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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 juny

4 General

- Som-hi!
- La Flama del Canigó
- Passen els anys i poc o molt ens va afectant
- #Sotalalluna arriba a la seva segona edició
- Assemblea general de socis
- 1r curs diniciació a la Marxa Nòrdica organitzada pel CEC
- Castellar del Vallès 360o

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.

12 Grup Anar-hi Anant

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

12 Grup de Fotografia

Article

- Les sortides del grup Anar-hi Anant
- Tertúlia de fotografia i altres temes

13 Grup de Muntanya

- Aneto
- Vallibierna
- Vall dIncles
- Ruta de la Mallarenga Petita
- Santa Cecilia de Voltregà

14 Grup de Marxa Nòrdica
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Arva
Crash-pads (2 unitats)
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- Les sortides del grup de Marxa Nòrdica

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, 8 de juny de 2021
La satisfacció de la feina ben feta
El cronista ha cercat mots al diccionari per a donar a conèixer l'estat d'ànim dels pedrasequers
en finalitzar la construcció de la barraca de Sant
Llorenç. Havia trobat: satisfets, orgullosos, pletòrics, joiosos, cofois, etc. Però creu que la veu
que més s'aproxima és la de exultants. Mireu la
cara que fan a aquesta imatge. És com per a
llençar coets a l'aire acompanyats del so estrident d'una fanfàrria de trompetes celestials.

Amb la plantada de lliris es dóna per finalitzada
la construcció de la barraca, una obra que ha
estat possible gràcies a la col·laboració de les
dues agrupacions de pedrasequers: la del Centre Excursionista de Castellar i el Grup de Pedra
Seca Ballestar de Sant Llorenç. És una prova fefaent de les possibilitats que s'ofereixen quan
existeix una voluntat de col·laboració, acumulant les forces individuals per a assolit l'objectiu
comú (caram! Sembla un discurs polític).
Aquesta barraca veurà passar pel davant de la
seva porta tots els enterraments que tinguin
com a destí el cementiri de la vila, com a metàfora de la permanència dels elements culturals
que les successives generacions assoleixen en
el decurs del temps i l'empremta que guarda la
seva memòria.

Dimarts, 29 de juny de 2021
I ara què?
I ja els tenim de nou remenant pedres grosses.
Per moure aquestes necessitaran alguna força
que no és d'aquest món. Potser hauran de vendre la seva ànima al diable, aquell que va aixecar el pont de Martorell en una nit.
La barraca de Sant Llorenç havia estat un entrenament, una forma de guanyar múscul per a
intentar fer meravelles amb les pedres gegants.
Però el cronista opina que no han tingut prou,
que cal més entrenament i més esmorzars com
els que servien al Royal.
Tot i mantenir el secret sobre l'objectiu que tenen els pedrasequers entre mans en aquest recòndit lloc, ja es comences a sentir veus que
volen temptar la sort intentant endevinar-lo.
Voleu saber-ho? Doncs nos us perdeu els següent capítols d'aquesta sèrie...
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General
Som-hi!
Amb la celebració, el passat dia 8 de juliol, de
lassemblea general de socis, donem per acabat el nostre mandat com a Junta Directiva del
Centre Excursionista de Castellar.
Lil·lusió i el treball ens han donat moltes satisfaccions durant aquests gairebé quatre anys al
front daquesta entitat. Hem vist realitzats molts
dels projectes que ens havíem marcat des de
linici i daltres que han sorgit.
La pandèmia del Covid-19 ha condicionat, en el
decurs de bona part de lany 2020 i 2021, el normal funcionament del CEC i de tota la societat
en general. Hem aprofitat aquesta obligada aturada de les activitats per a remodelar el nostre
local, donant-li un aire més modern i adaptant
lespai als nous projectes com el tant necessari
esplai de muntanya que sens dubte servirà per
engrandir lentitat amb joves socis.
Tant la junta que acaba com la que comença,
hem apostat per una renovació parcial de la di-

General
La Flama del Canigó
Membres del Centre Excursionista recullen la
Flama del Canigó al Parlament de Catalunya i
lapropen fins a Castellar per tal dencendre les
fogueres de Sant Joan de la nostra vila.

