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Nova edició de la caminada
popular nocturna sota la lluna

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

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:

3 Pedra Seca

- Activitats de maig

4 General

- Més de mitja tona de deixalles en tres
hores de neteja
- Fotografies de les sortides Grup de marxa
nòrdica
- Fotografies de les sortides Grup Anar-hi
Anant

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

- Travessa Castellar-Montserrat

9 General

- Anem a recuperar els pessebres
- El Camí Lila

Article

PROPERES ACTIVITATS
12 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.

- Primer curs dintroducció a la marxa nòrdica a Castellar del Vallès
- Nova edició de la caminada popular noc-

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, 18 de maig de 2021
Relleu generacional?
Tant de bo que fos veritat. Aquest grupet de joves que ha visitat lobra avui, permet fantasiejar sobre la possibilitat dun relleu generacional
en el saludable esport de moure rocs. Molt atentament, han escoltat la improvisada conferència amb la que han estat obsequiats, en la qual
sha fet un petit recorregut a través de la història daquesta tècnica de construcció. En finalitzar la classe teòrica, han estat convidats a participar en la construcció tapant forats amb
pedres petites.

Mentre tant, la barraca anava creixent. Els
pedrasquers només descansen per a esmorzar
o per a bescantar dalgú. Per a renegar no. Els
renecs no requereixen de pausa i es poden anar
expressant en aixecar un roc, en picar-lo per a
donar-li una mica de forma o en aixafar-se un
dit quan es col·locava el roc prèviament aixecat, tot i que avui han estat continguts per motiu de la visita rebuda.
Ara sespera la llinda, pedruscall menut i les llosses de tancament, elements que estan encarregats i que permetran concloure lobra.

Dimarts, 25 de maig de 2021
La barraca de Sant Llorenç ja té llinda
Desafiant les condicions meteorològiques, les
pedres xopes han fet el seu camí cap a les parets de la barraca. La llinda ja era allà i calia
ubicar-la al seu lloc, feina que ha requerit la concurrència de moltes mans i la del providencial
ternal, artefacte que permet hissar uns rocs que
seria impossible fer-ho a mans nues, principalment perquè no hi cabrien totes les mans necessàries al voltant de la pedra.

Addicionalment, han estat descarregades les
llosses que ajudaran a tancar el sostre de la barraca, conformant una bonica cúpula sobre la
que plantar els corresponents lliris. Aquestes
cúpules són tan maques per fora com per dins.
La vista externa mostra la terra amb els lliris
plantats que, quan han florit, conformen una
imatge molt bucòlica. La vista interna mostra
les llosses fent corones que es van tancant fins
arribar a la que fa de cobertora, imatge més
geomètrica però no per això menys bonica.
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General
Més de mitja tona de deixalles en tres hores de neteja
semblant en els pròxims mesos per linterès
que ha suscitat i perquè molta gent ens ha
dit de col·laborar.

Una trentena de persones voluntàries a més
de membres de lADF Castellar i del Centre
Excursionista de Castellar van participar dissabte en la neteja dun tram del riu Ripoll

Unes 30 persones voluntàries, a més de diversos membres de lADF i del Centre Excursionista de Castellar, van participar dissabte en la neteja dun tram del camí del riu Ripoll i van recollir
només en tres hores 570 kg de deixalles.
Daquesta quantitat, on es va aconseguir recollir més brossa fou al molí den Barata, amb 300
quilos, seguit per la zona del pont de Torell, amb
200 i la font de la Riera, amb 70.
Lacció, impulsada per la Regidoria de Transició
Ecològica, estava inclosa dins de la campanya
Lets Clean Up Europe, una acció comuna en
tot el territori europeu que té com a objectiu
conscienciar sobre la quantitat de residus que
es llencen de manera incontrolada
a la natura. Per fraccions, dels 570
quilos recollits, 138 eren de rebuig,
59 denvasos, 120 de runa, 72 de vidre, 6 de fusta, 67 de ferralla, 12 de
pneumàtics, 12 de plàstics rígids, 60
de fibrociment, 2 de fibra de vidre i
22 daltres residus com roba, cables,
escumes o envasos especials.
La regidora adjunta de Transició
Ecològica, Yolanda Rivera, ha subratllat que lexperiència ha estat
molt positiva i estem valorant si
es pot tornar a repetir una acció

Els residus que es van recollir es van anar acumulant en dos punts estratègics de la carretera
i separant en diferents fraccions perquè lempresa concessionària de la recollida descombraries els portés el mateix dia a la deixalleria, just
abans que tanquessin. A les zones on van actuar els voluntaris i els membres del Centre Excursionista i lADF de Castellar, va sorprendre
la gran quantitat de residus que es van trobar al gorg del Diable fins al punt que lendemà, per iniciativa pròpia, quatre voluntaris i dos vehicles de lADF hi van tornar per
retirar deixalles, constata la regidora adjun-

ta de Transició Ecològica. En aquest punt es van
trobar deixalles entre els matolls com llaunes i
ampolles de cervesa, restes de barbacoa o
pneumàtics. Una dada per entendre la quantitat exagerada que hi havia de residus és que
durant la neteja de dissabte es van omplir fins

a tres caixes de plàstic que es fan servir per a
la fruita només dampolles de litre de cervesa.

