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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 juliol i agost
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- Perquè segueix viu el Centre
- Petit homenatge parcial a tants que ho han
fet possible

7 Grup dEspeleologia
- Espeleo dones
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- El CEC presenta la Joëlette (bicicletes
adaptades) als Pressupostos Participatius
2021
- El I Circuit Català dEscoles de Trail comença
a dibuixar la seva història

PROPERES ACTIVITATS
10 General

- En una Festa Major 2021 adaptada a la
Covid, el CEC presenta tres propostes
- Ruta dels tres Monestirs
- Castellar-Montserrat
- Marxa Excursionista de Regularitat

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.
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, 6 de juliol de 2021
És un homenatge?
El cronista té la sensació que els pedrasequers
volen retre homenatge als primers constructors
de barraques de pedra seca, aquells que allà en
el neolític sentretenien en construir dolmens.
Tot i que dolmen significa taula de pedra, pot
resultar comparable a una barraca de vinya
amb unes certes diferències. La primera i més
significativa és la de la mida dels rocs. Els megàlits utilitzats per a aixecar un dolmen són considerablement més grans que els rocs que traginen habitualment els pedrasequers actuals.
També cal pensar que els homes de lèpoca en
qüestió (entre 4800 aC i 1300 aC) eren un pèl
més forts que els aixecadors de pedres actuals
encara que, possiblement, menys espavilats.
Normalment, amb tres pedres ja tenien una
construcció senzilla aixecada, anomenada cista, que eren dues pedres verticals i una horitzontal, barraca que podien complicar en funció
dels esmorzars que pagava el promotor. En ocasions també cobrien de terra els dolmens per a
formar túmuls, però la plantada de lliris al damunt és molt més recent.
Cal tenir en compte que aquella gent no guardaven eines de vinya dins de les construccions.
Aquell espai estava reservat per a posar a lombra el cossos dels que deixaven de respirar, fet
que tenia lloc amb molta freqüència en aquella
època.
Ara cal saber si els pedrasequers tindran la paciència (i força!) necessària per a muntar un dolmen o tot es quedarà només en la pedra que
traginen clavada dreta al terra, que serà un sim-

ple i fàl·lic menhir. El cronista els farà saber que
lequip dinvestigació de lhistoriador Jean Pierre
Mohen, lany 1979 va necessitar 200 homes per
a muntar un dolmen a França, la llossa superior
del qual pesava 32 tones. Això són massa esmorzars.

Dimarts, 13 de juliol de 2021
Tot pregant per un miracle
El cronista no recorda una concurrència semblant al voltant duna pedra. Bé, cal fer lexcepció de lObelix, però aquest és un personatge
de ficció i en tenia prou amb els seus braços i el
beuratge den Panoramix per a aixecar ell sol
un roc duna mida semblant. En el cas dels

pedrasequers, ha quedat constatat que la ratafia no té les propietats que calen per a insuflar
la força descomunal que es necessita, tot i que,
de braços, nhi ha un bon grapat.
Entre politges, cordes, fustes lliscants i soques
darbres de suport, la pedra ha girat un quart
de volta sobre el seu eix horitzontal. En fer una
projecció sobre el calendari, es calcula que la pedra no saixecarà abans de Nadal, salvat que es
produeixi un miracle en forma de retroexcavadora caiguda del cel, perquè, de camí, no nhi ha
per a que pugui arribar allà on es troba el roc.
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General
PERQUÈ SEGUEIX VIU EL CENTRE
El Centre és viu gràcies a que, malgrat les
reticències, ha anat evolucionant
Evolució vol dir canvi, relleu, innovació. El Centre és viu perquè sortosament hi ha socis amb
il·lusió personal o bé pensant en els seus fills o
nets, o per donar a conèixer el patrimoni cultural que hem heretat, que fan tot el que poden
per mantenir-lo viu, agafant el relleu organitzador, renovant i aportant innovacions tècniques.

Observeu que el rocòdrom no lhauríem tingut
sense uns socis joves, escaladors amb idees,
que gràcies a guanyar espai, van donar-ho tot
per aconseguir-lo, malgrat el sacrifici daquell
espai que no es va entendre per part del grup
de Fotografia. Calia innovar, que vingués la joventut. Així també un grup de socis havia posat en marxa uns anys abans la Duatló com
activitat de Centre, però es va deixar dorganitzar per falta de suport dels socis daltres

vocalies. Per aquesta mateixa raó es va suspendre la Travessa Castellar - Montserrat del 2016.
Això mateix passarà amb altres daquestes activitats conjuntes, no de grup, si no sofereixen equips de voluntaris per agafar el relleu. Els
socis corredors i senderistes han posat en marxa ens els darrers anys la Caminada nocturna i
altres proves daquest caire, tant per a adults
com per a nens, amb èxit. La Marxa Infantil es
va continuar organitzant perquè shi van implicar els socis del grup Familiar, renovant-la i
aportant innovacions. Potser direu que ens hem
compromés a fer massa activitats conjuntes i
que després no es poden continuar perquè un
grapat de socis organitzadors shan fet grans i
han perdut linterès. Potser, però seria lògic. Ja
veieu que si hi ha relleu o neixen nous grups el
Centre seguirà viu.
Això sha fet evident duns anys ençà, com demostren els grups dAlta muntanya i Escala-

