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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Número 622 - Novembre 2021

Segona edició
de la Setmana de la Pedra Seca
Del 19 al 28 de novembre de 2021
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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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:
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.
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NOVA WEB DEL CEC
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
Segona edició de la Setmana de la Pedra Seca
Tindrà lloc entre el 19 i el 28 de novembre de 2021
Es celebrarà coincidint amb el tercer aniversari
de la declaració de la tècnica de la pedra seca
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per
part de la UNESCO
És una setmana dedicada a lorganització i promoció dactivitats relacionades amb la pedra
seca arreu dels Països Catalans que visibilitzi i
posi en valor tant el patrimoni i lofici de la pedra seca com limportant teixit dentitats, col·lectius i voluntaris en què se sustenta el coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra
seca a casa nostra.
Totes les activitats programades es podran consultar a lagenda en línia i al mapa
dubicacions a www.collaboraxpaisatge.cat/setmana-de-lapedra-seca/
També, pots seguir la Setmana
de la Pedra Seca a les xarxes socials (Facebook i Instagram
@SetmanadelaPedraSeca, Twitter
@SetmPedraSeca), mitjançant el
hashtag
#SetmanadelaPedraSeca i a la web www.collaboraxpaisatge.cat.

El Grup de recerca de la Pedra
Seca del Centre Excursionista
de Castellar del Vallès, dins
daquesta setmana, organitza
dues activitats:
Dia 26 de novembre. A la sala
petita de lauditori, a dos quarts
de vuit de la tarda, es farà una
conferència que versarà a lentorn dels 14 anys dexistència del
grup, amb la projecció dun vídeo que detalla la labor que cal
afrontar des de la localització
duna barraca i tot el llarg procés de restauració o reconstrucció fins a deixar-la, ja finalment,

com a recuperada.
Dia 28. Organització duna caminada amb la finalitat de retre visita a una part del patrimoni.
La sortida serà a les 8 del matí de la plaça del
Mirador. Aquest trajecte resta a labast de qualsevol persona i tindrà un recorregut de 4 quilòmetres pels rodals de can Borrell, visitant el patrimoni que sha trobat i, per primera vegada,
es farà la inauguració dun dels elements.
Totes les activitats programades es podran consultar a lagenda en línia i al mapa dubicacions
a www.collaboraxpaisatge.cat/setmana-de-lapedra-seca/
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General
2n Curs d’iniciació a la marxa Nòrdica 9/10/21
El segon curs diniciació
a la marxa Nòrdica, celebrat el passat 9 doctubre es va desenvolupar amb una nombrosa
participació. Realitzat
per les nostres monitores federatives, la Lluïsa
Oliveras i la Carme
Pelayo, que van transmetre als assistents, la
importància de la pràctica de la tècnica correcta per gaudir de tots els
seus beneficis.
Finalment, sanima als
assistents a participar a
les sortides del Grup per
anar practicant la marxa nòrdica regularment.
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General
Reunió Vegueria 4/10/21
El dia 4 doctubre ens van convocar a la reunió presencial de Vegueria, a Mollet del Vallès.
Fou una trobada de caire institucional per a donar rellevància a la tornada a la quasi normalitat. Una mica
festiva, de retrobament a les velles costums i dagraïment a companys que han estat a la Vegueria i ara
han deixat pas a altres persones.
Del nostre Centre foren homenatjats en Rafel Serra (actual sotspresident) i en Francesc Vilaclara (anterior
sotsveguer).
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General
Programa prescripció social CAP (7/10/21)
El passat 7 doctubre va començar novament el
programa de prescripció social del CAP. El Centre Excursionista de Castellar hi col·laborem, gràcies a les nostres monitores, que donen suport
de manera voluntària i altruista.
A partir daquesta data, cada dijous fem marxa
nòrdica per ajudar a millorar la salut i qualitat
de vida de moltes persones (ara shi han afegit
les persones que pateixen la Covid persistent).
Bon grup i bona acollida a la primera sessió del
nou curs.

General
Dimecres caminem
Cada segon dimecres de cada mes, tornen les
sortides de Dimecres Caminem. Es tracta dexcursions circulars, duns 12 quilòmetres de re-

corregut i dun nivell mig (moderat).
El primer dia ha estat el 13 doctubre. El lloc de
trobada és a laparcament situat a la confluència del carrer de Balmes amb la Ronda de Llevant, cantonada Sige, a les 8 del matí.

Butlletí
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General
Sopar Sotalalluna
El passat 15 doctubre es va celebrar el sopar dedicat a
tots els voluntaris de ledició de la Sotalalluna 2021.
Va resultar una vetllada molt merescuda i agradable.
Moltes gràcies a tots i a cadascú dells.