recció del CEC. Aconseguim, daquesta manera, una continuïtat en els projectes encetats i
laportació duna nova empenta amb renovades idees i objectius.
Venen temps de grans reptes per a les entitats
excursionistes com la nostra. Les noves tecnologies de la informació i les multinacionals del
material esportiu, fan que els nous iniciats a la
muntanya no sentin la necessitat destar associats a una agrupació excursionista, però davant
de problemes inesperats que es poden donar a
muntanya, les decisions equivocades poden
esdevenir conseqüències greus. Obrim doncs les
nostres portes de bat a bat a tots els benvinguts al món de la muntanya i compartim els nostres coneixements i experiències.
Tanquem aquesta edició del butlletí amb el bon
regust que ens deixa la 2a edició de la caminada
popular nocturna #sotalalluna que ha esdevingut tot un èxit amb una participació de 500 inscrits i una magnífica i lloada organització gràcies
als 30 voluntaris que han fet una feina excel·lent.
Seguim i no parem!
La Junta
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General
Passen els anys i poc o molt ens va afectant
Mha semblat molt oportuna lentrevista que
apareix a la secció Salut i muntanya de lúltim
Vèrtex a la que respon la doctora Laura Robles,
amant de la muntanya, i he decidit recollir-ne
les idees principals:
- No és ledat el que determina el que som capaços de fer, sinó el nostre estat global, físic i
també mental.
- Depenent dels factors genètics i de lestil de
vida que hem portat, cada persona envelleix
de manera diferent.
- Cal començar a consultar les molèsties que
notem per tenir un diagnòstic adequat i evitar
possibles lesions.
- Lactivitat a la muntanya ajuda a millorar
lequilibri, els reflexos, el pes, però també la
memòria, lautoestima i el contacte social.
- Cal programar activitats adaptades a ledat,
evitant els abusos i també les lesions. Caldrà
ajustar la velocitat a la condició física.
- Insisteix en que cal hidratar-nos sovint perquè amb ledat dismunueix la sensació de set i

hi ha risc de deshidratació.
- Amb ledat cal posar més atenció a la seguretat, adaptant-nos a la persona menys entrenada del grup.
- Cal més previsíó de cansament i dhorari per
tenir prou visibilitat a la tornada.
- Cal anar ben equipats, amb mòbil ben carregat i recanvi de bateria.
- I considera la doctora Robles que els membres del grup haurien de conèixer les condicions mèdiques dels integrants per poder
afrontar situacions perilloses per a la salut com
baixades de sucre, caigudes...
- En cas demergència connectar amb My112.
Sobretot molt de seny, diu, per gaudir de la
natura sense sobresalts.
Jo afegeixo el que penso que han oblidat: Amb
ledat, disposar més que abans duna assegurança daccidents a la muntanya.
Bon estiu, amics!
Josep Manel M.S. juny 2021

General
#Sotalalluna arriba a la seva segona edició - Font L’Actual 4/07/2021

Participants a la Caminada #sotalalluna en el tram llarg d11
quilòmetres. || M. ANTÚNEZ

Un total de 500 participants van caminar,
dissabte, per lentorn forestal de Castellar

La caminada popular nocturna #sotalalluna va
materialitzar la seva segona edició aquest dissabte 3, a Castellar del Vallès. La marxa no competitiva organitzada pel Centre Excursionista de
Castellar ha estat un èxit. Així ho ratifiquen les
xifres de participació, amb un total de 500 participants, sumant 112 menors i 388 adults. Des
de les 18,30 hores, el CEC ja va posar a disposició a la plaça Major els punts de recollida de
dorsals enguany, materialitzats en un braçalet
numèric, i que els participants van recollir esglaonadament. La sortida es va fer entre les
20,45 i les 21,15, en grups de 20 persones cada
cinc minuts, per evitar concentracions grans de
persones.
La proposta excursionista es va poder realitzar
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Sortida de la Caminada #sotalalluna. || A. PORTOLÉS

Control de pas de la caminada #sotalalluna. || A. PORTOLÉS

en una versió curta, de 5 quilòmetres, o en una
versió llarga, d11 quilòmetres. En el trajecte curt,
els caminants van fer un recorregut circular més
proper al nucli urbà; a la marxa llarga es van
allunyar una mica més de la zona urbanitzada,
cap al nord, afrontant uns 6 quilòmetres de pujada i uns 5 quilòmetres de baixada. Durant el
recorregut hi va haver un avituallament de fruita i beguda, i també es van disposar diversos
controls de pas. En aquest sentit, la caminada
#sotalalluna va comptar amb 30 voluntaris que
van fer possible el bon funcionament de la marxa. Una de les condicions per a poder realitzar
la prova era
la de
por tar
frontal,
ja que
com a
mínim
la meitat del
recorregut
es va
realitzar de
nit. De
f e t ,
aquest
és un
Il·luminació de les barraques de pedra seca

