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Sumari

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:

4 Pedra Seca

- Activitats febrer

4 Espeleologia

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.

7 Anar-hi Anant

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.

- Jordi Carreras Pecanins - La Cija de los
Royos
- Excursions segona etapa curs 2020-21
- Sortida a Castellar Vell

8 GAME

- Pràctiques de rescat a Tavascan

9 Marxa Nòrdica

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

5 General

Article

- La Marxa Nòrdica no satura
- Notícies Breus
- Entrevista a Rafael Serra a lActual

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 

NOVA WEB DEL CEC
Degut a laturada del servidor on fins ara estava allotjada la web del CEC de forma gratuïta,
ens hem vist en la necessitat de contractar un nou espai web. A partir del dia 1 doctubre el
nou nom de domini web del Centre Excursionista serà:

www.cecastellar.cat

Aquí shi podrà trobar tota la informació relacionada amb la nostra entitat.
És possible que en els primers dies encara hi trobem a faltar algun contingut que, a curt
termini, shi anirà afegint.
Per tant lactual web http://centrexcursionis
ta.entitatscastellar.cat/ deixarà désser operativa en la data indicada.

Butlletí

Número 615 - Març21 | 3

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Pedra Seca
Dimarts, 9 de febrer de 2021
Amb la fusta a l’espatlla
Els troncs dacàcia són més resistents a la putrefacció que els de pi. La construcció de la pedrera de lAntó tindrà un nou sostre amb bigues
daquesta fusta i sespera que aguanti més que
lanterior.
Els pedrasequers han transportat la fusta sobre
les seves espatlles des de la pedrera del Cente,
on les havien portat prèviament sobre la baca
dun cotxe. Acostumats a carregar pedres de
diferents mides i pes, els troncs de fusta només
han presentat la dificultat de fer passar curosament la seva punta per allà on tocava, fent les
revoltes del camí esquivant el pins que el flanquegen a totes dues bandes. Aquest esforç no
es convalida com a penitència ja que ho fan de
gust, el estilitza el físic i no va acompanyat de
flagel·lació.
La jornada sha saldat amb lacostament del les
bigues a la construcció i la col·locació dalgunes allà on han de fer de sostre.

Dimarts, 16 de febrer de 2021
La construcció de la pedrera de l’Antò ja té sostre
La jornada davui ha estat molt productiva. La
construcció ja torna a tenir el seu sostre, ara
millorat amb bigues dacàcia i lloses de pedra a
sobre per a fer lliscar laigua de la pluja.
Infortunadament, lAntò no pot veure la reconstrucció dallò que ell va fer servir quotidianament, com a suport de la seva feina. Altrament
estaria satisfet i agraït pel treball dels
pedrasequers, interessats en larquitectura rústica i rural dels entorns de la població. Costes
amunt es poden visitar algunes barraques més,
ja restaurades, que estarien ocupades pels pagesos que ell veuria passar freqüentment en
anar i tornar del poble.
- Buenuuuu! Ja heu acabat la feina?
- Ep! Antò. Avui tocava sulfatar i ja està tot fet. I
tu, com van les pedres?
- Doncs mira, aquí tinc els blocs per a bastir les
vorades del carrer Nou. Els hauré de baixar de
dos en dos, per a no fer patir lanimal.
- Apa, doncs! Fins demà.
- Siau!
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Espeleologia
Jordi Carreras Pecanins
La Cija de los Royos
Des de fa uns mesos estic seguint per l'ordinador al grup d'espeleologia "CAVERS OF
FACEBOOK", en diverses ocasions he vist fotos i
comentaris, de la "Cija de los Royos", avenc-cova
que vaig descobrir gràcies a dos caçadors de la
Cañada de Benatanduz (Terol). El dia que vam
anar a localitzar-lo, després de gairebé nou hores caminant per la muntanya i sense poder-lo
trobar, com que patia per ells, vaig pujar damunt d'una roca per cridar-los i abandonar la
recerca. Casualment sota la roca on estava hi
havia una de les cinc entrades de l'avenc-cova.
En la primera visita que vaig fer jo en solitari, no
vaig poder recòrrer tot l'avenc ni les galeries, ja
que l'aigua arribava gairebé al sostre de l'avenc.

Vaig tornar una altra vegada amb el meu amic
Quim Bou, fent tota l'exploració de l'avenc-cova
amb molta aigua. Van passar molts anys i em

vaig posar en contacte amb l'Espeleo Club El
Faralló de Montalbán (Terol) i amb el Grup d'Espeleologia de Badalona, per ensenyar-los
aquesta important cavitat. Vam fer una sortida
conjunta amb aquests dos grups per tal de
realizar la topografia completa.