Equip directiu del Centre (2017-2021)
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da , el Juvenil , el
de la Pedra Seca i
ara el de Marxa
nòrdica. Però hi ha
activitats del Centre
que, si no tenen relleu es perdran. Ben
mirat, també això
forma part de levolució.
Personalment, des

de fa més de vint anys, he donat al Centre tot el
que he pogut, però tot té límits i vull orientar el
meu servei al grup de Muntanya.
És així com es manté viu el nostre Centre Excursionista, amb un nou equip directiu presidit per
primera vegada per una dona, i unes vocalies
de grup que funcionen perquè hi posen lànima i la dedicació, i seguirà viu mentre hi hagi
aquesta voluntat de tots plegats.
Josep Manel Martí S.

Lactual presidenta, Dolors
Martinez (foto del 2014)

PETIT HOMENATGE PARCIAL A TANTS QUE HO HAN FET POSSIBLE

Els que mantenen i han mantingut viu el Centre: organitzadors, col·laboradors, monitors, voluntaris i socis, alguns del quals ja ens han deixat.
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...i socis artistes
en tots els sentits.
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Espeleologia
Espeleo dones
Com a vocal del Grup dEspeleo feia temps que
un grup de dones del Centre Excursionista
manava al darrera per a organitzar una sortida
despelo diniciació. Finalment es va decidir ferla el dijous 15 de juliol. Vàrem poder gaudir del
suport de la Sandra (espeleòloga experimentada de Terrassa) i també amb lassistència dun
únic home.
La sortida va anar dedicada a la cova Petrecó
(Esparreguera), de 130m de recorregut amb un
desnivell de 16m. i molt concrecionada.
Ens vam desplaçar en cotxe fins a la Colònia
Sedó i daquí cap a la part superior de la Urbanització Can Vinyals dEsparreguera. Quan sarriba a un lloc anomenat La Granja deixem els
vehicles i savança per un sender que en menys
de 10 minuts ens porta a la boca de la cova.
Arribats a lentrada, ens arrossegarem per una
gatera que mena a una sala molt més gran i que
en alguns racons té gran quantitat de formacions que, malgrat el pas del temps i de les visites que acull, encara es conserven prou bé.
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General
El CEC presenta la Joëlette (bicicletes adaptades) als Pressupostos Participatius 2021
Es podrà votar de manera
telemàtica a participacio.castellarvalles.cat o bé
presencialment al SAC fins al
13 de setembre, i als estands
de la Festa Major que sinstal·laran l11 de setembre al
vestíbul de lAuditori i el 12 de
setembre a la plaça dEl Mirador
Una nova edició dels Pressupostos Participatius es posa
en marxa. Després del parèntesi de lany passat a causa de
lemergència sanitària de la
Covid-19, aquesta proposta
comunitària que va sorgir el
2016 enfila la recta final. Fins
al 13 de setembre els veïns i veïnes de Castellar
podran votar de manera presencial i telemàtica
les propostes que ha dissenyat la ciutadania a
través dentitats, associacions, o diversos agents
locals, que considerin que millor sadapten a les
necessitats de la vila.
Així, el periode de votació romandrà obert fins
al 13 de setembre. Totes les propostes es poden consultar al web https://participacio.castellarvalles.cat, des don també es pot votar
de manera telemàtica. També es pot votar presencialment tant al Servei dAtenció Ciutadana

dEl Mirador com als estands de la Festa Major
que sinstal·laran l11 de setembre al vestíbul de
lAuditori i el 12 de setembre a la plaça dEl Mirador.
Enguany, shan presentat 18 propostes, 14 per
al nucli urbà, i 4 per a Sant Feliu del Racó i les
urbanitzacions. Es poden votar tres propostes
de cada categoria amb 3, 2 i 1 punt. Per poder
votar cal estar empadronat a Castellar del Vallès
abans del 12 de juliol de 2021, i haver nascut
abans de l1 de gener de 2011.
Font lActual

General
El I Circuit Català d’Escoles de Trail comença a dibuixar la seva història

Nuria Muntada Gimeno del Centre Excursionista de Castellar, 4a classificada a la categoria
benjamí en la primera prova del circuit celebrat
a Alp.