dels principals atractius de la Caminada
#sotalalluna.
Un dels elements que va sorprendre gratament
als participants fou que les barraques de pedra
seca que coincidien en el recorregut de la caminada es van il·luminar expressament durant lestona de la marxa. A larribada, els membres del
Centre Excursionista de Castellar van lliurar un
entrepà i beguda, i una samarreta commemorativa de la segona edició de la caminada
#sotalalluna, a tots els participants. Tothom va
arribar dins lhorari previst. Daltra banda, cal
destacar que els beneficis recollits a la caminada es destinaran a ajudar lentitat solidària Suma
Per la Marató de la Diversitat i Càrites Castellar.
Marina Antúnez - LActual

Arribada dels participants de la Caminada #sotalalluna
a la plaça Major. || A. PORTOLÉS
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General
Assemblea general de socis
El dijous, dia 8 de juliol de 2021, es va celebrar
lAssemblea General de Socis. Les restriccions
induïdes pel Covid foren les responsables dendarrerir la reunió fins aquestes dates.
Abans de començar pròpiament lAssemblea, es
va projectar una pel·lícula-documental en 3D
realitzada per Jesús Gómez i la temàtica centrada en una jornada de treball amb el Grup de
recerca de la Pedra Seca. Segons sha pogut saber, fou la primera vegada que es projectava
una pel·lícula 3D en aquesta sala de lauditori
Miquel Pont de Castellar del Vallès.
Lassemblea realment va començar recordant als
socis, familiars i coneguts traspassats durant la

pandèmia i fent un minut de silenci en record
seu.
En el decurs de lassemblea ordinària, Josep Serrà (tresorer de lentitat) explicà amb tot detall el
tancament econòmic de lany 2020 i el pressupost previst per a lany 2021. Rafel Serra, fins
ara president de lentitat, va detallar com havia
anat i com ha afectat lepidèmia del Covid-19
en les activitats del CEC.
Acabada lassemblea ordinària, la fins ara junta
del CEC, composada per Rafel Serra, Silvia Banzo,
Josep Serrà i Jordi Cerdà, va donar per acabat
el seu mandat tot agraint la col·laboració rebuda.
A partir daquest moment, la junta electoral
constituïda expressament per a supervisar tot
el procés de canvi de junta, designa a lúnica
candidatura presentada com la nova junta directiva del CEC.
La nova junta estarà integrada per les següents
persones:
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Presidenta: Dolors Martínez
Secretaria: Carme Pelayo
Tresorer: Josep Serrà
Vicepresident: Rafel Serra
La nova presidenta, Dolors Martínez, prengué
la paraula per a explicar als assistents els punts
bàsics del seu estrenat mandat i convidar-los a
visitar el local del CEC per a veure les noves reformes realitzades i fer un brindis amb xampany.
Ja que la Dolors Martínez era fins ara la vocal
del grup de marxa nòrdica, la nova representant daquest grup serà Lluïsa Oliveras, monitora de marxa nòrdica per la FEEC.
Rafel Serra

General
1r curs d’iniciació a la Marxa Nòrdica
organitzada pel CEC
12 alumnes van prendre part en el 1er curs de
marxa nòrdica organitzat pel Centre Excursionista de Castellar els dies 5 i 6 de juny.
El curs fou dirigit per les monitores de MN del
CEC, Dolors Martínez, Lluïsa Oliveras, Carme
Pelayo i Emi Bravo.

Lenquesta de final de curs, va posar de relleu
lalta satisfacció dels alumnes que van rebre un
diploma acreditatiu.
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General
Castellar del Vallès 360o
Introducció
Seguint lexemple i les pautes endegades pels
companys de la Unió Excursionista de Sabadell
que mesos enrere van presentar la ruta Sabadell 360º, avui gosem posar damunt de la taula
un nou trajecte, força semblant, que com aquella
ofereix la possibilitat de fer una volta sencera al
nucli urbà de la vila, en aquest cas, a Castellar.
És evident que en el decurs de la malaurada pandèmia, un bon nombre de castellarencs ha decidit anar a gaudir i, moltes vegades descobrir,
lesplendor, la bellesa i latractiu que atresora el
magnífic entorn natural que a hores dara encara tenim la fortuna de poder conservar.
Això ha impulsat al Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar a cercar una alternativa que permet resseguir un circuit de
circumval·lació de la vila, sense sortir del propi
terme municipal, tot enllaçant camins, senders
i pistes, amb lobjectiu de mostrar un itinerari,
exempt de dificultat tècnica, amb la intenció
que el pugui afrontar qualsevol persona
mínimament entrenada a fer exercici, que li agradi la natura i la respecti, i que, senzillament al
seu aire i dins de les seves possibilitats, es proposi gaudir i conèixer la rodalia.
Cal tenir en compte que aquest trajecte no està
senyalitzat, ja que entenem que així contribuïm
a no embrutar la muntanya amb rètols i senyals.