Després van venir a casa meva per fer-me una
entrevista, degut a la quantitat d'avencs i coves
que havia descobert i explorat a la província de
Terol; moltes vegades jo sol només, i la meva
esposa Margarita Calderó m'esperava a fora.
Posteriorment a l'entrevista em van regalar la
revista "la Cija" i el llibre amb la publicació de la
topografia de l'avenc-cova, amb la sorpresa que
a la sala més gran li van posar "Sala Jordi
Carreras", actualment continua éssent la sala
més gran de la província de Terol.
En altres exploracions em van acompanyar Joan
Massaguer, Joaquim Rovira, Ferran Homet i
Joaquim Castany del Centre Excursionista de
Castellar.
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Últimament he estat en contacte amb José Manuel Ros de
Terol, amb el que ja teníem planificat un viatge de quinze
dies, per visitar coves i ensenyar-els-hi unes altres, però
amb el Covid no es va poder fer.
Haig d'agrair a José Manuel Ros (Terol), que va fer una sortida amb diferents espeleòlegs de diverses províncies a la
"Cija de los Royos", les gestions perquè em passessin les
fotografies que adjunto, realitzades per David Serrano de
Sòria, que molt
amablement
m'ha enviat per
acompanyar
aquest escrit.
Durant molts
anys he estat
fent espeleologia per tot el
Pirineu amb els
grups d'espeleologia de la UES
de Sabadell i
l'Institut d'Estudis Espeleològics de Sabadell,
fent campanyes
d'estiu, on fèiem
grups de dos per
a fer exploracions arribant a un
avenc de més de
300 metres de
profunditat i varis rius subterranis.

Entrada cavitat

Passamà
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Sala Jordi Carreras
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Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2020-2021
Programa previst
Març

Abril

Maig

Juny

Dia 7
Dia 21
Dia 4
Dia 18
Dia 9
Dia 23
Dia 6
Dia 20
Dia 10

Voltem pel Vallès 1. Un tomb per Sentmenat
Voltem pel Vallès 2. Visitem alguns torrents de Sabadell
Voltem pel Vallès 3. Per la font de la Riera
Voltem pel Vallès 4. Sant Llorenç Savall - Castellar
Voltem pel Vallès 5. Pugem a Mont-rodon
Voltem pel Vallès 6. Matinal pel sot de la Carda
Voltem pel Vallès 7. Visitem les Foradades (Matadepera)
Voltem pel Vallès 8. El saltant de Guanta

Voltem pel Vallès 9. Sopant a la fresca. Sortida nocturna i de cloenda
Aquesta programació pot canviar de dia o ditinerari per diferents motius. Cal estar atents a lagenda
del CEC www.cecastellart.cat. Els interessats rebran un e-mail amb els detalls de cada excursió.
Juliol

El passat diumenge, dia 21 de febrer, el grup
Anar-hi Anant ha reprès la seva activitat després
dun temps aturat degut al Covid-19. Lexcursió
els ha dut fins a Castellar Vell tot passant per la

nova passera instal·lada al riu Ripoll a prop de
la costa den Jan. Lexcursió ha estat lexcusa
perfecta per realitzar la programació de sortides fins el mes de juliol.
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GAME
Membres del grup GAME fan una jornada de pràctiques de rescat en allaus a Tavascan
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Marxa Nòrdica
La Marxa Nòrdica no s’atura
Segueixen a bon ritme i participació els entrenaments dels dilluns.
Durant aquest mes de febrer sha realitzat la
primera sortida matinal de dissabte. Amb un iti-

nerari que va dur el grup fins lermita de les Arenes tot passant pels nous camins recuperats
que permeten gaudir alguns trams de la llera
del riu Ripoll.
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General
NOTÍCIES BREUS

- La Travessa Castellar-Montserrat prevista - El Covid-19 torna a posar a debat, per segon
pel mes de març es posposa a setembre. La any consecutiu, la possible suspensió la XIII
data exacte es concretarà més endavant.
edició de la Ruta de les Ermites.
- La junta directiva aprova la remodelació del - Els socis federats durant lany 2020 podran
local social per tal de modernitzar les ins- desgravar a la declaració dhisenda una part
tal·lacions i també dadaptar-lo a les noves de la quota de federat.
activitats previstes.
General
Entrevista a L’Actual
Rafael Serra: “És bo que s’omplin camins i muntanyes”
El president del Centre Excursionista de
Castellar (CEC) repassa lactualitat muntanyenca en un moment de gran efervescència a lentorn natural de la vila i
recorda al desaparegut Sergi Mingote,
que va morir baixant el K-2 el passat 16
de gener i havia visitat diverses vegades
Castellar.

