de la UES, a qui agraïm el seu important
suport han explicat des del CEC, on van avançar que la segona edició es celebrarà el proper
8 de novembre de 2020.
Albert San Andrés
Font  lActual
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General
SORTIDES GRUPS
Grup Muntanya. Ferrada Cala del Molí – Sant Feliu de Guixols
El dissabte 9 de novembre ens vàrem desplaçar
fins a Sant Feliu de Guíxols per a afrontar la via
ferrada Cala del Molí. Una
ferrada que transcorre
pel rocam del penya-segat, amb unes vistes del
mar espectaculars. Vàrem gaudir dun dia primaveral, molt clar i amb
un bon sol, temperatura
agradable i sense vent.
Està classificada de nivell
K3 i perfectament equipada.
La propera sortida està
programada pel segon
dissabte de desembre,
dia 14. En aquesta data plantejarem una excursió amb raquetes de neu.
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General
Grup GAME-Juvenil. Montserrat – Alta ruta de les Agulles

Grup GAME. Pic de Freser i Bastiments
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General
Grup Anar-hi Anant
Serra de l’Obac – Cova de l’Estrella

Grup Anar-hi Anant
De Sant Llorenç Savall a Castellar seguint el camí del riu
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General
Marxa Nòrdica. Les sortides dels dilluns
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General
Grup Muntanya. Sant Miquel de Solterra o de les Formigues des de Sant Hilari Sacalm

Dimecres Caminem – La Castellassa del Dalmau des de les Arenes
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General
Josep Maria Torras rep l’ensenya d’or de la Federació d’Entitats Excursionistes
EL passat mes de setembre, la junta directiva el gruix com la filosofia de les activitats, donen
del CEC va acordar presentar la candidatura de una singularitat especial al Josep Maria.
Josep Maria Torras Homet a lensenya dor de la Nat a Barcelona (29 de gener de 1926) però esFEEC. La presentació va anar acompanyada de tablert a Castellar del Vallès, de ben jove comenla biografia den Torras escrita per Martí Llobet. ça a recórrer per proximitat el massís de Sant
Josep Maria Torras fou el candidat seleccionat i Llorenç del Munt i lObac. Aquí comença una
va rebre el passat 28 de novembre lensenya dor activitat i un lloc que ja no deixarà mai més. Sant
atorgada per la Federació dEntitats Excursionis- Llorenç serà un inici però també sempre més
tes de Catalunya (FEEC) en el marc de la seva un lloc de tornada. El massís com un laboratori
festa anual celebrada a lEspai Endesa. Torras on destil·lar una actitud, una ètica i un
va rebre el premi molt emocionat i va dirigir minimalisme que es forja aquí i que serveix per
anar a qualsevol lloc. A la roca de lEsquirol, el
unes paraules als assistents a lacte.
R. Serra 1942 i amb 16 anys, la seva primera escalada
on cal lús de la corda per baixar, iniciant així un cicle com
escalador que dura 71 anys,
finalitzant lúltima escalada a
la mateixa roca amb 87 anys.
Entremig, milers descalades,
primeres ascensions a agulles
i parets, i obertures de vies
que han passat a la història
daquest país.
En un camió, camí de Saldes,
coneix al Joan Nubiola i Callís i es lliguen per primer cop
junts al Cavall Bernat de
Montserrat per tal de refer
una petita senyera dalt del
cim lany 1945. Serà linici
duna cordada autènticament
Josep Maria Torras rep lensenya dor de mans del Secretari General de lEsport de la
singular a Catalunya per actiGeneralitat de Catalunya i el president de la FEEC. Fotografia Francesc Vilaclara
vitat, per durada, per maneBiografia de Josep Maria Torras Homet
ra de fer i per tarannà. Seran un vers lliure duParlar del Josep Maria Torras Homet és resse- rant 57 anys que és el temps que escalen junts.
guir una història personal vastíssima en activi- Neix així, la mítica cordada Torras-Nubiola, la cortats de muntanya. Milers dexcursions i escala- dada centenària.
des que han bastit una trajectòria només a Amb en Nubiola escalen moltes agulles de
labast dels que han tingut una autèntica pas- Montserrat, fent moltes primeres ascensions
sió per allò que feien. Més enllà dels números - tant a agulles importants com a la descoberta
a tota hora extraordinaris- el Josep Maria ha de llocs més remots dintre del massís. Obren
transitat per gairebé totes les disciplines relaci- les xemeneies més evidents de Montserrat que
onades amb el món de la muntanya a casa nos- han esdevingut absolutament clàssiques i que
tra. I ho ha fet deixant empremta amb activitats han fixat el cànon dun tipus descalada montque sempre han estat pioneres en molt àmbits, serratina. Cal destacar les dues xemeneies de la
però també amb un segell característic; hi ha paret de Sant Jeroni que són impressionants
una manera de fer Torras. És per això, que tant ambdues, així com lobertura de les xemeneies
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Torras i Lamarca (1954). Avenc de lEsquerrà. Fotografia Arxiu GES-CMB