Es pot disposar del trac de la ruta (format GPX),
descarregant-lo en qualsevol aparell GPS o dispositiu mòbil. Opcionalment, prèvia inscripció
a la pàgina web del Centre, es facilitarà també,
via correu electrònic, una col·lecció de cartografia digital, escala 1:10.000, on hi figura el circuit
perfectament marcat, que es podrà baixar i/o
imprimir.
Tot i que existeix algun curt tram de sender o
pista que pot comportar algun problema daccés a les persones que segueixin el recorregut
amb bicicleta de muntanya (en aquest cas hi
ha diverses variants a labast), la ruta autoguiada
es pot fer, indistintament, caminant, corrent,
practicant marxa nòrdica o en bicicleta.
Ens agradaria publicar un registre de tots els
participants que hagin completat el circuit. Per
a figurar en aquest recull, un cop finalitzada tota
la ruta, caldrà contactar amb el Centre Excursionista de Castellar indicant en quants dies o etapes sha assolit el trajecte i quina modalitat sha
fet servir per a superar-lo. Tanmateix, seria també interessant disposar dalgunes imatges, captades per les cameres fotogràfiques daquestes
persones en el decurs de litinerari Castellar del
Vallès 360º, per a poder incloure-les al butlletí
digital de lagrupament.
El recorregut que proposem creua tres carreteres (indicades en el mapa). Llevat del primer
punt, on saprofita un visible pas semafòric per
a vianants, els altres dos darrers vials de trànsit
rodat no ofereixen grans problemes per travessar-los, car els indrets escollits disposen de molta
visibilitat i les carreteres tampoc són transitades en excés. Tot i això, sempre caldrà romandre ben atents.

10 | Juliol-Agost21 - Número 619

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

En cas dincidència, el millor és trucar al 112 i
comunicar les dades don es troba la persona
accidentada. Recomanem disposar de la llicència federativa de la FEEC que ofereix una bona
cobertura en cas daccident.
Itinerari circular: Local del Centre, rotonda
Dona acollidora, tanatori municipal, Sant Pere
dUllastre, can Carner, ca nOliver, el Ripoll, pla
del Castell, costa del Jan, Sant Esteve de Castellar Vell, font de Sant Antoni, can Sallent, coll de
Miralles, collet del Forn, Mont-rodon, collet dels
Forns o del Girbau, carena del Pujol, el Sabater
Vell, àrea desbarjo de les Arenes, cases de Les
Arenes, fonts de lEspígol i del Romaní, Roques
dAguilar, can Cadafalc, la Cadena, Santa Maria
del puig de la Creu, pedrera del sot de Goleres,
Era den Petasques i local del Centre.
Distància total: 29 km Desnivells acumulats:
1.072 metres de pujada i 1.072 metres de baixada.

Amb la finalitat de donar a conèixer aquest itinerari a les persones que estiguin interessades
en seguir-lo col·lectivament, el Grup de muntanya del Centre organitza dues excursions matinals guiades que permetran transitar-hi sense
necessitar lajut i el suport de laparell GPS o la
consulta puntual a la cartografia de la zona.
Per a participar en aquestes sortides és necessari inscriures prèviament, enviant un e-mail
a cecastellar@gmail.com i en el assumpte hi
posin INSCRIPCIÓ CASTELLAR DEL VALLÈS 360º
o bé directament a loficina del Centre Excursio-

nista. Cal tenir en vigor la pertinent assegurança daccident. Si no sen disposa, lentitat ofereix als seus socis la possibilitat dobtenir una
assegurança temporal per a una sola jornada.
Trobaran el track de la ruta a:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/castellar-del-valles-360o-77555447
A la motxilla, junt amb el menjar i la beguda
necessària per a tot el matí, pot resultar també
molt útil i convenient portar algun abrigall i un
impermeable destinat a afrontar una pluja que,
hipotèticament, pugui caure en el decurs de la
caminada.
Dates previstes per a fer els trajectes guiats
de presentació de la ruta (dues excursions
matinals)

