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Elecció de nova
Junta Directiva
Dijous dia 8 de juliol, a les 19.30 hores,
a l’Auditori Municipal Miquel Pont,
plaça del Mercat, s/n de Castellar del Vallès

Nova edició de la caminada
popular nocturna sota la lluna
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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

2 | Maig21 - Número 617

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

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:

3 Pedra Seca

- Activitats dabril

4 General

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.

6 Grup de Muntanya

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.

- La Ruta de les Ermites celebra una exitosa
edició especial
- Doble circuit de barraques al sot del Guix

PROPERES ACTIVITATS
7 General

- Les nostres coses:
 Elecció de nova Junta
 Les obres avances a bon ritme
 Nova edició de la caminada popular
nocturna sota la lluna
 Oferta als socis per llogar material

9 Grup de Muntanya

- Rodals del Montseny

4 Espeleologia

- Cova de la Moixeta petita

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 
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20 
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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, 6 d’abril de 2021
Tot tornant a la feina
En el decurs de les seves vel·leïtats arquitectòniques, els pedrasequers sempre shan vist obligats a fer una recerca de matèria primera per a
concloure les seves obres. No cal dir que lesmunyedissa pedra els esquiva allà on decideixen apilar-ne. Potser aquesta és la causa de la
seva obsessiva feina de les últimes jornades, triscant com cabretes per sobre dunes pedres
enormes. Serà que volen omplir el rebost de
suficient material per a bastir tota la feina de

restauració que tenen pendent? El cronista no
té ni idea i només especula. Tot i que, si és així,
sels presenta pel davant una nova feina, que
serà la de repartir el volum daquelles pedres
tan grosses en peces que siguin manipulables
fàcilment. El cronista sí que sap que no en disposen, de dinamita, fet que limita el marge de
possibilitats a una de sola, que serà la de brandar un mall i fer torns en repartint cops. Però
també sha de tenir en compte que el cronista
pot estar equivocat i la que esmenta no sigui la
veritable intenció del grup.

La jornada davui ha servit per a testimoniar que
les vacances daquest dies han tingut un efecte
tonificant sobre les seves forces. A les imatges
es pot comprovar com han aconseguit moure
un roc de la mida dun antic Seat 600 sense
baca, rodes ni para-xocs. Això escita la imaginació del cronista i fa una nova especulació:
potser proven a fer un cotxe com els del Pedro i
el Pablo dels Picapedra.
Ara mantindran laudiència patint donicofàgia,
plens dexasperant intriga per saber què volen
fer aquesta gent.

Dimarts, 21 d’abril de 2021
Una de nova a Sant Llorenç Savall
Els pedrasequers tornen a la seva feina, que és
la de remenar pedres per a bastir barraques, ja
sigui en concepte de restauració com en concepte de nou projecte.
En aquesta ocasió, el grup sha engrescat en la
construcció duna barraca nova al costat del
cementiri de Sant Llorenç Savall. De moment
compten amb un estoc de pedres per a anar
fent, tot i que, com és habitual, faltarà pedra i
shaurà de cercar allà on sigui possible. El cronista creua els dits per a que no els hi passi pel
cap la possibilitat daprofitar pedres que es tro-
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bin dins del cementiri, per molt maques i planes que siguin.
La feina inicial ja està feta, que és delimitar el
perímetre que ocuparà la barraca i iniciar una
primera filada de pedres ben grosses, que hauran de suportar les filades que saniran acumulat a sobre seu. Es pot dir que té una certa semblança amb les construccions que fan els
castellers, instal·lant a la base del castell els cossos més forçuts que, mossegant la solapa de la
dessuadora, aguantaran tot el que vagi grimpant cap amunt fins a lenxaneta amb un lliri a
la mà.

General
La Ruta de les Ermites celebra una exitosa edició especial
nista de Castellar es van notar diumenge en el
bon ambient i celeritat dels participants

A la Ruta de les Ermites, Sant Pere dUllastre va estrenar
el recorregut com a lloc emblemàtic de la marxa, que va
tenir lloc diumenge 11 dabril. || Q. PASCUAL
Les ganes de fer la prova del Centre Excursio-

Diumenge, 11 dabril del 2021 es va dur a terme
la XIII Ruta de les Ermites Edició Especial, organitzada pel Centre Excursionista de Castellar. Un
total de 250 persones hi van participar. Aquesta és una caminada bianual inclosa al Circuit
Català de Caminades de Resistència de la FEEC.
Lany 2020 es va haver de cancel·lar i, enguany,
sha reprès adaptant-la a les circumstàncies que
imposa la Covid.
Com a canvis més destacats, la modificació del
recorregut restringint-lo a la comarca i traslladant litinerari a pistes amples, que aquest 2021
va tenir un total de 45,6 quilòmetres. També,
minimitzar els punts de control - nhi va haver 8
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enguany - per evitar les aglomeracions, limitar
el número de participants, evitar els avituallaments tipus buffets i donant bosses individuals, i realitzar les inscripcions només per Internet,
mitjançant la web de la FEEC.
A la sortida, que es va fer de 7 h a 8.15 h del
matí des dEl Mirador del municipi, els membres
del Centre Excursionista de Castellar i diversos
voluntaris van vigilar que es complís la normativa. En aquest sentit, es van augmentar els
punts dentrega de dorsals posant quatre
cues separades de persones i donant els dorsals just abans de sortir, apuntava Josep Ser-

