Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Número 610 - Setembre 2020

A mesura que es vagin restablint les
sortides, curses, marxes, etc,
us anirem informant
No oblidem les mesures de seguretat!!!

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 juliol

5 Grup de fotografia
- Classificacions

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

6 General

- Fem Camí
- Matinal a la Mola
- GAME - Pic dAragüells
- Cicle Ripollès
- Marxa Nòrdica

11 Grup de Muntanya

- Tosa dAlp
- Circular pel Costabona

PROPERES ACTIVITATS

13 Grup familiar

- Un dia entre voltors i molt més

14 Grup de Muntanya

- Travessa Planoles - Puig Dòrria - Les
Colladetes (Toses)

15 General

- Federat

17 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 
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Centre
Excursionista
de Castellar

Classificacions

4

6

6

8

9

11

41e
Trofeu
Joan
Riera
55e Concurs de
`
Fotografia Artistica

Sortides i Actes

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

Ja és operatiu el boulder
Contacta amb loficina del CEC per informarte de les novetats a lhora dutilitzar aquesta
instal·lació.

Dia 17 Reunió preparatòria de la propera
temporada
Grup Anar-hi Anant - Pàg. 17
Dia 20 Travesses pel Ripollès
Grup de Muntanya - Pàg. 14

SETEMBRE

Dia 24 Reunió preparatòria per establir les
bases del concurs fotogràfic 2021
Grup de Fotografia - Pàg. 17
Dia 11
octubre
Dia 18
octubre

PROPERAMENT
Un dia entre voltors i molt més

Grup Familiar - Pàg. 13

Pardines - Vilallonga de Ter
Grup de Muntanya - Pàg. 17

Sant Jaume de Frontanyà Dia 15
novembre Gombrèn
Grup de Muntanya - Pàg. 17
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Pedra Seca
Dimarts, 21 de juliol de 2020
Calor i pedres
Les ganes de treballar són inversament proporcionals a la xardor en la que es troba immers
lobrer. Sha de tenir una voluntat a prova de
tremolors de lànima per a aixecar sense defallir
pedres tacades amb la suor que degoteja del
front. La memòria den Jaume Martí sho val. Ell
no es queixava mai i sempre mostrava al món
un agradable somriure que ornamentava amb
algun acudit o dita de les seves terres.

Els pedrasequers es van reagrupant, superant
els obstacles del camí per a arribar allà on es
troba la barraca que necessita el seu agombolament. Tanmateix, saprofita per a corregir algun detall del sender o esmatassar les bardisses que lenvaeixen. Això és el que ha fet una
secció del grup aquest matí, netejar el viarany
que mena cap a la veïna barraca número 11,
dedicada a lamic Albert Antonell.
A pas de bou shi arriba prou i pedra a pedra
es va refent la barraca número 10. Això sí! La
sagrada cerimònia de lesmorzar sha de respectar i fruir-la amb devoció.

Dimarts, 28 de juliol de 2020
Linda instal·lada i vacances d’estiu
Totes les barraques de pedra seca necessiten
una porta per a accedir al seu interior. Aquesta
via daccés es defineix a mida que es van aixecant les parets i amb orientació a migdia en la
major part dels casos, tot i que sen troben orientacions de totes direccions en funció de la
parcel·la on subica la barraca. Un cop sarriba
a laltura convinguda, cal decidir si la part superior de la porta es tancarà amb llinda plana,
quan es disposa de pedres apropiades, o amb
arc de mig punt, més vistós però amb més complexitat de construcció.
La barraca número 10 tanca la seva porta amb
una llinda plana, que és la més simple i la que
menys problemes tindrà en el futur. En el decurs daquesta jornada sha deixat instal·lada la
llinda, tot preveient la continuació de lobra
quan finalitzi el període de vacances que es
pren el grup de pedrasequers. Al setembre, que
ja no farà tanta calor, tornaran reposats i amb
les energies recuperades per a continuar apilant pedres en forma de barraca.
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Grup de Fotografia
Classificació obres tema Canvi Climàtic

Classificació general 31è concurs de fotografia

42 è Concurs fotogràfic Joan Riera
Obres premiades
Premi dhonor
Antoni Marín Títol: Paisatge
1er Premi
Carme Vidal
Títol: Líneas
2on Premi
Jordi Serra
Títol: Sij
3er Premi
Josep Miquel Badia Títol: Mirada perduda
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General
1a Excursió del cicle Fem Camí Fem Castellar organitzat per l’Ajuntament de Castellar i
amb la col·laboració del Centre Excursionista. Pujada al puig de la Creu visitant diverses
barraques de pedra seca i baixada per les Fonts Altes.
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General
Estiu Actiu Matinal a la Mola

Estiu Actiu. Grup GAME - Pic d’Aragüells

Estiu-Actiu Grup Muntanya cicle Ripollès de Nevà a Montgrony
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General
Estiu Actiu. Grup de Marxa Nòrdica
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Estiu Actiu. Grup de Marxa Nòrdica
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Grup de Muntanya
Grup de Muntanya - Tosa d’Alp
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Grup de Muntanya
Grup de Muntanya
Circular pel Costabona
El passat 26 dagost, dimecres, un grup de vuit
persones, amb dos cotxes, va emprendre el pro-

Cim de Roca Colom (2.506m)
El Costabona al fons i, el coll de la Pala a lesquerra

