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CASTELLAR DEL VALLÈS
19 D’ABRIL DE 2020
PROVA EXCURSIONISTA
DE RESISTÈNCIA
PER MUNTANYA
46 QUILÒMETRES

Organitza:

XIII Ruta de
les Ermites
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 gener

6 General

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 amb raquetes a Cambre dAze
- Sortida amb raquetes al coll de Puymorens
- Assemblea general
- Col·laboració amb Camarasa
- Les sortides de febrer del grups

12 Grup de Muntanya

- Travessa Santuari de Falgars - Sant Jaume
de Frontanyà pel Catllaràs

PROPERES ACTIVITATS

14 General

- Els dimecres a la Masella!

15 Grup de Muntanya

- Tercera travesssa pel Ripollès. Sant Jaume
de Frontanyà - Rasos de Tubau - Gombrèn

16 General

- Travessa Castellar-Montserrat
- XIII Ruta de les Ermites

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.

18 Grup dEspeleologia

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.

22 General

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

25 Full dactivitats

Article
Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

- Sortides de descoberta despeleologia
- Sortida descoberta de descens de barrancs
- Rutes despeleologia: Cova de la Moixeta alta
- Caminades de resistència
- Federat

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 1
Dia 8

Tots els grups
Els “can can”
Grup Anar-hi Anant - Pàg. 25
Fem passes per les Dones
Tots el grups - Pàg. 25

Dia 13 Data límit per al segon lliurament del
concurs anual

Grup de fotografia - Pàg. 25

Dia 14 Alinyà
Grup Familiar - Pàg. 25
Dia 14 Via ferrada
Grup de Muntanya - Pàg. 25

MARÇ

Dia 15 Travesses pel Ripollès
Grup de Muntanya - Pàg. 15
Dia 15 Pujada a Sant Sadurní de Gallifa
Grup Anant-hi anant - Pàg. 25
Dia 18 Dimecres caminem
Tots els grups - Pàg. 25
Dia 22 Travessa Castellar -Monserrat
Tots els grups - Pàg. 16
Dia 27 Projecció i presentació del llibre Viatge
al Nepal

Tots els grups - Pàg. 25

Dia 29 El pic del Vent (El Farell)
Grup Anar-hi Anant - Pàg. 26
Inscripcions obertes de la Ruta de les Ermites
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Pedra Seca
Divendres, 21 de febrer de 2020
Exposició «Tota pedra fa paret. La pedra seca
a Catalunya »

reconeixement va néixer lexposició Tota pedra
fa paret. La pedra seca a Catalunya, que ha
estat elaborada per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
(DGCPAC) del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i lAssociació per la
Pedra Seca i lArquitectura Tradicional (APSAT).
En Martí Rom, president dAPSAT, declara que
hores dara tenen plena tota la itinerància de
lexposició per lany 2020 i 2021, i que està començant a programar les ubicacions de lexposició per a lany 2022. Tot un èxit sense precedents.

El 28 de novembre de lany 2018, la Unesco va
incloure lArt de la pedra seca, coneixements
i tècniques a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Candidatura que van presentar nou estats del centre i sud dEuropa, incloent Espanya. Daquest

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Desprès de la seva
inauguració el passat
14 de novembre, al
Centre dinterpretació
de la pedra seca de
Torrebesses, al Segrià,
avui sha inaugurat a
la sala Violant Carnera del Centre dEstudis
de Castellar  Arxiu
dHistòria (CECV-AH),
amb la col·laboració
del Grup de Recerca de
la Pedra Seca del Centre Excursionista de
Castellar (GRPSCEC),
els membres del qual
són protagonistes dalgunes imatges exposades en els diferents
panells de lexposició, que ells mateixos es van
encarregar de muntar la tarda del dia anterior.
A les 7 de la tarda tingué lloc lacte dinauguració de lexposició. La sala era plena per a escoltar els parlaments dOriol Vicente, president
del CECV-AH, Rosa Maria Canales, tècnic de la
DGCPAC, Joan Roura, membre del GRPSCEC, i,
finalment, Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès, qui ha lloat la feina feta pel grup
local i també ha reivindicat el CE-AH com a
punt despecial interès per a la celebració dactes com els que sinaugurava. Tot seguit, en
Joan Roura va fer un recorregut explicatiu per cadascun dels panells que
composen lexposició; començant
per la il·lustració geològica del tipus
de pedra que es pot trobar a Catalunya, per a continuar amb la varietat
de construccions que es poden fer
utilitzant la tècnica de la pedra seca.
Després de Castellar del Vallès, on romandrà fins al dia 17 de maig, estan
previstes les ubicacions de lexposició en el decurs daquest any 2020 a
Freginals (Montsià), Cadaqués (Alt
Empordà), Manresa (Bages) i Bonastre (Baix Penedès).
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General
8 de febrer de 2020. Sortida amb raquetes a Cambre d’Aze
A la sortida programada per aquest dissabte hi ció a St. Pierre i, sense arribar-hi, retornem a
anem dos companys del CEC. Ens desplacem Eyne. El bon temps ens ha acompanyat, fins
fins al peu de lestació, a Eyne, per fer una ruta acabar ben acalorats.
amb raquetes. Abans de sortir, mentre esmorzem, uns monitors de lestació ens comenten
que la neu està dura i que caminarem millor amb
grampons. Els fem cas i deixem les raquetes al
cotxe per anar més lleugers de càrrega. DEyne
pugem a Roques Blanques, continuem fins al
peu del circ de Cambre dAze, baixem en direc-