rà, membre de la junta del CEC.
La marxa de la Ruta de les Ermites va començar
esglaonada i en direcció a Sant Pere dUllastre.
A més daquesta ermita, també es passaria per
Santa Maria del puig de la Creu, Santa Maria
del castell de Pera, Santa Maria de les Arenes i
Sant Feliu del Racó, a més daltres llocs emblemàtics com can Mariner, can Cadafalc, el Pla de
les Forques, coll Monner, la vall dHorta -amb
can Brossa-, el sabater Vell, Fontscalents i el nucli de Castellar.
Cada participant va portar el seu propi got, a fi
dassegurar un subministrament de beguda segur als punts davituallament, que van estar
atents a larribada progressiva de participants. En alguns avituallaments, fins i tot
hem plegat una estona abans del previst perquè ja havia passat tothom, deia una de les

responsables del punt davituallament a la vall
dHorta, com a nota positiva de la celeritat amb
la que els marxants van fer la ruta.
Pel què fa al recorregut, va ser molt ben valorat
per a tots els participants a la ruta. El CEC només va detectar una incidència menor, quan un
grup dexcursionistes de Terrassa es va dedicar
a treure les cintes de senyalització, amb les conseqüències que això pot comportar. Aquestes
activitats requereixen una sèrie de permisos,
entre ells, la dels propietaris forestals, per poder marcar i transcórrer per les seves propietats. A canvi, per part de lorganització, es garanteix la cura i neteja de tot el recorregut, un
cop finalitzada la prova. Desconeixem la

identitat daquests boicotejadors però és un
fet denunciable i prendrem mesures en properes edicions, apuntava Rafa Serra, president

del Centre Excursionista de Castellar. En canvi,
la meteorologia que shavia apuntat com a molt
dolenta en les previsions per diumenge, va respectar la prova i només hi va haver petits ruixats que no van entorpir la marxa dels excursionistes de la ruta.
La valoració general de la prova ha estat molt
positiva, tant per part dels participants com per
part de lorganització. Hi havia moltes ganes
de fer la marxa, i això sha notat, apuntava
Serra. Dels 250 inscrits que van sortir 248 van
arribar al final. En aquest sentit, va destacar que
la participació va ser molt alta i que, malgrat
que per les restriccions de mobilitat imposades
per la Covid shaguessin hagut de retornar algunes inscripcions, de seguida les vam tornar
a omplir amb gent de la comarca, i la llàstima és que molta gent fins i tot shagi quedat
fora.

De cara a la propera edició, el 2023, es preveu
recuperar el recorregut original de la Ruta de
les Ermites. Per tant, llocs emblemàtics com Sant
Sebastià de Montmajor, es recuperarien dins litinerari proposat a la marxa.
El president del CEC, Rafa Serra, parla amb el veterà
excursionista, Albert Antonell, a lermita de les Arenes,
control 8 de la Ruta de les Ermites. || Q. PASCUAL

Marina Antúnez
LActual 12-4-2021
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Grup de Muntanya
Activitat realitzada a l’abril per membres del grup de Muntanya
Doble circuit de barraques al sot del Guix
El dilluns 19 dabril, amb un bon matí primaveral, es va fer una nova sortida organitzada per
en Jaume Torrens, que lhavia preparat fent diverses prospeccions sol o amb algun amic per
localitzar en aquella zona les barraques de pedra seca i reobrint alguns antics senders per a
connectar-les. En aquesta sortida hi van participar sis socis a més a més dell, el guia de la colla
dels dilluns. Vam sortir del centre a les 8 i tornàvem a ser a casa a les 12:30, a pas lleuger. Vam

fer el recorregut en un ambient molt agradable
per les 19 diverses construccions de pedra en sec
situades al vessant obac del sot del Guix, darrere Sant Feliu del Racó, sota la urbanització del
Cim. Barraques antigues restaurades pel grup
de Pedra Seca del centre, altres reconstruïdes o
renovellades i alguna de factura força recent.
Ara en Jaume està preparant un nou circuit en
una altra zona. Esperem poder-hi participar.

