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Salutació
Memòria anual. Gener
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Juliol - Agost
Setembre
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Novembre
Desembre

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

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 

Enrere deixem un any impossible doblidar. Lany 2020 ha
estat i serà per sempre, lany de la pandèmia. Ens hem vist
confinats a la nostra comarca, al nostre municipi, a la nostra
llar. No hem pogut acomiadar com cal aquells socis i amics
que ens han deixat en el decurs de la pandèmia; els funerals, de per si prou tristos per a les famílies, encara ho són
més sense lescalf dels amics.
Els confinaments i les restriccions envers les trobades col·lectives, han fet replantejar totes i cadascuna de les activitats
que teníem previst oferir durant lany 2020, en la gran majoria de les ocasions obligant a suspendre-les i en altres canviant el seu format com ha estat el cas de la Marxa Infantil
de Regularitat que, gràcies a una fantàstica dosi dimaginació per part de la comissió organitzadora, sha pogut portar
a terme la 59a edició en format virtual. Altres seccions, com
la de fotografia, han continuat impulsant els concursos anuals, mantenint daquesta manera encesa la flama. La secció
de marxa nòrdica sha vist reforçada amb la incorporació de
dues noves monitores. Els diversos grups de lentitat no han
volgut deixar passar lavinentesa dinstal·lar els tradicionals
pessebres, una entranyable costum que ens va recordar larribada de les festes nadalenques i el final dun angoixant
any.
Però tot aquest llarg confinament també ha permès redescobrir el millor dels tresors de Castellar del Vallès: el seu
entorn. El puig de la Creu, la proximitat amb el parc natural
de Sant Llorenç del Munt, la llera del riu Ripoll i tants altres
bonics indrets i paratges escampats pel nostre terme municipal, que al visitar-los han estat el pal·liatiu més adient
per a procurar superar lobligada reclusió.
Acabem el 2020 amb la millor de les notícies, linici de la
campanya de vacunació per tal dafrontar la lluita contra el
Covid-19. Encarem doncs lany 2021 amb lesperança de
veure el final de la pandèmia i així poder retornar a lanhelada «normalitat».
Des de la junta del CEC ens hem proposat que el 2021 sigui
un any de canvis, de renovació i modernització de la nostra
seu social, de larrancada de lesplai de muntanya, de la
reactivació dels grups i de les seves sortides excursionistes tant a les muntanyes més properes com llunyanes. En
el 2020 hem estrenat la nova web de lagrupament:
www.cecastellar.cat Aquest ha désser el nostre aparador
on hi trobarem tota la informació relacionada amb el CEC i
lagenda de les activitats programades. També lany 2021
ha de ser lany del canvi de junta; el proper mes doctubre
farà ja quatre anys que som al capdavant daquesta nau. Ara
pertoca fer un pas al costat perquè noves persones agafin
el relleu en la direcció daquest petit gran projecte anomenat Centre Excursionista de Castellar del Vallès.
Salut, muntanya i molta sort a tothom.
La junta de CEC
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Gener
Grup de Muntanya

Grup
Anar-hi
Anant
Grup
de
Natura
Pessebre a la font dels Trons

Retirada del 25è pessebre de Sant Marc

Pràcticament amb quatre clapes de neu als obacs i un dia
esplèndid, amb 10 graus de temperatura al cim, fou retirat
amb èxit i sense presentar desperfectes el 25è pessebre
de Sant Marc de Brocà, sobre Bagà. Aquesta vegada hi vàrem accedir des de la carretera de coll de Pal.

Pedra Seca

General

Homenatge a la primera dona de Castellar
en assolir el cim de lAneto, la Ma. Carme Ullés Borràs

Concurs de tossuderia
Davant del concurs de tossuderia que sha posat de manifest, el cronista ha perdut la confiança i es rendeix a la realitat. Els pedrasequers, tot i haver decidit moure la barraca
un pam, més o menys, no renuncien a fer fora la soca de
lalzina, tot i haver presentat aquesta un certificat darrelament al territori, motiu que li atorgaria el dret de no sé què.
Els aixecadors de pedres compten amb lavantatge addicional de ser més nombrosos i, lògicament, poden fer torns
en la relaxant tasca dapallissar la soca.

Els cinc participants de lexpedició de 1961 a lAneto. Desquerra a dreta: Josep Sales, Ramon Serra, Pere Puigdomènech i Maria Carme Ullés. Davant: Joan Lleixà.

