Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 621 - Octubre 2021

GRAN ÈXIT DE LA 60a MARXA ÏNFANTIL

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

Butlletí

2 | Octubre21 - Número 621

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:
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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.
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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.

Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 

- Properes activitats del Grup

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, 7 de setembre de 2021
El menhir de Castellar
La pedra ja està dreta i sha constituït com a
menhir. Els tècnics del grup han fet rajar la seva
sapiència i han fet girar la pedra 90 graus sobre
un dels seus extrems, fet que li ha permès mantenir-se vertical sobre un substrat prèviament
preparat.

Aquesta obra ha suposat una innovació en la
progressió artística dels aixecadors de pedres
locals, sense parangó en quilòmetres a la rodona. El cronista vol animar-los a posar algunes
pedres més fent una rotllana, a mode
dStonehenge català, amb la intenció demular
aquell que es troba a Guadalperal, província de
Càceres, el qual que va sorgir dentre les aigües
del pantà de Valdecañas, amb el desguàs de
lembasament cap a Portugal, desprès que lany
1963 va quedar submergit i quasi oblidat (imatge adjunta al final).
Ja que el menhir local no es pot submergir en
un pantà, potser caldria deixar la ubicació en
lanonimat amb la intenció de conservar la seva
integritat. El nivell dimpunitat amb el que actuen els brètols que es mouen per aquestes contrades podria resultar un perill per a mantenir
la verticalitat del monòlit. Només amb una excepció: les bruixes sí que han de conèixer el lloc
on es troba.

Dimarts, 14 de setembre de 2021
Els detalls
Un cop la pedra es manté dreta, els autors de
lèpica proesa han visitat el lloc dels fets per tal
darranjar-ho una mica, de deixar lespai presen-
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table per a quan les bruixes tinguin la deferència de visitar-lo.
Han gaudit de lhabitual litúrgia de lesmorzar i
han posat cofois, com artistes duna obra de
teatre abans de tancar el teló, abraçant el símbol fàl·lic que, ben dret i ferm, romandrà allà
fins a la fi del món.

Dimarts, 28 de setembre de 2021
Una placa al menhir
La jornada davui ha estat dividida en dues parts.
La primera ha consistit en la col·locació duna
placa commemorativa al ben mig del menhir,
fet que dóna per finalitzada aquesta obra i resta disponible pel gaudi de la humanitat. La segona part ha estat dedicada a la restauració de

la barraca den
Ramon Rusiñol,
que alguns sentesten en anomenar-la erròniament
den
R o s s i n y o l .
Doncs no! No li
esberleu també
el nom, sisplau.
Es preveu que la
pedra caiguda sigui suficient per
a la restauració
de la barraca, tot
i que es podria
donar la circumstància que faltés
pedra, però això
no és cap obstacle per als experts en ensumar
pedres,
encara que estiguin colgades un
pam sota terra.

General
30a Travessa Castellar-Montserrat
El passat diumenge, dia 26 de setembre, degut a la
pandèmia fora de la seva data habitual (diumenge
de Rams), es va celebrar la tradicional travessa Castellar-Montserrat. Això si, com sempre, es van recórrer els 33 kms i es van superar els 1.400 metres de
desnivell, seguint senders, pistes de muntanya i algun tram urbà.
En aquesta edició shan inscrit 101 participants i es
va haver de lamentar alguna incidència (un abandonament per trencament fibril·lar a la Casa Nova
de lObac i una persona que va patir un cop de calor
ja arribant al Monestir), la jornada va transcórrer amb
normalitat amb un dia espectacular i calorós.
El recorregut comença de nit a les 6:00 i es van seguint uns senyals blancs de pintura fins arribar al riu
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Ripoll i després senfila amb duresa vers coll de Lliri, passant per la urbanització del Cim de Sant Feliu del Racó.
Allà, sagafa la pista del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt fins a trobar, més amunt de laparcament del Girbau,

els senyals de la travessa Matagalls-Montserrat
(vermells i verds), que condueixen pel nord de
Matadepera i es continua orientats cap a ponent, vers la Casa Nova de lObac. És el lloc on
tradicionalment sesmorza. Estem a la meitat del
camí i enguany sha ofert suc, aigua, fruita i coca.
Els participants ho han agrait moltíssim.
Desprès els excursionistes baixen a Vacarisses i
senfilen fins a La Creu per davallar després cap
a Monistrol de Montserrat. El darrer tram, fins
arribar al monestir és especialment dur.
El Siscu Catalan fou el primer en arribar a la casa
Nova de lObac a les 8:05 i també va arribar el