El grup davant la barraca nº 31, del Mussol

Barraca nº 98, de lAgnés

Barraca nº 122, den Ferran Da Silva

Barraca nº 133, den Jaume Torrens

Barraca nº 54, de Cal Manyosa

Barraca nº 25, del Camí dels Cavalls

Ressenya i fotografies den Josep Ml. Martí
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General
LES NOSTRES COSES
Elecció de nova Junta Directiva del Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria d’eleccions en Assemblea Extraordinària de Socis
1. Per finalització del mandat de lactual Junta
Directiva a final dany, en la darrera reunió del
dia 29 dabril sha acordat convocar una assemblea extraordinària de socis amb lúnic objectiu
de procedir a les eleccions per a formar nova
Junta Directiva el dijous dia 8 de juliol, a les

19.30 hores, a lAuditori Municipal Miquel
Pont, plaça del Mercat, s/n de Castellar del
Vallès.

2. Informem de la convocatòria pública en el
butlletí digital del mes de maig, al tauler danuncis del CEC i a tots els socis de lentitat mitjançant correu electrònic. Per a qui no en disposi,
ho rebrà per correu postal.
3. La convocatòria detalla els següents aspectes:
3.1 Queden vacants els càrrecs de president,
vicepresident, secretari i tresorer.
3.2 Poden ser electors i candidats tots els socis majors dedat que no tinguin suspesa la
condició de soci durant el període electoral.
3.3 La Junta Electoral, per acord pres en la
reunió de Junta Directiva del 29 dabril, està
integrada pels socis Joan Avellaneda (president), Francesc Soto (vicepresident) i Marina
Muntada (secretària).
3.4 El cens electoral estarà disponible a la secretaria del Centre a partir del 10 de maig, en
lhorari habitual de dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21 hores. Tanmateix, si hi ha qualsevol reclamació, shaurà de presentar per
escrit a la secretaria, o bé per correu electrònic a ladreça cecastellar@gmail.com, abans
del 30 de juny per tal que es pugui gestionar.
3.5 El termini de presentació de les candidatures dels aspirants a les vacants queda establert entre el 3 de maig i l11 de juny, ambdós inclosos.

3.6 Les candidatures es podran presentar de

forma individual o en equip, per escrit o per
correu electrònic, fent-hi constar el nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte i deixant constància el càrrec a què es presenten.
3.7 Les candidatures presentades es faran públiques entre el 14 i el 21 de juny al tauler
danuncis de lentitat.
3.8 Durant lassemblea del dia 8 de juliol, que
tindrà lloc a lauditori municipal Miquel Pont,
els electors hauran dacreditar ser socis (presentant el carnet) abans de procedir a la votació.
3.9 El mateix dia 8, un cop fet lescrutini de
vots, es procedirà a la proclamació dels noms
dels membres elegits.
3.10 En el cas que es presentés una sola candidatura, es procedirà a proclamar-la guanyadora en lloc de fer-se eleccions.
3.11 La candidatura guanyadora prendrà possessió dintre del termini de 30 dies a comptar de la seva proclamació.
3.12 En el butlletí de juliol-agost i a la premsa local sinformarà de lacte i dels resultats.
Castellar del Vallès, 29 dabril de 2021
La Junta Directiva

LES NOSTRES COSES
 Les obres del local avancen a bon ritme .

Comencem a veure el final de la reforma de la
sala principal i despatxos annexos de la nostra
seu. Durant el mes dabril ens hem reunit amb
els responsables de lAjuntament per tal de planificar la reforma de la sala anterior al boulder,
sala de rebost i lavabo.
 Nova edició de la caminada popular nocturna #sotalalluna

El dissabte, dia 3 de juliol, el Centre Excursionista de Castellar organitzarà la 2a edició de la
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#sotalalluna. Es prendran mesures especials per

tal de complir els protocols Covid-19.
La caminada tindrà dos recorreguts, un duns 5
km, apte per a tothom i un altre duns 10 km
més exigent.
Es limitarà el número de participants a 500. Tots
els participants rebran a larribada un entrepà i
beguda i una samarreta record daquesta esperada edició.
Les inscripcions es faran únicament a través de
la pàgina web del CEC www.cecastellar.cat a

partir del mes de juny
Enguany, els beneficis de la caminada aniran
destinats a Suma+ Castellar per tal de donar
suport a la seva reivindicació inclusiva.

Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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Espeleologia
COVA DE LA MOIXETA PETITA
MUNICIPI: El Montmell (Baix Penedès)
COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 376420

4579476 // 441 m s.n.m.
DESNIVELL: -1m
RECORREGUT: 16 m
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 de la riera, a 15 m sobre el llit de la riera i uns
70 m aigües avall del pont de la Moixeta, just a
continuació de la veïna cova de la Moixeta.

TOPOGRAFIA:
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DESCRIPCIÓ:

Cavitat de dimensions habitables en lleuger
descens. Cap a la meitat del seu recorregut existeix a la seva paret dreta, una concavitat accessible amb molts conductes de comunicació vers

la sala principal i cap a linterior, tots ells impenetrables.
Al fons de la sala hi ha una acumulació ordenada de blocs, així com en la boca dentrada en
forma de tancament ruïniforme.

FOTOGRAFIES:

Imatge de la boca exterior

Imatge de lentrada

Detall concavitat lateral

Detall del fons de lestança
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