La mateixa Nuria Muntada queda 3a classificada en la categoria sub10 en la segona prova
celebrada a Sant Hipòlit de Voltregà.
Més de 120 nens i nenes dentre 5 i 10 anys i
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joves de fins a 15 anys de les diferents escoles de trail del país,
shan trobat a Alp (Cerdanya)
aquest cap de setmana en el que
ha estat el tret de sortida del I Circuit Català dEscoles de Trail.
La prova que quedava emmarcada dins la celebració de la
Vertialp, organitzada des del CE
Cerdanya Pirineus, va servir per
a tornar a veure el bon estat de
salut pel que passen les curses
per muntanya al país i per veure
in situ la feina que fan les escoles de trail des de la base.
Aquest 22 dagost quedarà marcat a la història
de les curses per muntanya i de les escoles de
trail com el dia que es va iniciar el primer circuit
daquestes a Catalunya.
Des de lorganització es van dissenyar tres recorreguts diferenciats per als participants de les
escoles de trail.
Sub 6 (5 i 6), Prebenjamí ( 7 i 8) i Benjamí (9 i
10) amb un recorregut de 15Km i 260m+ .
Categoria Aleví (11 i 12) amb un recorregut de
35KM i 600m+ i categoria Infantil (13 i 14)
i Cadet (15 i 16) recorregut de 5Km i 800m+.
Lobjectiu daquest circuit és crear unes petites
festes de muntanya en les que els més petits,
dentre 4 i 13 anys, hi puguin participar. El circuit tot i tenir un aspecte competitiu de formació, vol fugir de guanyadors i perdedors i no farà
una classificació final. Tots els participants tindran el mateix premi i per part de la FEEC es
volen incentivar els valors de la muntanya en
les joves promeses de les curses per muntanya
del país.
El Circuit Català dEscoles de Trail havia de
començar la temporada passada però a conseqüència de la pandèmia es va veure ajornat fins
aquesta temporada.
La primera aturada del circuit ha estat a Alp on
el CE Cerdanya Pirineus ha estat lencarregat
dorganitzar aquesta primera prova. Lentitat de
la Cerdanya va fer una aposta per la seva escola que va nèixer fa cinc anys. Lescola va comen-

çar amb 7 nens/es de la comarca que els hi agradava la muntanya i lesport. Al llarg dels anys
lescola ha anat creixent, ensenyant valors i respectant lentorn i els companys. Aquest any lescola del CE Cerdanya Pirineus té més de 50
nens/es que gaudeixen dels entrenaments i la
muntanya.

8 PROVES REPARTIDES
EN UN CALENDARI ESCOLAR
El Circuit estarà format per vuit proves repartides durant el 2021 i 2022, en mesos escolars.
Per escollir-les shan repartit de tal manera que
no hi hagi acumulació de proves, sinó que estiguin diversificades entre lagost del 2021 al juny
de lany 2022.
 22 dagost - Vertialp CE Cerdanya Pirineus
 5 de setembre 2021  Up Xic (Centre Excursionista Voltreganès)
 25 de setembre 2021  Entre Castells Vilajuiga (GE Capgirell  Club Trail Running Cap
de Creus )
 19 de desembre 2021  Raions (Centre Excursionista de Catalunya)
 19 de febrer 2022  Vallès Drac Kids (Centre
Excursionista Terrassa)
 1 de maig 2022- Mitja Kids (Escola trail Barcelona)
 28 de maig 2022  Mini Trail (Trail Xics Montseny)
 5 de juny 2022  Berga Trail Kids (A.E. Mountain Runners del Berguedà)0
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General
En una Festa Major 2021 adaptada a la Covid, el CEC presenta tres propostes

Divendres 10 de setembre

Inauguració de lexposició
fotogràfica del concurs
Joan Riera i entrega de premis
Hora: 20 h
Lloc: Local del CEC

Dissabte 11 de stembre

Taller de marxa nòrdica
Entrenament guiat daquesta modalitat esportiva. Durada aproximada 2 hores. Informació, consells i beneficis
que aporta la pràctica regular de la marxa nòrdica més
una sortida per un itinerari
urbà de 15 minuts guiat per
una monitora. Grups de 10
persones.
Hora: 10 h
Lloc: Local del CEC

Diumenge 12 de setembre

Tast dexcursionisme
Itinerari guiat i comentat per
algunes de les masies de lentorn de Castellar. Visitarem
can Puigverd, can Sant Pere
dUllastre, can Casamada i ca
nAmetller, a més de conèixer
dades daltres masies per les
quals no shi passarà.
Hora: 8 h
Lloc de sortida: Plaça Major
Organitza: CEC
Hi col·labora: Centre dEstudis de Castellar  Arxiu dHistòria
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General
Ruta del tres Monestirs
Un any més, el CEC torna a col·laborar en lorganització de la Ruta del Tres Monestirs realitzant lavituallament daigua a Matadepera i el
control de pas al cim de la Mola de Sant Llorenç
del Munt.
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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