Dissabte va fer molt bon dia i això va fer que
molts vilatans sacostessin a gaudir de lentorn
del riu. La presència dels voluntaris que feien la
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neteja va fer que molts sinteressessin a
col·laborar i que també tinguessin més cura
amb les deixalles.
DIFÍCIL EQUILIBRI AMB LA NATURA

El fet que Castellar tingui uns paratges al voltant del riu de gran bellesa natural fa que molta
gent, no tan sols del municipi, sacosti a fer excursions o a fer-hi estades. Rivera considera que
és diíicil mantenir lequilibri de com compagines el gaudi de la natura amb el civisme. Per
això, cal asseurens i, com que estem a punt

veure com aconseguir aquest equilibri,

as-

segura Rivera.
Rivera no creu que lesclat de la pandèmia i el
confinament hagi fet que els vilatans shagin
abocat en massa al riu, sinó més aviat la pandèmia ha fet que valori més lespai natural.
En aquest sentit, Rivera ha apuntat que lAjuntament està enllestint dos miradors des del camí
del Ripoll que dona als gorgs, amb unes baranes de seguretat.

dentrar a lestiu, veuran com ho regulem i

General
Fotografies de les sortides Grup de marxa nòrdica

Jordi Rius - LActual
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General
Fotografies de les sortides Grup Anar-hi Anant
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Grup Anar-hi Anant
Travessa Castellar-Montserrat
El passat 12 de maig, un grup de quatre valents,
integrants del Grup Anar-hi Anant, van realitzar
la travessa Castellar-Montserrat. Com es pot
observar a les fotografies, el seu estat de forma
és envejable.
Enhorabona!

General
Marxa nòrdica i el CAP de Castellar
La pandèmia ho va aturar, però aquest mes de
maig hem reprès
lacord de col·laboració
amb el Centre dAtenció Primària (CAP) de
Castellar per tal de donar guiatge en la tècnica de la marxa nòrdica
a aquelles persones
que per prescripció
mèdica sels recomana
realitzar aquest esport.
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Anem a recuperar els pessebres
Aquest passat mes de maig, un cop exhaurit lestat dalarma degut a la pandèmia, es va procedir a retirar els pessebres instal·lats a Sant Marc
de Brocà i a la Castellassa de can Torras. El pessebre de Sant Marc sha trobat en perfectes condicions mentre que el de la Castellassa ha desaparegut. Sha fet una crida a través de les xarxes
socials per tal de que si algú el té, el torni al
Centre Excursionista, car es tracta duna peça
única. Malauradament, fins avui no hem obtingut resposta.
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General
El Camí Lila
El diumenge 30 de maig, el Centre Excursionista ha col·laborat amb lAjuntament de Castellar
donant suport al guiatge de la inauguració del
Camí Lila.
Gairebé un centenar de persones han estat guiades per membres del Centre Excursionista realitzant la ruta circular de 7 km que visita una
sèrie de llocs on es comenten afers de dones
rellevants dins lhistòria de la nostra vila.
Llorenç Genescà ha il·lustrat lexcursió aportant
les explicacions i els textos apareguts de forma
resumida al setmanari lActual i que es poden trobar de forma íntegra al web de lAjuntament
accedint-hi mitjançant el codi QR que hi ha en els punt emblemàtics.
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General
Primer Curs d’introducció a la marxa nòrdica a Castellar del Vallès
Els dies 5 i 6 de juny, el Centre Excursionista de
Castellar, organitza el primer curs dintroducció
a la marxa nòrdica.
El curs té com objectiu donar a conèixer la tècnica daquesta disciplina que va néixer a Finlàndia com una forma dentrenament per als
esquiadors de fons durant els mesos de lestiu i
que ha esdevingut un esport mundialment conegut i reconeguts els beneficis a nivell de salut que aporta a les persones que el practiquen.
Les persones que inscrites al curs, hauran de
portar calçat còmode i en cas de no disposar
de bastons de marxa nòrdica, el CEC els hi facilitarà.

Les inscripcions shauran de fer de forma presencial al local del CEC carrer de Colom s/n en
horari doficina de 7 a 9 de la tarda els dilluns,
dimecres i divendres. Dins daquests dies i horaris, també es pot demanar informació trucant
al telèfon 93 714 73 05 o mitjançant el correu
electrònic cecastellar@gmail.com
El preu del curs és de 20  pels socis del CEC i
de 35  per a les persones no associades a lentitat. En cas de que els participants no disposin
dassegurança daccidents, des de el CEC es tramitarà lassegurança temporal de la FEEC.
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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