PRIMER SECTOR. DIA 17 DOCTUBRE DE 2021
Itinerari: Local del Centre, rotonda Dona acollidora, tanatori municipal, Sant Pere dUllastre,
can Carner, ca nOliver, el Ripoll, pla del Castell,
costa del Jan, Sant Esteve de Castellar Vell, font
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industrial. Deixant enrere Sant Esteve de Castellar Vell, litinerari remunta vers el cim de Montrodon, un didàctic mirador situat a la divisòria
entre els termes municipals de Matadepera i
Castellar. El descens, resseguint la carena del
Pujol condueix cap a la masia del Sabater Vell i
arriba a làrea desbarjo de Les Arenes.

SEGON SECTOR. DIA 14 DE NOVEMBRE DE
2021

de Sant Antoni, can Sallent, coll de Miralles,
collet del Forn, Mont-rodon, collet dels Forns o
del Girbau, carena del Pujol, el Sabater Vell i Àrea
desbarjo de Les Arenes.
Distància del primer sector: 16,7 Kms.
Desnivells acumulats: 584 metres de pujada i
557 metres de baixada
Hora de sortida (Local del Centre). 7:30 hores.
Hora prevista darribada (Àrea desbarjo de Les
Arenes): 12:40 hores.
Hora de pas del cotxe de línia pel punt daturada de lÀrea: 13:10 hores
Hora darribada a Castellar (punt daturada del
carrer del Dr. Pujol): 13:30 hores

Recorregut senzill i amb un traçat inicial força
planer, que es desplega pel sectors de llevant,
meridional i de ponent que envolten la nostra
vila. Lenllaç entre lermita romànica de Sant Pere
dUllastre i la masia de can Carner presenta linconvenient dhaver de transitar alguns minuts
per les voreres dels vials urbanitzats de la zona

Itinerari: Àrea desbarjo de les Arenes, cases de
Les Arenes, fonts de lEspígol i del Romaní, Roques dAguilar, can Cadafalc, la Cadena, Santa
Maria del puig de la Creu, pedrera del sot de
Goleres, Era den Petasques i local del Centre.
Distància del segon sector: 12,3 Kms.
Desnivells acumulats: 488 metres de pujada i
515 metres de baixada
Hora de sortida (Plaça del Forjador - punt daturada del bus): 8:40 hores.
Hora prevista darribada (Local del Centre):
13:30 hores

Darrer tram del circuit, també ben muntanyenc,
que ofereix lascensió a dos magnífics paratges,
ben coneguts i carismàtics: Roques dAguilar,
estratègica talaia vers la serralada de Sant
Llorenç del Munt i la vall del Ripoll i el nostre
familiar puig de la Creu, ubicat a la partió amb
el veí terme municipal de Sentmenat, que en el
decurs de la història ha estat lautèntic guardià
que, des de tramuntana, senyoreja la vila de
Castellar.
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Grup Anar-hi Anant
Les sortides del grup Anar-hi Anant

Grup de Fotografia
Tertúlia de fotografia i altres temes
El passat 6 de juliol, el grup de fotografia del
Centre Excursionista va organitzar una tertúlia

fotogràfica inaugurant daquesta manera la reforma de la sala principal de la nostra seu. Els
ponents de la reunió van ser Francesc Calero i
Mercè Boladeras, membres de la secció FotoVídeo de la UES. En tot moment van respectarse les normes de seguretat Covid-19.
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Grup de Muntanya

Vallibierna
Josep Aldomà, membre del grup de muntanya
del CEC, corona el pic de Vallibierna de 3.067
metres.

Aneto
Siscu Catalan, membre del grup de muntanya,
assoleix el cim dAneto, el sostre dels Pirineus,
de 3.404 metres daltura.
Ruta de la Mallarenga Petita
Josep Manel, membre i vocal del grup de muntanya, realitza la ruta de la Mallerenga Petita a
Gósol.

Vall d’Incles
Excursió a la vall dIncles Andorra per membres del grup de Muntanya del CEC.

Santa Cecilia de Voltregà
El Grup de Muntanya a Santa Cecília de Voltregà
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Grup de Marxa Nòrdica
Les sortides del grup de Marxa Nòrdica
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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