de la Figuereta i el Sabre. També han obert moltes arestes Brucs, on cal finura i on és molt difícil assegurar-se. Daltres, com la normal del Frare de Baix, requereixen passos acrobàtics que
dentrada semblen impossibles. Obren a lany
1951 una impressionat xemeneia a Busa de
150m, on caldran 50 anys per tenir repeticions i
copsar-ne la gesta. El Josep Maria també realitza alguna obertura escalant en solitari, algunes
de tan bella factura com la Torras Homet a lEsquelet. La cordada fa repeticions de les vies del
més prestigi del moment, tant a Catalunya com
a la península; en són una mostra per exemple
la 3a repetició de la Haus de la Mòmia o el mític
Puro de Riglos que també en faran la 3a.
Són centenars les vies descalada com a cordada, però el que els hi ha donat renom, és la categoria de les vies i la seva personalitat. Com a
cordada sempre han defugit les modes. Han
anat passant diferents corrents i èpoques a la
història de lescalada (lentrada dels burins, de
lartificial acrobàtic, de les directíssimes, de les-

portiva...) i ells en canvi sempre shan mantingut fidels a un tipus descalada daparent senzillesa. Sempre buscant el pas més fàcil en el lloc
difícil. Passar sense deixar rastre, pitonant molt
poc, buscant recorreguts singulars que no deixin indiferent als repetidors, buscar sempre el
minimalisme de recursos. Encara ara, quan es
repeteixen les seves vies -equipades o sobreequipades posteriorment per cordades menys
coratjoses- sembla difícil pensar com es podia
pujar duna manera tan elegant amb tants pocs
recursos. Han calgut més de 50 anys per tornar
a donar valor a aquest essencialisme de lescalada neta, poc artificiosa i respectuosa. Durant
anys ha semblat que malgrat que les seves vies
sempre shan repetit i han deixat llegat, no havien fet escola, com una raresa que transita al
llarg dels anys.
Arrampicare divertendosi. La seva expressió italiana com a resum duna filosofia. Escalar divertint-se; amb lactivitat i el company de corda. I
ho han fet i ho han encomanat a tots aquells
que shan lligat o compartit excursions amb ells.
Tothom podria explicar una anècdota divertida
que li hi ha passat amb en Torras i en Nubiola.
Irònics, sorneguers, divertidíssims ambdós, han
teixit complicitats duradores al llarg del temps.
Potser també el riures dun mateix ha estat la
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clau de tantes activitats i tants amics. No shan
ventat mai de fer proeses, han reconegut sempre la vàlua dels altres i alhora han trobat el seu
estil tan peculiar. Podríem pensar que sota
aquest sentit de lhumor hi ha una certa superficialitat davant el compromís. Res més lluny de
la realitat. Lany 1949 pengen una gegantina
senyera a la via Haus-Estrems de la Mòmia. Denunciats, els suposarà lexpulsió de la federació
durant dos anys. Com no podia ésser duna altra manera, aquí neix una altre història divertida, la dels fills predilectes del Sr. Pellicer. Tan tossuts en el seu humor que caldrà readmetrels
de nou. Aquesta ironia fina serà el seu segell,
sempre al fil dallò permès. La magnífica i rotunda via que obren al Sabre lanomenen amb
lacrònim dels seus cognoms: via CNT (CapetaNubiola-Torras). A principi dels anys 50 aquestes bromes podien sortir cares. Daquestes ocurrències el Josep Maria en té un cabàs per
explicar. Ell no li dona importància, més aviat
tendeix a reduir-ho a anècdotes aïllades. Els que
els coneixem sabem que a darrera hi ha gent
de pedra picada.