Sense poder fer esport federat, ni poder fer ús dinstal·lacions esportives, la
muntanya sha convertit en la sortida
que han triat molts castellarencs que
omplen camins, senders i corriols per
a la pràctica de diferents disciplines.
Laugment en el nombre de rescats i la recent
mort de lalpinista Sergi Mingote, ens ha de donar un toc datenció per a respectar el medi i
visitar-lo amb els mitjans més adients. Parlem
amb Rafael Serra, president del Centre Excursionista Castellar.

Quins són els perills més desconeguts a la
muntanya?

Són aquells més difícils de preveure. Això em fa
recordar una entrevista a lAlex Hoover, un gran
escalador que escala sense corda parets de 400
metres. Li van preguntar per què portava casc i
va contestar que ell no pot preveure que li cai-

gui una pedra al cap. Sent previsors, minimitzem els perills que trobem a la muntanya.

En els últims mesos sestan veient més rescats a la muntanya.

Hi ha més rescats a la muntanya degut a un
major nombre de gent que practica activitats a
laire lliure. Practicar trekking sense anar ben
preparat pot crear problemes. Hem vist pujar
gent a lAneto amb sabatilles i normalment no
passa res. Pugen, baixen i tot queda bé, però
arriba el dia on es gira el temps i amb lequipament lleuger tenen problemes. A la muntanya
sha danar ben equipat!
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Quin és lequipament necessari?

Sha danar ben equipat, adequant-se a lactivitat. Un bon calçat, amb roba dabrigar adaptada a lèpoca de lany. Roba impermeable a la
motxilla, ens pararà laigua o el vent. Consultar
la previsió meteorològica abans de sortir i no
oblidar mai el menjar i laigua suficients per a
completar lactivitat que ens proposem fer.

Es menyspreen els perills?

La muntanya per si sola no és perillosa. El perill
el generem les persones quan volem fer les coses sense la preparació adequada o sense lequipament adequat, que és quan les coses poden
sortir malament. Això és extrapolable a la vida
en general, ja quan les coses no es fan bé, generem perill.

tanyencs professionals, però en els últims
anys sestà massificant. Com afecta tot plegat al muntanyisme?
Són muntanyes increïblement espectaculars, a
més de les més altes del món. Pels alpinistes és
un repte molt important i necessari, però hi ha
massificació, ja que sha convertit en un gran
negoci. Aquest és el moment quan tot comença a anar malament. Hem vist cues per pujar a
lEverest i gent morint-se fent aquestes cues.
Podem fer muntanya, però fins on el teu cos et
pugui portar. Si necessites oxigen per pujar a
dalt, vol dir que allà no has de ser-hi. LHimàlaia
sha convertit en una font de riquesa, però sha
de canviar la política per evitar que es deteriori
en molt poc temps.
Sergi Mingote va passar pel CEC el 2018.

Amb el confinament, els camins i muntanyes estan plens de gent a diari. Quins efec- Com va ser lexperiència?
tes pot tenir a llarg termini?
Va presentar una pel·lícula que havia preparat.
Els camins i les muntanyes shan omplert de
gent que ha descobert els entorns més propers
i nous indrets que els envolten. Aquestes persones seguiran fent lactivitat i a la llarga serà
molt bo a nivell de salut i per a lentorn, ja que
si som conscients i respectuosos deixarem la
muntanya millor que la trobem i a la llarga serà
un benefici per a tothom.

LHimàlaia ha estat el major repte dels mun-

Era una persona entranyable, un líder natural
amb una força mental i física extraordinària. La
seva pèrdua ha estat un daltabaix, després de
liderar lascens al K2, on malauradament, baixant va relliscar i va caure. Era una persona amb
molta empenta i que tenia una carrera pel davant extraordinària. Des del CEC volem fer sentir lescalf a la seva família, en aquests moments
difícils.

Sergi Mingote va visitar el 2018 la seu de Centre Excursionista per presentar la seva
darrera pel·licula. ||Arxiu

A finals del 2019 vau
presentar el projecte de
lAma Dablam pel 2020.
Com està a hores dara?

El projecte va quedar en
stand-by, però no anul·lat,
ja que ho tenim tot lligat
per tirar-ho endavant
sempre que la pandèmia
ens ho permeti. No podem
dir quan anirem, però el
projecte i la il·lusió encara
segueix viva per pujar
aquesta magnífica muntanya, que ens va enamorar
i captivar quan vam estar
el 2016.
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