29 de febrer. Sortida amb raquetes al coll de Puymorens
Tres membres del CEC hem anat fins el coll de nyes nevades que sobserven en tots els punts
Puymorens per fer una passejada amb raque- cardinals. Per alguns era la primera vegada que
tes de neu. A tres minuts del coll ens calcem les anàvem amb raquetes; de manera que hem
raquetes i iniciem el trajecte en direcció al pic aprofitat el passeig per adquirir les quatre rede la Mina. Anem per la carena, fora del camí gles bàsiques sobre aquest instrument i per
que es recorre habitualment per pujar a aquell practicar en terreny de pujada, de baixada i de
cim, cosa que ens permet estar sols i gaudir de flanqueig. Lexperiència ha estat molt satisfaclitinerari i de les panoràmiques de les munta- tòria i esperem repetir ben aviat.
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General
Assemblea General 2020

Amb una més nombrosa participació que en
anys anteriors, el passat dia 27 de febrer es va
realitzar lAssemblea General Ordinària del Centre Excursionista de Castellar del Vallès de lany
2020.
Durant lassemblea es va exposar un resum de
les activitats realitzades en el decurs de lany
2019 i la proposta dactivitats per lany 2020.
També va ser presentat el resultat del tancament
econòmic de lany 2019 així com el pressupost
previst per lany 2020.
Com a novetat, es presentà als socis presents

el projecte desplai de muntanya que pretén
dotar al CEC duna secció on hi hauran nenes i
nens dentre 8 i 14 anys. Aquesta secció estarà
coordinada per un director desplai i els monitors requerits en funció del nombre dinfants.
Pretenem aconseguir un esplai dalta qualitat
on els participants gaudeixin de les activitats
tot rebent una formació orientada al món de la
muntanya i la natura, sense oblidar la història
del CEC i lestreta vinculació de la nostra entitat
amb el poble de Castellar.
Durant la reunió es van realitzar les tres votacions proposades a lordre del dia:
- Aprovació del tancament econòmic de lany
2019
- Aprovació del pressupost de lany 2020
- Aprovació de la gestió de lactual junta
Un cop votades i aprovades per unanimitat tots
els punts de lordre del dia, es va donar pas als
precs i preguntes.
Un tast de coca i moscatell va posar fi a lassemblea denguany.

Rafel Serra

General
Col·laboració
La botiga Camarasa, especialitzada en esports de muntanya, del carrer Sant Pere, 12, del Sabadell,
ofereix descopmtes especials a tots els socis de la nostra entitat, en accesocis i roba de primeres
marques.
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General
LES SORTIDES DE FEBRER
GRUP ANAR-HI ANANT
Serra de l’Obac

Sortida pel rodal i calçotada
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General
GRUP DIMECRES CAMINEM
Serra de l’Obac

GRUP ESPELEOLOGIA
A la recerca i catalogació de cavitats a Sant Feliu de Guixols
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General
GRUP GAME
Sortida Vallter – pic de la Dona

Sortida Cambre d’Aze

Baixada del pessebre de la Castellassa
escalada i descens per la via de la X
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General
MARXA NÒRDICA
Les sortides dels dilluns

Reconeixement de la FEEC per la participació al circuit català de Marxa Nòrdica 2019

Dimecres a la Masella
amb la UES
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Grup de Muntanya
23 de febrer: Travessa Santuari de Falgars - Sant Jaume de Frontanyà pel Catllaràs