57 anys compartint company de cordada és un
fet excepcional arreu. Per força lamistat ha de
representar una gran vàlua en ell. El Josep Maria
però, també sha lligat -i diem lligat en el sentit
més estricte de la paraula perquè mai ha fet servir talabard- amb multitud de persones, des dels
pioners de lescalada a Catalunya fins als millors
escaladors de lactualitat. Des del mític Jordi
Panyella Pany als referents moderns de lescalada com lArmand Ballart. Entremig tota la generació dels grans escaladors de sis dècades (Anglada, germans Cerdà, Guillamon, Ballart, Fredi
Parera, Picazo, germans Masó...). Per casa seva
a Castellar també ha passat tothom qui sha interessat per alguna cosa relacionada amb els
seu coneixement enciclopèdic dels molt àmbits
de lexcursionisme. Una memòria prodigiosa i
un recull exhaustiu de les activitats, ha fet que
molta gent shi apropés per tal dajudar-los a
trobar un avenc perdut, una agulla sense nom,
a desenredar malentesos històrics sobre toponimia i a compartir la bonhomia.
Comença també a mitjans dels anys quaranta,
a explorar avencs i coves. Fa primers descensos al Garraf i a Sant Llorenç. Fa exploracions
sistemàtiques a avencs tan importants per la
espeleologia catalana com són lavenc de la
Ferla i de lEsquerrà, aconseguint cotes que en
aquell moment eren records (-205m). Coneix fent
exploracions a lAnna Maria Pallejà i esdevindrà
la seva companya. Autèntica pionera, farà amb
ella espeleologia, escalades i milers dexcursions arreu. És amb ella que faran el primer descens integral del torrent del Migdia a Montserrat, més conegut com el Joc de lOca, divulgant
així potser el barranc sec més conegut de Catalunya. Lany 1977 participa en una expedició del
GES del CMB a lilla de Sumatra a Indonèsia, descobrint cavitats de més de 5 quilòmetres de recorregut.
Al llarg dels anys ha resseguit la geografia de
Catalunya, del Pirineu, de la península ibèrica i
de terres més llunyanes. Els números en muntanya sovint no són sinònim de qualitat, però
en el cas del Josep Maria Torras, són tan extraordinaris que val la pena ressenyar-ne alguns.
Ha fet tots els cims de 3000m del Pirineu, alguns repetits diverses vegades fins arribar a un
total de 400; lAneto lha pujat 42 vegades. Centenars de pics de més de 2000 metres daltura,
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entre el Pèl de Ca i lOri. Molts cims de la serralada cantàbrica que coneix tan bé. Ha fet tots
els 3000 de Sierra Nevada en travessa al llarg
de 7 dies sense baixar a la vall. Ha pujat als 50
sostres provincials de lestat espanyol. Així mateix ha fet tots els 41 sostres comarcals del principat. Ha realitzat 9 camins de Sant Jaume sortint des de diferents llocs. Fa ascensions
clàssiques als Alps, a lAtlas i a Austràlia.
Començar a esquiar lany 1945 i ha esquiat en
el decurs de sis dècades. Només a lAneto hi ha
pujat 19 vegades amb esquís.
Coneix bé el país perquè lha trepitjat com poca
gent. Si sempre li han agradat els cims alts, mai
ha defugit de recórrer les planes i les serralades
interiors. Ha participat en centenar de marxes i
curses populars, sent els últims anys molts cops
el participant més gran.
Comença a córrer a principis de la dècada dels
vuitanta participant en moltes curses dasfalt.
Fa 27 maratons i 41 curses de 100km! Comença
també a fer les primeres curses de muntanya
abans que fossin populars i en diguéssim
trailrunning. Participa a les curses del Canigó,
del Montcalm, dels Angles... curses de quan tot
just era un disciplina que naixia. Participa en curses com la Granada-Veleta amb recorregut de
més de 50km i 2800m de desnivell positiu. Alhora no deixa de fer les marxes de llarga distància més famoses no competitives del país. Divulga aquestes curses al llarg de 25 anys a la
revista Marathon. Desenes de ressenyes i articles tenen la seva signatura. Així mateix, manté