primer al monestir de Montserrat a les 11:05.
Per tal de commemorar el trentè aniversari de
la travessa, es va obsequiar tots els inscrits amb
una samarreta, beguda isotònica, fruita i refrigeri.
La tornada es va fer amb autocar o bé amb cotxe particulars.
Podem acabar afirmant que fou un èxit i que la
gent va disfrutar molt desprès de tants mesos
de pandèmia. Mica en mica tot va tornant al
seu lloc.
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General
Aplec de les Arenes 2021
El passat 8 de setembre es va celebrar la
Festa de les Marededéus Trobades a lermita de les Arenes, aquest any especialment emotiva. Hi van assistir un centenar
de persones, en un dia esplèndid i van
gaudir duna bonica celebració, des de les
12 a les 13 hores.
Enguany, a més de la tradicional missa i
festa, els Amics de lermita de les Arenes
van commerar els 80 anys que fa que es
va portar la imatge des de Sant Feliu del
Racó a Les Arenes, lany 1941.
En Joan Castells ens va explicar, visiblement emocionat, que shavien creat uns
goigs especials per aquesta ocasió, on hi
ha dibuixades totes les ermites i capelles
del terme municipal de Castellar del Vallès
i que es complementa amb una decoració de roses, que tant li agradava a la seva
esposa, la Roser, que també formava part
dels Amics de les Arenes i que ens va deixar el passat mes de juliol.
Es va donar la benvinguda al nou mossén Artur
Boardman i, alhora, el comiat den Txema Cot,
fins ara
rector de
la parróquia de
Sant Est e v e .

Aquest últim va rebre lobsequi duna preciosa
litografia.
A lacte hi van estar presents, entre altres, lalcalde Ignasi Giménez, la regidora de Cultura Joana Borrego i el Centre Excursionista també varem ser convidats.
A la façana de lermita de les Arenes es va presentar un recull de fotografíes antigues que va
despertar molt dinterès.
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General
Participació del Centre a la Festa Major
El Centre excursionista vol obrir-se a la
ciutadania amb actes dedicats a descobrir la natura i la història de la vila. Per la
Festa Major ha estat un dels principals
eixos esportius amb dues activitats que
van assolir una participació massiva en
espais oberts; el tastet de Marxa Nòrdica i el tast dexcursionisme.
El dissabte, dia 11, monitors federats van
iniciar una activitat per donar a conèixer
aquesta modalitat esportiva i que tants
adeptes està tenint degut als seus avantatges per a la salut. La seu del Centre fou el punt de partida dels grups, que guiats pels monitors, van recórrer lentorn urbà de la vila. El més destacat ha estat la bona pre-

disposició i actitud de tots els participants per descobrir aquesta disciplina esportiva, de la qual sobtenen
molts beneficis si es practica la tècnica duna manera correcta. Tothom
va sortir molt content.
I el tast dexcursionisme es va realitzar el matí del diumenge dia 12. Destacar que el nombre dinscripcions es
van exhaurir des del primer dia de la
publicació de levent. La sortida va
comptar amb lassistència de dues
historiadores de lArxiu dhistòria de
Castellar. Van anar comentant el passat i el present de les masies i les ermites que es van anar visitant. Cal
agrair la predisposició i la bona voluntat dels propietaris de les masies
de Puigvert, ca nAmetller, can Casamada i can Santpere, que van permetre laccéss a les finques i van explicar detalls de les seves famílies i
la seva història.
Daltra banda, en el vessant més esportiu del nostre club, la jove atleta
Núria Muntada, va aconseguir el tercer lloc a la cursa de Sant Hipòlit de
Voltregà, prova que forma part del
Circuit Català dEscoles de Trail, campionat de recent creació.
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General
Sortides setembre Grup Anar-hi Anant

General
Entrega premis Joan Riera Festa Major
Enguany ha estat un èxit de participació i obres
de molta qualitat.
A més han lluït especialment per lamplitud,
llum i millor espai gràcies a la remodelació que
lAjuntament ha fet en lestatge social de la nostra entitat.