Transitant per les antigues mines de tungstè de Costabona

jecte ideat per en Jaume Torrens: Costabona,
Roca Colom, portella de Rojà, fonts del Tec i coll
del Pal. Va fer un dia esplèndid i tot va sortir
segons shavia previst. El trajecte, una excursió
circular per lAlt Ripollès, arrencava de la Collada Fonda, per Espinavell. Primer vàrem anar a
veure les restes de les antigues mines situades
al vessant francès, sota del Costabona i després
fer el cim (2.465m). Vàrem esmorzar a sotavent i
dallà, davallant vers coll del Pal, es va prosseguir la ruta vers Roca Colom, la Portella de Rojà
(refugi) i tornada per les fonts del Tec, coll de
Pal i enllaç amb el camí de pujada del matí.
En resum, en un
total de sis hores vàrem superar uns 800 m
de desnivells i
una ruta de 14
km. Tot bé. Per
acabar, anàrem
cap a Molló i a
lexterior dun
cèntric bar vam
dinar el que
portàvem, com
a privilegiats,
comentari fet
allà. Fins a la
propera!

El grup al complet al cim del puig de Costabona
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Grup familiar
Diumenge, 11 d’octubre de 2020. Alinyà (Alt Urgell)
Un dia entre voltors i molt més
El Grup familiar
ha programat
una sortida pel
proper 11 doctubre a Alinyà
(Alt Urgell). Com
que és un grup
molt nombrós,
un cop a lloc es
dividirà en dues
activitats diferents, a escollir.
O bé es farà una
excursió per albirar els voltors i
veure com els
guardes els donen menjar, o sassistirà a lanellament docells, sense excursió.
El dinar serà en un espai obert, tots junts, i anirà a càrrec de cada soci.
A la tarda, sha previst fer una excursió a la font de lAiguaneix, un indret preciós i assequible
també per als infants més petits
*Transport amb cotxes particulars.
Punt de trobada 1: Viena Castellar 7,30 h
Punt de trobada 2: Rectoria dAlinyà 10,00 h
Fi de les activitats matinals : 14,00 h
Dinar conjunt de carmanyola a El Ribatell
Tarda: Sortida a les 16,30 h - Excursió a la font de lAiguaneix
Tornada a Castellar
Preus
Albirament voltors
Adults 13,5 
Nens = +5 anys 7,5 
Anellament ocells
Adults 9 
Nens = +5 anys 4,5 
Pagament al CEC. Dilluns, dimecres o divendres de 19 a 21 hores a partir del 7 de setembre
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Grup de Muntanya
Programa del Grup Muntanya
20 de setembre de 2020
Travessa Planoles - Puig Dòrria - Les Colladetes (Toses) prevista per a la primavera passada
dins del programa de Travesses pel Ripollès.
Sortida de laparcament del refugi Corral Blanc
(1.850m) damunt de Planoles. Llarga pujada fins
el Pas dels Lladres (2.529m) i el puig Dòrria
(2.547m), situat molt a prop. Davallada cap el
Gorro Blanc (2.497m), cap a ponent, suau desnivell pel pla de Gorrablanc i pla de les Salines,
coll de la Creu de Meians (1.993m), pla de la Bassa (2.021m) i davallada final fins Les Colladetes
(1.785m). AVÍS: Cal portar aigua per a tot el matí
i pel dinar.

DADES TÈCNIQUES: 3,7 km dascensió continuada amb parada per a esmorzar (desnivell
600+) i 7,5 km de davallada (desnivell 850-).
Unes 6 hores de ruta inclosos descansos, esmorzar i dinar. Nivell de dificultat mitjà, com de costum per al grup.
SORTIDA, com sempre en autocar petit a les
7,00h de la piscina municipal i plaça del mercat, i pas per Sabadell (Club Natació), i tornada
a Castellar a lentorn de les 6 de la tarda.
Cal inscriures ja a la secretaria del Centre, encara que hagueu pagat totes les sortides previstes.

Puig Dòrria a lesquerra i Pas dels Lladres a la dreta

Cim del Dòrria (2547m)

Mirant enrere, camí de davallada vers Les Colladetes (Toses). No tot és pista. Hi ha trams de sender.
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Inici dia 7 de setembre. Tots els dilluns NO FESTIUS a les 7
de la tarda. Entrenament de Marxa Nòrdica
Des del 22 de juny, el boulder ja és operatiu
Contacta amb loficina del CEC per informar-te de les novetats a lhora
dutilitzar aquesta instal·lació.

Dia 17 Grup Anar-hi Anant
Reunió preparatòria de la propera temporada.
A les 20,00 h al local del CEC.

Dia 20 Grup de Muntanya - Travesses pel Ripollès
Puig de Dòrria  collada de Toses
Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Planoles (Collet de les Barraques)  Puig de Dòrria  Cim
de Coma Morera  Collada de Toses (Les Colladetes)
Distància (aprox.) 14 Km
Desnivells (aprox.) 650 m (+) 700 (-)
Descripció: Excursió carenera amb bones vistes sobre la
Cerdanya i el Ripollès.

Dia 24 Grup de Fotografia
Reunió preparatòria per a establir les bases del concurs fotogràfic 2021.
A les 20,00 h al local del CEC

Destacats
Grup de Muntanya
Nova programació de les sortides del cicle Travesses pel Ripollès
18 octubre: Pardines  Vilallonga de Ter
15 novembre (revisable, a comentar en alguna excursió): Sant Jaume de Frontanyà  Gombrèn
Grup Familiar
11 octubre Alinyà (Alt Urgell)  Un dia entre voltors i molt més
Inscripcions a partir del 7 de setembre a loficina del CEC
Per a més informació consultar el butlletí de setembre
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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Protocols Covid-19

Federa’t

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