Degut a la calor avançada que induïa a pensar
que no trobaríem neu, es va decidir mantenir la
segona travessa com shavia previst inicialment,
és a dir, aquesta.
Amb un dia esplèndid, fins i tot calorós per
aquestes dates, vàrem arribar a Falgars a les

nou del matí i seguint el PR-11 es remunta un
fort desnivell fins els cims del Catllaràs. Érem
dinou participants, que passant pel Pedró de
Catllaràs (1.764 m) i pel puig Lluent (1.640 m)
vàrem arribar a Sant Jaume a tres quarts de quatre de la tarda , després dun matí força entre-
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tingut, evitant molts pins trencats per la gelada
i en vent que ens barràven el pas en senders i
pistes, relliscant a les congestes de neu glaçada dels obacs, fent alguna petita marrada i exterminant les nombroses processons de eru-

gues dels pins, arribant a destí i fent beguda a
Vilada. Arribada a casa a les 18:10 h. feliços per
haver assolit un nou petit repte, i esperant poder fer la resta de travesses en bona i divertida
companyia.

Josep Manel
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Grup de Muntanya
15 març: Tercera travessa pel Ripollès
Sant Jaume de Frontanyà - Rasos de Tubau - Gombrèn

Aquesta vegada sí. Esperem no haber-ho de der, 1.327 m) que aviat deixarem per prendre el
canviar degut a la meteorologia.

Sortida de poc més enllà de Sant Jaume, del coll
de la Batallola (1.197 m) per pista fins la Creu
del Soler, un collet (1.312 m), i prendre el sender a lesquerre cap al cim, desviant-nos una
mica vers gregal per a veure lEstimbador sobre els cingles, i arribada al Pedró de Tubau
(1.543 m).
Davallada fins el coll de Fatjaneral (camí rama-

sender a lesquerre cap a les restes de lermita
de Sant Marc dEstiula (1.377 m) i dallà anirem
davallant vers Sant Quintí de Puig-rodon
(1.209 m), i per can Vilamitjana, masia activa,
davallarem finalment cap a Xoriguera i Gombrèn
(908 m).

DADES TÈCNIQUES: Són 13 km, 450 m+ i 650
m- acumulats i unes 5 hores amb parades. Dificultat mitjana.

Vista des de lEstimbador sobre els Cingles de Tubau i cim del Pedró de Tubau amb loratori

Vista del Pedró de Tubau des de la Roca de lHome Mort i vista de Sant Quintí de Puigrodó, davallant
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Preinscripció per a la Travessa Castellar-Montserrat del 22 de març: fins al 18 de març

Travessa de Castellar a Montserrat, 30è aniversari: el 22 de març.

Les inscripcions, numerades i en rigorós ordre de reserva dautocar de tornada, sacaben
el 18 de març a la secretaria del Centre (dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre) i
a la botiga col·laboradora de joguines STOP del
carrer Major, on trobareu la informació completa i detallada.

Els interessats en participar-hi recordeu que cal
estar ben entrenats per no patir ni fer patir als
companys, i sigueu molt puntuals a la sortida. Tots plegats a les 5:50 h. signareu el control de sortida i rebreu alguna recomanació important. Lorganització no es fa responsable
dels no inscrits, sense dret a coca, ni avituallament final.

Butlletí

Número 606 - Març20 | 17

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

CASTELLAR DEL VALLÈS
19 D’ABRIL DE 2020
PROVA EXCURSIONISTA DE
RESISTÈNCIA
PER MUNTANYA
46 QUILÒMETRES

Organitza:

XIII Ruta de
les Ermites

QUADRE DHORARIS, DISTÀNCIES, CONTROLS I AVITUALLAMENTS
Controls i Avituallament Lloc
Sortida - Avituallament
Control 1
Control 2 - Avituallament
Control 3
Avituallament
Control 4
Avituallament
Control 5
Control 6 - Avituallament
Control 7
Control 8 - Avituallament
Control 9
Arribada - Avituallament

Local del C. E. de Castellar
Sant Feliu del Racó
Santa Maria de les Arenes
Sant Pere del Dalmau o de Mur
Vall dHorta.
Santa Maria del castell de Pera
Sant Llorenç Savall
Sant Jaume de Vallverd
Carretera de Gallifa
Santa Maria del Grau (Cruïlla pistes)
Sant Sebastià de Montmajor
Santa Maria del Puig de la Creu
Local del C. E. de Castellar

Altitud
331
362
405
546
508
729
483
571
615
426
514
665
331

Quilòmetres
Parcial

3,0
4,3
2,8
3,8
2,2
4,9
4,5
3,7
3,5
3,8
6,3
3,4

Horari Controls

Total

Mínim

Màxim

0
3,0
7,3
10,1
13,9
16,1
21,0
25,5
29,2
32,7
36,5
42,8
46,2

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:15
11:30
12:00
12:30
13:00

8:15
8:30
10:00
10:45
11:30
12:30
13:00
14:15
15:30
16:15
18:00
19:30
20:00
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Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia:
Cova de la Moixeta alta

Sota terra
gatera que redueix progressivament les seves dimensions fins
a finalitzar en alguns condutes impenetrables cap a linterior i cap a
la sala principal.

