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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 616 - Abril 2021

Edició especial
XIII Ruta de les Ermites
CASTELLAR DEL VALLÈS
11 D’ABRIL DE 2021
PROVA EXCURSIONISTA DE
RESISTÈNCIA
PER MUNTANYA
46 QUILÒMETRES

Organitza:

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.cecastellar.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

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 març

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.

4 Espeleologia

- Bòfia de la Canal del Jaume

5 General

- Dia de la dona
- Rehabilitació del local
- XIII Ruta de les Ermites
- Les nostres coses
- Excursions de les nostres seccions

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 

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.
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Pedra Seca
Dimarts, 16 de març de 2021
Què fa aquesta gent?
Es pedrasequers continuen remenant pedres.
Com apreciareu a les imatges adjuntes, les peces que es mostren són molt grosses i cal haver
esmorzat molt bé per a moure-les.
Hi ha tot un misteri instal·lat en les intencions
del grup, un cert ocultisme que encén lespurna
de la curiositat. Què trama aquesta gent? Shaurà de seguir atentament, setmana a setmana,
per a arribar al final daquesta aventura. Es sabut que els millors novel·listes estructuren la
seva obra dividint-la en tres parts, a saber: plantejament, nus i desenllaç. Es pot dir que aquesta que escriuen els esportistes del roc pelat es
troba en la fase de plantejament, on es fa la introducció inicial sense desvetllar res que permeti intuir el desenllaç, amb la intenció de mantenir la tensió que capturi latenció del lector
fins a la pàgina final.
Així doncs, amics seguidors, quedeu-vos farcits
dintriga i nos us perdeu els pròxims capítols...

Dimarts, 23 de març de 2021
Remenen pedres ben grosses
Ara remenen pedres ben grosses. Potser volen
emular els egipcis, que neren uns experts en
això de moure carreus gegantins, fent-los pujar
de mica en mica per a fer aquelles piràmides
dins de les quals enterraven el faraó i tot allò
que havia tingut contacte amb ell. En el cas que
els ocupa no nhi ha, de faraó, fet que convida a
eliminar la finalitat de la construcció duna piràmide. Els pagesos no perdien el temps movent
pedres daquesta mida, en tot cas les aparta-

ven si es cruspien un tros de terra que conrear,
així doncs també selimina aquesta possibilitat.
Què volen fer, doncs? El secretisme és absolut.
Aquest cronista roman orfe de dades que li permetin escriure alguna cosa versemblant. Vegem
la propera jornada si traiem alguna cosa que
aporti alguna pista sobre la seva activitat, altrament es pot arribar a la conclusió que es
mouen entre les pedres únicament com a excusa per a celebrar els seus pantagruèlics esmorzars.
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Espeleologia
Bòfia de la Canal del Jaume
1. Caracteristiques
Nom: CANAL DEL JAUME, BÒFIA DE LA
Descripció Breu: Petit avenc de 10 m. de fondària a la serra dEnsija
Tipus: Avenc
Desnivell: 10 metres
Recorregut: 18 metres
Litologia: Calcàries
Comarca: Berguedà
Municipi: Fígols
Gran Unitat: Prepirineu
Unitat: Peguera - Ensija
2. Boques
Nom: CANAL DEL JAUME, BÒFIA DE LA
UTM X: 399925
UTM Y: 4670875
Projecció: ED 50
Fus: 31
Nivell sobre el mar: 1.735 metres
3. Descripció
Una àmplia boca de 9 x 3,5 metres ens aboca a
un pou únic de 10,50 metres de fondària sense
cap solució de continuïtat. El terra és un pedregam. La bòfia està estructurada en una diàclasi
orientada NE-SO i dins les calcàries del cretàcic
superior.

4. Situació
Des del poble de Fígols anirem per la BV-4025
fins el coll de Fumanya. Aquí deixarem el cotxe
a una esplanada de les antigues mines, on hi
ha el Conjunt Paleontològic de Fumanya, vulgarment conegut com les petjades de dinosaures.
Pujarem pel mig del torrent dels Cóms, on hem
de remuntar fins la cota 1700, per seguidament
pujar cap a lesquerra per un terreny emboscat
i molt costerut.
Malgrat que la boca és gran, la seva localització
no resulta fàcil, ja que lavenc es troba al mig
del bosc , a uns 50 metres sobre el llit del torrent.

5. Bibliografia
Dades i fotografies extretes del blog: Espeleobloc
(post del 4-6-2012) Autor: Josep Cuenca.
Fotografies: Jordi Navarro
6. Història
Cavitat inèdita coneguda pel Sr. Salvador Badia, parent de la Montse Mañosa (Castellar del
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Vallès) i que amb les seves indicacions un equip
format per membres del CE de Castellar del

General

Dia de la dona

El 8 de març, el grup de Marxa Nòrdica va preparar una activitat especial per commemorar
el dia internacional de la Dona. Després duna
caminada pels carrers de la nostra vila, tot fent
servir la tècnica de la marxa nòrdica, el grup va
finalitzar lactivitat al local del CEC lluint uns cartells amb un missatge molt clar :
LES DONES A LA VIDA COM A LA MARXA .......
SEMPRE ENDAVANT !!!