Grup GAME-Júnior
Esquí al Port del Comte
A la Mola a cremar torrons
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Febrer
Grup Pedra Seca exposició

«Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya»

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 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).

General

Sortida amb raquetes a Cambre dAze
i al coll de Puymorens

Grup de Muntanya

Travessa Santuari de Falgars pel Catllaràs

Assemblea General 2020

Amb una més nombrosa participació que
en anys anteriors, es
va realitzar lAssemblea General Ordinària
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.

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

Grup Dimecres caminem
Serra de lObac

Memòria anual
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Març
Totes les sortides i activitats de tots els grups,
queden suspeses
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Comunicat
Castellar del Vallès 29 de març de 2020
El passat 12 de març, la junta del Centre Excursionista
de Castellar va emetre un comunicat on sindicava lajornament de totes les activitats previstes durant els quinze dies
següents i el tancament de la seu social de lentitat fins a
nova ordre. Aquesta decisió es va adoptar un cop es va tenir coneixement de la resolució de la Organització Mundial
de la Salut (OMS) que declarà el brot de coronavirus COVID19 de pandèmia global, i per tal danticipar les mesures restrictives que enteníem que estaven a punt daplicar-se.
Passats aquests quinze dies, les mesures restrictives
en quan a la mobilitat de les persones per tal devitar la ràpida propagació del virus i en conseqüència el col·lapse del
nostre sistema sanitari, han anat en augment. En aquests
moments, tota la nostra societat, excepte aquelles persones que realitzen activitats considerades bàsiques, resta
confinada en els seus domicilis.
A hores dara el número dafectats i el nombre de morts
a causa de lepidèmia sobrepassa amb escreix les primeres
previsions més pessimistes. Però hi ha una dada esperançadora i és el número de persones que han aconseguit superar la malaltia.
Les previsions són de seguir confinats per un temps
impredictible, però amb la certesa de saber que si ho fem
bé evitarem la propagació de la malaltia i abans podrem
tornar a la «normalitat» ara tan desitjada.
Considerant la incertesa actual, per una banda hem ajornat amb data indefinida la 30a edició de la travessa Castellar-Montserrat que teníem previst fer el dia 22 de març.
Intentarem posar-hi data quan tot això passi. Alhora, hem
cancel·lat la XIII edició de la Ruta de les Ermites prevista per
al 19 dabril, ja que aquesta prova es realitza dins del marc
de les caminades de resistència que organitza la FEEC i el
calendari, en quan a dates, és molt restrictiu. Pensem que
amb aquesta decisió es facilita la tasca a la Federació.
En funció de levolució dels esdeveniments, anirem
adequant el calendari de les properes activitats.
Animem a tots els socis a mirar endavant amb esperança i il·lusió; aquest es un «cim» dels difícils, però si ens
mantenim ferms aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, sens dubte ho aconseguirem.
Volem expressar el nostre condol a les persones que
en el decurs del temps de confinament han perdut algun
familiar o amic i les circumstàncies adverses han impedit
acomiadar-se com cal.
No volem acabar el comunicat sense abans fer un sincer reconeixement de gratitud envers a totes aquelles persones que en una situació tan complicada treballen i vetllen
per la salut, labastiment, la seguretat i el benestar daquesta societat confinada.
La Junta
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Maig

Adéu al mite
El passat 6 de maig, als 94 anys dedat, ens va deixar
Josep Maria Torras Homet. El seu llegat perdurarà per
sempre en els llibres de muntanya del nostre país
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ADÉU A JOAQUIM CASAJOANA HOMET

Fa poc, uns quants mesos enrere, que lexcursionisme
castellarenc sacomiadava per última vegada del company,
Ramon Serra Fàbregas, un dels quatre llegendaris fundadors,
que en el llunyà 15 de novembre del 1953 varen engegar la
nostra entitat en el si de laleshores recent reviscolat Ate-

neu Castellerenc.
Avui novament hem de comunicar-vos altre cop una desagradable notícia. Ens ha deixat per sempre el darrer dels
nostres socis fundadors: En Joaquim Casajoana Homet, el
Quim com lanomenàvem amistosament.

Juny
PRIMERES SORTIDES POSTCONFINAMENT
La crisis pandèmica comença a remetre i les primeres sortides a la muntanya, desprès de més de 60 dies tancats a casa, han
estat molt especials. Aquí teniu algunes de les fotografies compartides.
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Grup Pedra Seca

«Con las lluvias de abril i el sol de mayo...»