MUNICIPI: El Montmell (Baix Penedès)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 376388
4579536 // 456m s.n.m.
DESNIVELL: 0 m
RECORREGUT: 11 m
TOPOGRAFIA:
SITUACIÓ:
A la carretera TP-2442 de Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu, sobre el Km 105, sagafa el desviament cap a la urbanització de La
Moixeta i Les Pinedes Altes. Un quilòmetre més
enllà arribem a la riera de Marmellar on hi ha el
desviament cap a la urbanització La Moixeta per
un pont que creua la riera.
La cavitat es troba al vessant hidrogràfic esquerre del torrent, a 20m sobre el llit de la riera i uns
25m aigües avall del pont de la Moixeta.

DESCRIPCIÓ:

Petita cavitat de dues boques i de sostre baix,
la boca practicable de dimensions més grans,
dóna accés a una sala habitable. La continuïtat
penetrable lhaurem de buscar al NE en una
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FOTOGRAFIES:

Imatge de la boca practicable

Imatge de lentrada

Detall boca petita

Detall dela gatera
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Dia 1 Grup Anar-hi Anant – Els “can can”

Sortida a les 8 del matí de la plaça del Mirador
Ruta Farem una volta duns 14 Km i passarem per diverses masies
del nostre entorn. Can Bogunyà, can Mariner, ca nAmetller, can
Faixero, can Vilar, can Torrents, can Casamada i can Santpere.
Dia 8 Fem passes per les Dones – Ajuntament de Castellar
Dia 13 Grup de Fotografia
Data límit per al segon lliurament del concurs anual. Tema Canvi
climàtic.

Dia 14 Grup Familiar – Alinyà

Matí (2 grups):
1- Albirament de voltors (amb guia-tècnic de fauna)
2- Anellament docells de la mà dun expert ornitòleg
Tarda: Itinerari circular que permet visitar lAiguaneix, una font

espectacular i molt cabalosa, propera al nucli dAlinyà.

Dia 14 Grup Muntanya – Via ferrada
Dia 15 Grup Muntanya - Travesses pel Ripollès - Excursió 3

Hora prevista sortida. 7 h. Itinerari.- Sant Jaume de Frontanyà (Coll de la Batallola)  Pedró de
Tubau  Coll de Fatjaneral  Sant Marc dEstiula  Sant Quintí de Puig-rodon - Gombrèn. Distància
(aprox.). 14 Km. Desnivells (aprox.). 500 m (+) 800 (-). Descripció: Excursió també carenera continuació de lanterior.

Dia 15 Grup Anar-hi Anant – Pujada a Sant Sadurní de Gallifa

Dia

18

Dimecres Caminem, Castellar-Sentmenat

Sortida: a les 8 del matí del CEC
Itinerari: Anar i tornar de Castellar a Sentmenat.
Ruta duns 13 Km, excursió fàcil.

Dia 22 Travessa Castellar – Montserrat 30a edició
Inscripcions Obertes fins el 18 de març

Dia 27 Projecció i presentació del llibre
“Viatge al Nepal” de Carles Brotons. 20:30 al local del CEC. El 1998, dos amics emprenen un

viatge gairebé iniciàtic, per a fer allò que més els apassiona: el muntanyisme. Nepal serà la seva

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
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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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destinació. En aquest llibre sacumulen experiències que quasi li costen la
vida al protagonista. Un viatge impactant ple de grans descobriments. Tant
real i sincer que el lector se sentirà allà mateix, envoltat de les seves gents, la
seva forma de vida, els seus aromes, el seu menjar i les seves muntanyes. On
la vida i la mort es toquen contínuament. En primera persona, amb prosa
senzilla i natural, així està narrat aquest primer viatge a Nepal. Desprès en
vindrien molts més, però això ja és una altra història.

Dia 29 Grup Anar-hi Anant. El pic del Vent (El Farell)
BÉ
I TA M

!

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

Federa’t

Segueix-nos
#centreexcursionistadecastellar
Dia 19 abril Ruta de les Ermites
Inscripcions obertes
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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