General
Marxa infantil de regularitat
La 60a. Marxa de regularitat infantil es va fer
el passat 3 doctubre. Va tenir un recorregut
de 8.537 km, 329 m de desnivell i un temps
estimat de 3 hores i 10 minuts. Les inscripcions per a aquesta edició històrica han estat
obertes fins el 26 de setembre i shan pogut
inscriure parelles formades per infants de
primer de primària, fins a segon dESO, mentre que en el cas de les mixtes són des de P4
a 1r de primària, i amb una persona major
dedat.
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General
Marxa nòrdica
El grup de marxa nòrdica ha recuperat la seva
activitat després de l estiu. El dia 18 es va realitzar una sortida matinal al Molí de Brotons (Moià).
Les sortides diàries van començar cada dilluns
a les 18;30, des del dia 20 de setembre.
Com a novetat, tenim que aquesta temporada
també hi haurà sortides diàries, cada dimarts, a
les 9 del matí.
També sha publicitat un segon curs diniciació,
en una sola jornada, de 8 a 14 hores, el proper
9 dOctubre.
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Grup de Muntanya
Properes activitats del Grup de Muntanya
 3 doctubre:

Col·laboració en la Marxa Infan-

til

1a part
Organitzada pel Jaume Torrens. Sortida: 7:30 del
Centre. Informació detallada al Butlletí 619, juliol-agost, pàgs.10-11. Consulteu litinerari i les
recomanacions del guia.
 17 doctubre:

de Castellar 360o.

 24 doctubre: Pardines - coll de Meianell Vilallonga de Ter,

travessa pendent de 2020 en
autocar, guiats per Josep Ml. Condicionada a la
meteorologia. Savisarà.
Dades tècniques: Desnivells : +684m fins la
Collada de Meianell i -841m fins Vilallonga. 14
km, 5-6 hores de ruta amb parades. Dificultat

mitjana, com anar i tornar a La Mola des de Castellar.
Sortida: Lautocar surt a les 7:00 del matí de la
piscina municipal, passa pel mercat, al centre, i a les 7:20 per Sabadell. Arribada prevista
a Castellar: 18:00 h.
Equipament i menjar: Cal estar federats o tenir assegurança pel cas dun accident fortuït.
Lequipament és el clàssic de tardor: botes de
mitja canya, de treking o muntanya, tres capes
dabric, barret, guants i capel·lina, i menjar i
beguda per a tot el matí inclòs dinar. Tot i fent
bo, passem a més de 1900 m.

Pla de les Aranyes, amb barraca, el puig Cerverís
i la collada de Meianell sobre els boscos a la dreta

Coll de Meianell al límit del bosc i el puig Cerverís.

Ruta a lest vers Vilallonga de Ter passant pel Mont-roig.
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Espeleologia
Cueva Negra
Cavitat situada a lAlt Maestrat, a la població de
Montanejos (Castelló). És molt coneguda a la
zona, tant per la proximitat al poble com el seu
fàcil recorregut. Profunditat: -30m, 150m.
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Anar-hi Anant
Excursions primer etapa curs 2021-2022
OCTUBRE
Dia 3: Col·laboració

a les activitats de la

Marxa Infantil.

Dia 17:
Dia 31:

El molí de Brotons. (Moià)

Dia 12:

La Pastora(Serra de lObac)

sa de Can Torras.

Portada del pessebre a la Castellas-

NOVEMBRE
Dia 14: Els paisatges de Viladrau.
Dia 28: Racons de Sant Llorenç del Munt

GENER
Dia 9:
Dia 23:

DESEMBRE
Dia 5: Portada del pessebre a la font dels

Aquesta programació pot variar de dia o dexcursió per diferents motius. Per Whatsapp rebreu tots els detalls de cada excursió.

Trons.

Sant Salvador de les Espases
Fem salut, anem a la Salut.

Grup Familiar
Sortides Grup familiar 2021-22
03-10 marxa infantil
24-10 Cabrera - Muntada Gimeno
28-11 Puigsacalm - Uyà Canturri
12-12 Castellassa + picnic + fer pessebre al cec
23-01-22 sortida de neu Hernández Murillo
20-02 sortida comodí Castells Farriol
27-03 volta a lestany dIvars i Vila-sana - Gou
Farriol

Grup Fotografia
Properes activitats del Grup
El divendres, dia 8 doctubre a
dos quarts de vuit de la tarda,
inaugurarem lexposició de fotografies despeleologia de la
Montse Mañosa i a continuació
farem la reunió anual del Grup
de Fotografia per a preparar els
temes del 33è concurs de fotografia.

03-04 / 24-04 els cinc cims
24-04 anem a buscar el drac al Morral del Drac farem una performance a lentorn de St Jordi
amb els pares i mares voluntaris que vulguin
21/22-05 Els Ports - Gudàs Brualla
5-06 espeleo - Montse Mañosa
2/3-07 Vall de Camprodon - Perea Cruz
9-7-22 Sota lalluna
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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