El superb entestament de l'ésser humà mai podrà imposarse per sobre de la persistent i sàvia Natura.
La soca de l'alzina de la barraca del Xullo és un exemple viu
d'aquest principi. Con la lluvias de abril y el sol de mayo ,
algunas hojas verdes le han salido al tronc centenari de l'alzina que guaita els camins propers.
Cal observar que, davant de l'assetjament continu i contundent del virus humà, l'alzina es revifa sense necessitat d'UCIS
ni d'entubament. És el triomf de la vida per si mateixa.
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Torna la Marxa Nòrdica del CEC
De la mà de Dolors Martínez, tècnica de marxa nòrdica, un cop passat el període de confinament, sha
reprès els entrenaments dels dilluns. Aquest grup
té molta marxa.

Nit de Sant Joan. El Farell del CEC il·lumina el turó de Tagamanent
El Centre Excursionista de les
Guilles va sol·licitar als membres de la vegueria del Vallès la
possibilitat de disposar de varis farells dels que van servir per
il·luminar Montserrat en el projecte llum i llibertat, per tal de
il·luminar el turó de Tagamanent
la nit de Sant Joan.
Des de el Centre Excursionista
de Castellar vàrem respondre
a la petició cedint el farell de la
nostra entitat.

Excursió a Penyes Altes de Moixeró
(2.276 m), Berguedà
Un magnífic itinerari que ha posat a prova lestat de forma
dels participants.
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Juliol - Agost
Grup de Muntanya

Estiu actiu. Matinal a la Mola

Circular pel Costabona

El passat 26 dagost, un grup de vuit persones, va emprendre el projecte ideat per en Jaume Torrens: Costabona, Roca
Colom, portella de Rojà, fonts del Tec i coll de 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 de Pal, es va prosseguir la ruta cap a 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.

Estiu actiu. Grup Muntanya cicle Ripollès de Nevà
a Montgrony

Estiu actiu. Grup de Marxa Nòrdica
1a excursió del cicle Fem Camí Fem Castellar.
Pujada al puig de la Creu visitant diverses barraques
de pedra seca i baixada per les Fonts Altes

Estiu actiu. Grup GAME - Pic dAragüells

42 è Concurs fotogràfic Joan Riera
Obres premiades
Premi dhonor:
1er Premi :
2on Premi:
3er Premi:

Antoni Marín
Carme Vidal
Jordi Serra
Josep Miquel Badia

Títol: Paisatge
Títol: Líneas
Títol: Sij
Títol: Mirada perduda

Memòria anual
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Setembre
59a Marxa Infantil de Regularitat Virtual

El Covid-19 ha obligat a organitzar una marxa diferent, més individualitzada, evitant daquesta manera una alta concentració de participants i familiars, però mantenint molts dels valors daquesta prova com la descoberta del nostre entorn
més proper.
Els infants han anat descobrint els indrets que samagaven rere les pistes
que cada setmana els organitzadors han
penjat a Instagram. Prova daixò, són tot
el seguit de fotografies que ens han fet
arribar.
Que no pari la Marxa!
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Octubre
La nova web és una realitat
El dia 1 d'octubre va entrar en funcionament la nova web
del CEC dissenyada per l'equip de Little Mamut Multi &
Media Studio de Castellar del Vallès. El domini de la nova
web és:

dels butlletins i durant l'any 2021, es posarà en marxa les
inscripcions web de les activitats que ho requereixin.
Desitgem que aquesta nova eina esdevingui un digne aparador que faciliti la interacció amb el nostre agrupament.

https://cecastellar.cat/

La junta del CEC s'ha vist obligada a realitzar aquest canvi ja
que el servidor on fins ara estava allotjada la web ha deixat
de donar-nos aquest servei. Amb la nova web, de disseny
més actual, es podrà donar més agilitat a la publicació de
notícies, consultar les caminades, proves i esdeveniments
més emblemàtics de l'entitat. Una agenda dinàmica ens permetrà consultar les activitats de les seccions del CEC; a l'apartat d'hemeroteca, podrem consultar totes les publicacions

Grup Pedra Seca

Article den Josep Alavedra a iSabadell

Algunes sortides dels grups
Avans de les restriccions imposades pel Covid-19, els grups
varen poder realitzar algunes sortides respectant les normes de distanciament, ús de la mascareta i higiene de mans.
Adjuntem una petita mostra fotogràfica.