Vallès, GE Badalona i EC de Gràcia van poder
explorar el dia 7 doctubre del 2011.
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General
Rehabilitació del local
A partir del dia 15 de març shan iniciat les obres
de rehabilitació del local del Centre Excursionista. Aquestes obres tenen varis objectius:
- Millorar el problema dhumitats a la sala del
despatx i a la biblioteca
- Adequar lespai que actualment ocupen les
grades per a poder-hi realitzar projeccions, reunions i altres activitats que els diferents grups
de lentitat puguin precisar. Un espai que també podrà ser molt ben utilitzat pel futur esplai
de muntanya, un lloc de trobada pels joves de
lentitat.
- Instal·lació dun terra flotant que donarà calidesa al local
- Remodelar la zona dels lavabos, el rebost i
lantesala del boulder
- Millorar laccés al boulder
- Necessàriament adequar espais demmagatzematge

- Pintar
- Millorar laspecte de lentrada del local
- En referència a la col·laboració que des de fa
anys el Centre Excursionista té amb el Banc de
Sang, aquesta reforma millorarà i ampliarà lespai que actualment es fa servir per realitzar les
extraccions.
La realització daquestes actuacions tindran una
durada aproximada de dos mesos. En el decurs
daquest temps i per raons de seguretat, la instal·lació del boulder romandrà tancada.
Loficina del CEC estarà oberta per a donar cobertura administrativa a les possibles necessitats dels socis, en lhorari habitual de 7 a 9 de la
tarda els dilluns, dimecres i divendres.
Les activitats a laire lliure dels diferents grups
es seguiran realitzant amb tota normalitat i es
poden consultar a lagenda de la pàgina de la
nostra web www.cecastellar.cat
Les fotografies corresponents al concurs fotogràfic anual i lexposició fotogràfica despeleologia, sexposaran un cop
finalitzin les obres.
Agraïm lajut i col·laboració rebuda des de lAjuntament per tirar endavant aquestes obres que
suposaran una millora
qualitativa de la nostra
seu social i ens permetrà
encarar la nova etapa
post-covid amb moltes
ganes i un local renovat.
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General
XIII Ruta de les Ermites 11 d’abril 2021 – Edició Especial
El Centre Excursionista de Castellar del
Vallès (C.E.C.) organitza bianualment
dues caminades:
- Ruta de les Ermites i Cinc Cims  que
formen part del Circuit Català de Caminades de Resistència (C.C.C.R.) de la
FEEC.
Pels motius de tots coneguts, ledició de
la Ruta de les Ermites 2020 es va cancel·lar. Enguany, ateses les noves circumstàncies, realitzarem el que hem anomenat Ruta de les Ermites Edició Especial,
on hem introduït alguns canvis a fi
dadaptar-nos a les normatives derivades
de la pandèmia del COVID.

En aquests canvis, els més notables
han estat:
- Modificar el recorregut, restringint-lo
dins la comarca i fer-lo transitar majori-

tàriament per pistes amples, en especial en la
primera meitat del trajecte.
- Minimitzar els punts de control a fi devitar
aglomeracions. Els avituallaments faran també
aquesta funció.
- Limitar el número de participants a 250 que
shauran dinscriure, únicament, mitjançant la
web de la FEEC. No es realitzaran inscripcions
al local del C.E.C., ni el dia de la prova com en
edicions anteriors.
- Augmentar els punts de lliuranent de dorsals
a la sortida.
- Modificar els avituallaments: en lloc de tipus
buffet, hi hauran bosses individuals. Cada participant no podrà escollir el que vol menjar.
- Cada participant haurà de portar el seu propi
got per a les begudes.
- No es permetrà laturada / agrupació de participants en especial a larribada.
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- No repartir dorsals fins el moment de la sortida.
Us demanem que porteu el Full de responsabilitat signat el dia de la cursa que trobareu als documents tècnics daquesta inscripció.

Les característiques tècniques:
Data: 11 abril 2021. Sortida: de 7:00 a 8:15. Re-

corregut: 45,6 Km. Desnivell Total (+) i (-): 1715 m
PREUS INSCRIPCIÓ:
Federat No Federat
Soci/a C.E.Castellar
15
21
No Soci/a C.E. Castellar
23
29
Per a més informació de la prova us podeu adreçar a www.cecastellar.cat

General
LES NOSTRES COSES
Canvi de vocalia a la secció GAME
El fins ara vocal del grup, Gerardo Martínez, ha estat pare. Les seves noves obligacions han propiciat donar pas a Anabel Becerro com a nova portaveu del grup. A la fotografia podem veure a
Gerardo preparant al seu fill per començar a descobrir la muntanya.

General
Excursions de les nostres seccions
Anar-hi Anant
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General
Excursions de les nostres seccions
La Marxa Nòrdica
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