durant molts anys el calendari de
curses de la revista.
La divulgació ha estat sempre una
altre constant en la seva trajectòria. Ha participat en lelaboració de
manuals despeleologia, ha escrit
centenars darticles en revistes especialitzades i en els butlletins dels
centres don és soci (Club Muntanyenc Barcelonès i Centre Excursionista de Castellar -antiga SEAC-).
Ha col·laborat com assessor en lelaboració de mapes i guies descalada, coneixedor com pocs del massís de Montserrat i de Sant Llorenç
del Munt i lObac.
De lamistat i la col·laboració amb
el Josep Barberà - un altre home tenaç- naixeria el Grup Cavall Bernat. Barberà impulsarà juntament amb Joan Nubiola i el Josep M. Torras
aquest grup com a lloc de trobada descaladors.
Neix així lany 1978 el Grup Cavall Bernat. Per
ser-ne soci cavallista només cal haver pujat al
Cavall Bernat de Montserrat. El grup ha esdevingut un punt de trobada intergeneracional
descaladors que enguany ha celebrat els 41
anys dexistència.
Ha participat també com a col·laborador en
audiovisuals relacionats amb lescalada. Estimballs Films va fer un documental sobre el trinomi Nubiola-Torras-Barberà. Així mateix també ha
participat al documental Pioners i La roca del
Pastor.
Els escaladors coneixen el Josep M. Torras. Els
espeleòlegs també. Els aficionats a les marxes i
caminades lhan trobat a infinitat de llocs. Els
corredors dasfalt i muntanya han compartit
quilòmetres al seu costat. En qualsevol daquest
àmbits és una referència. Quan ho ajuntem tot,
el gruix de la seva activitat gosaríem dir que és
únic. Per quantitat, per qualitat i per compromís.
El Josep M. Torras ha anat lleuger a tot arreu.
Poc material i màxima eficiència. De coses petites nha fet vies molt belles. De la senzillesa nha
fet filosofia. Ha estat minimalista abans que el
terme estigués en ús. Paradoxalment però,
aquest passar lleuger, ha deixat petja en la història de lexcursionisme daquest país.
Martí Llobet
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Grup de Muntanya
NOVES TRAVESSES PEL RIPOLLÈS
Programa de la temporada 2020
Aquest any seran pel Ripollès, excursions adequades com de costum a les possibilitats del Grup
de Muntanya. Tractant-se dactivitats de mitja i alta muntanya, es podrà variar lordre per raons
meteorològiques. En el butlletí mensual tindreu la informació detallada de cada sortida.

Montgrony amb vistes al Pedraforca i al Pedra Picada

Santuari de Falgars, camí de Sant Jaume de Frontanyà

El Gorro Blanc i Puig Dòrria vistos des de Nevà

Camí de la collada de Meianell. Cim Puig Cerverís.

DATES PER RESERVAR i TRAVESSES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

26 de gener: Travessa Campdevànol - Sant Pere dAuïra - Santuari de Montgrony.
23 de febrer: Travessa Santuari de Falgars - Catllaràs - Sant Jaume de Frontanyà
15 de març: Travessa Sant Jaume de Frontanyà - Cingles de Tubau - Gombrèn.
26 dabril: Travessa Pardines - Collada de Meianell - Vilallonga de Ter.
24 de maig: Travessa Nevà - Coll de la Coma Ermada - Santuari de Montgrony.
14 de juny: Travessa Planoles (refugi) - Puig Dòrria - Les Colladetes (Toses)

PERÍODE DINSCRIPCIONS: A partir del 2 de desembre fins el 15 de gener.
Preus per socis: Les 6 sortides, 125 ; puntuals, 30 . No socis: 6 sortides, 155 ; puntuals, 35 .