Destacar l'article que ha escrit en Josep Alavedra, com a complement de la seva visita a la barraca del Xullo el passat 27
d'octubre. L'enllaç següent us dóna accés al mateix, on podreu llegir les seves paraules complementades amb una
petita filmació en la que intervé en Joan Roura.

https://www.isabadell.cat/immaterial-valles/la-tecnica-dela-pedra-seca-al-valles/
Pel que fa a l'evolució de la barraca, res a destacar. Va progressant a pas de bou. Observeu algunes imatges d'avui,
en una de les quals es pot observar com el trau de la clepsa
es comença a tancar.

Memòria anual
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Grup
Anar-hi anant
Novembre
Grup Pedra Seca

Finalitzada la restauració de la barraca del Xulo
Ara sí. La barraca del Xullo torna a lluir, així com la paret del
marge adjunt, i es pot dir que està més maca que abans.
Les altres barraques, geloses, estan esperonant arbres per
a que els hi caiguin a sobre i així poder rebre les atencions
dels pedrasequers, en veure que les seves capacitat desteticistes és molt gran i el problema duna agressió arbòria es

pot convertir en una oportunitat per a millorar, tant la construcció com el seu entorn.
El cronista somple duna doble satisfacció. Per una banda la
barraca ha estat restaurada i, addicionalment, la soca de lalzina rebel encara es conserva, en un acte dinsubmissió sense precedents que fa albirar esperances duna nova brotada en arribar la primavera.

Coincidint amb el segon aniversari en que la tècnica de la
pedra en sec va ser declarada patrimoni immaterial de la
humanitat per part de la UNESCO, del 23 al 29 de novembre, tots els racons dels Països Catalans han reivindicat el
patrimoni de la pedra seca i la seva tècnica constructiva.
El grup de recerca de la pedra seca del CEC, havia preparat,
pel diumenge dia 29, una sortida dins del programa dexcursions Fem Camí Fem Castellar organitzat per lAjuntament de Castellar del Vallès. Atenent a les circumstàncies
actuals de pandèmia, aquesta excursió divulgativa sha ajornat al mes de febrer de 2021.

Desembre
55è Pessebre a la Castellassa de can Torras
El virus pandèmic, malgrat tot, ha permès pujar el pessebre
a la Castellassa de can Torras. Els escaladors van proposar
fer-ho de manera diferent a altres anys. Seguint distintes
vies d'escalada, es pujà un tros del pessebre per cadascuna
delles i un cop a dalt de la Castellassa es van encaixar i afermar als ancoratges que hi ha al cim.
Amb aquesta idea, en Josep Llinares va dissenyar i construir
un pessebre-puzzle que permetia fer la seva divisió en tres
trossos més la base.
Així, doncs, el 13 de desembre fou possible portar a terme
aquesta tradició que arrossega tants anys dhistòria.
Abans, el pessebre va romandre exposat a la botiga Disscopi
de Castellar.
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Pedra Seca
Dimarts, 1 de desembre de 2020
Atenent a les necessitats de la barraca de la costa d’en Jan

Si bé les barraques es troben mancades de batec i de funcions orgàniques, necessiten atenció i cures de tant en tant.
Més encara quan es troben a ran dalgun camí freqüentment
transitat i pateixen les agressions dels brètols que transiten
per allà. És el cas de la barraca de la costa den Jan, que
presenta una esllavissada de pedres a lextrem que és a tocar el camí que puja cap a Castellar Vell. Dalguna forma, el
destí daquesta barraca va quedar un pèl marcat per la voluble Fortuna, quan li va atorgar el número 13 en linventari
de barraques que gestiona aquest grup.
Els pedrasequers shan arromangat i han fet una primera
intervenció en la qual han apartat les pedres caigudes i han
netejat la ferida. Aquesta és una tasca primordial abans
daplicar les sutures corresponents, tot i tenint en compte
que seran temporals per raó de no poder evitar el trànsit
de brètols pels camins públics, espècie aquesta que, lluny
de minvar, es troba en plena expansió.

General
Fotografies dels pessebres instal·lats pels diferents grups del CEC
Grup de Muntanya > Pessebre de Sant Marc de Brocà
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Grup Anar-hi Anant
> Pessebre a la barraca núm. 27 , de Llevant

General
Grup GAME > Pessebre a la
Castellassa de Can Torras
Grup Marxa Nòrdica
> Pessebre a les Fonts Altes

General
Momentàniament, de resultes de la pandèmia, no podem presentar l’habitual calendari
d’activitats per a l’any 2021.
En el decurs de l’any, procurarem anar fent i programant el què la situació sanitària ens
permeti.