Com de costum, el transport ens recull a Castellar i a Sabadell i ens torna a casa al final de la
travessa. Els interessats podeu reservar-lo mitjançant la inscripció al cicle total o parcial a la
secretaria del Centre, on us informaran del cost. Us esperem per gaudir junts daquest variat programa. Organització i prospeccions: Joan Estalrich, Vicenç Portell i Josep Manel Martí.
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Dia 1 Anar-hi Anant. Excursió i instal·lació del pessebre a la font dels Trons
Matinal a càrrec del Grup Anar-hi Anat.
Sortida: A les 8 del matí de laparcament de Puigverd
Itinerari: Camí de la font del Plàtan  turó del Castelló  font
dels Trons, instal·lació del pessebre, cantada de nadales i picapica nadalenc (*) - tornada.
(*) Pica-pica nadalenc: Cadascú porta una cosa (torrons, neules, polvorons, pernil serrà, etc, etc) desprès, entre rialles i més cançons, entre tots ens ho menjarem.
Per a més informació contacta amb la vocal del grup (Emi)
Dia 4 Dimecres Caminem: La Mola, esmorzar i sorpresa
Itinerari: Aparcament del Girbau, coll de Grua, quatre camins (plaça Catalunya), can Pobla, canal de
lAbella, Morral del Drac, la Mola (esmorzar i sorpresa), camí dels Monjos, quatre camins, avenc de la
Codoleda, coll de Grua i aparcament del Girbau.
Distància total: 12,5 Km
Aproximació: En cotxes particulars.
Hora i punt de trobada: a les 8 del matí a laparcament de la ronda Llevant amb carrer de Balmes
Inscripcions: Per correu electrònic a cecastellar@gmail.com
Per telèfon i presencialment a les oficines del CEC dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 de la tarda
Dia 6

ANEM A SANT MARC!
25è aniversari de la pujada del pessebre a Sant Marc
de Brocà (Guardiola de Berguedà)
-Tradicional esmorzar i cantada de nadales a lentorn
del pessebre.
Desplaçament en vehicles particulars.
Per inscriures contactar amb lEmi, la Bego o a loficina del CEC.
Dia 13 Fotografia - Inauguració de l’exposició 30 anys de concurs
fotogràfic.
Hora: 7 de la tarda
Encara tens temps fins el dia 6 de desembre per portar les teves fotografies.

Dia 14 GAME – Escalada esportiva a Montserrat
Més informació al vocal del Grup (Gerardo)

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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Dia 14 Muntanya. Amb raquetes o esquís
El lloc i litinerari està per decidir en funció de la nivologia que es
pugui donar.

Els interessats en aquesta sortida, deixeu les vostres dades a loficina del
CEC i us anirem informant puntualment.

Dia 15 54a Pujada del pessebre a la Castellassa de can Torras
Petits i grans, excursionistes i escaladors, tots a la Castellassa!

7:30
9:00
10:15
10:45
11:00
11:30

PROGRAMA DEL DIA
Sortida del Centre a peu amb el Pessebre.
Qui vagi en cotxe, a laparcament del Girbau.
Esmorzar familiar al coll de la Castellassa.
Trasllat del Pessebre pels nens i cantada de nadales.
Els escaladors el pugen.
Tast de torrons i vi, seguit del Tió pels petits.
Comiat i tornada a casa

Dia 19 La pel·lícula del Tast d’excursionisme 2019
Tant si vas venir a fer el tast com si no, no et perdis la
pel·lícula Un Tomb per les Arenes. A càrrec de Jesús Gómez
Hora: A les 8 de la tarda al local del CEC
Dia 28 Quinto de Nadal
Tradicional Quinto de Nadal organitzat pel Grup Familiar
Dia 29

Anar-hi Anant.
A cremar torrons! – Matinal per la Mola

BÉ
I TA M

!

Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7 de la tarda: Entrenament
de Marxa Nòrdica

Segueix-nos
#centreexcursionistadecastellar

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