Des del Centre Excursionista Castellar, com entitat del poble, és una satisfacció per a nosaltres poder donar a conèixer que en ledició denguany de la II caminada nocturna #Sotalalluna,
i gràcies a lalta participació, hem pogut fer
laportació solidària a dues de les entitats del

poble de reconeguda labor com són Suma+ i
Càritas. Laportació ha estat de 300 euros a cadascuna delles.
Volem aprofitar locasió per a donar les gràcies
a tots els participants. Sense ells això no hauria
estat possible.
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General
Jornada de participació del Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV-UPC
El passat 15 doctubre vàrem participar a una
jornada de desenvolupament dels projectes dels
alumnes del Màster Universitari en Arquitectura de lETSAV-UPC, convidats pel regidor de
lÀrea de Territori i Sostenibilitat.
Aquests estudiants del màster Universitari en
Arquitectura de lETSAV-UPC van fer una jorna-

da daproximació històrica i urbanística del municipi, així com una sortida de coneixement de
lentorn fluvial. Un cop pensats els projectes en
els quals volen treballar, volien saber lopinió
de la ciutadania de Castellar en diferents vessants; social, esportiva, cultural, etc.
Fou una experiència molt interessant.
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Grup de Muntanya
Pels cims del Ripollès
El passat 24 doctubre es va poder realitzar finalment, ajornada per la pandèmia, la cinquena travessa per les serralades del Ripollès.
Aquesta vegada des de Pardines, sobre Ribes
de Freser, pujant al coll de Meianell i al Montroig (1992 m.) per davallar fins Vilallonga de Ter,
entre Camprodon i Setcases. Setze participants,
entre els del grup de Muntanya i els tres nouvinguts per provar com els aniria, van suar i patir
una mica per poder gaudir duns paisatges i vistes molt gratificants de 360 graus, en el decurs
duna bona jornada
per a fruir de la
muntanya, dia net i
clar, assolellat sense
quasi vent, fresquet,
travessant els boscos de Pardines, rics
en diversitat vegetal
i cims amb vaques
de diverses races.
Tot un plaer en bona
companyia com podeu veure.

El 21 de novembre
realitzarem lúltima travessa prevista , també ajor-

nada. Us podeu
animar a sumar-vos
al grup, inscrivintvos perquè quedaran places lliures a
lautocar petit, i no
patireu tant perquè
anem a menys altura, als Rasos de
Tubau. Trobareu informació en aquest
butlletí o podeu demanar-la a la secretaria del Centre.
(Josep Manel)
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General
Nova secció de BTT al nostre
centre Excursionista
A la darrera assemblea, el passat dia 5
doctubre de 2021, vàrem presentar la
nova secció de BTT a càrrec del Marc
Torrecillas.
Dies després sha fet la difusió als socis,
a les reds socials, web, etc i està tenint
una molt bona acollida i èxit.

Butlletí
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General
Lliurament de premis de la Marxa Infantil de regularitat
LAuditori de Castellar va ser lespai que va acollir el lliurament de premis de la 60a. Marxa infantil de regularitat del nostre centre i que es va
celebrar el passat mes doctubre.
Lacte dentrega va reunir els darrers guanyadors
de la Marxa amb els primers de fa sis dècades,
que van compartir amb tothom les experiències en la prova. LAlbert Antonell, primer impulsor de la marxa, en Jaume Torrens i en Josep
Manel Martí,
membres de les
anteriors comissions organitzadores, van tenir
veu per explicar
alguns detalls
de la preparació
de lesdeveniment anys enrere i que va posar
la nota emotiva
de lacte.
Tot seguit els organitzadors actuals varen valorar aquesta
emocionant edició del 60è aniversari amb paraules de la
presidenta del

Centre, la Dolors Martínez i de lalcalde, lIgnasi
Giménez, i es va donar pas al lliurament de copes i medalles als participans.
Els guanyadors absoluts van ser les parelles formades pels germans Ivo i Ezequiel Abad Edo, que
van rebre el premi de mans de Daniel Rocavert
i Vicenç Portell, guanyadors de la primera edició, mentre que en mixtes els guanyadors foren
lEzequiel Abad Reyes i Sanç Abad Edo.
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General
Inaguració barraca
Sant LLorenç Savall
El grup de Pedra Seca va participar en la inauguració de la
barraca construïda al costat del
cementiri de Sant LLorenç
Savall, obra que es va portar a
terme en col.laboració amb el
Grup de Pedra Seca Ballestar de
Sant LLorenç. Posteriorment
van ser homenatjats amb un dinar a la Fonda Rius a càrrec de
lExcel·lentíssim Ajuntament de la localitat i
al final van gaudir dun
magnífic pastís confeccionat per la dona
dun dels pedrasequers, que representava una barraca de pedra seca i que va ser
feliçment enderrocada a cop de ganivet.

General
Grup Marxa Nòrdica
Una bona representació del nostre
CEC a la Marina Walktrail, amb la lluita contra el càncer.
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General
Grup Marxa Nòrdica
El grup de marxa nòrdica del CEC en constant
creixement i activitat.

Sortida matinal
mensual Grup Marxa
Nòrdica
El dia 16 va tenir lloc la
sortida matinal mensual
de grup de marxa nòrdica del Centre. Va transcórrer per camins ideals per
a la pràctica daquesta
tècnica de Torrebonica i
Castellarnau.
Quin goig que fan!!!
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General
Sessions/Tallers: Procés participatiu de La Mola
Durant aquest mes doctubre hem participat a
una sèrie de sessions i tallers sobre un procés
participatiu de la Mola.
En representació del nostre centre hi ha assistit
en Francesc Vilaclara.
El motiu ha estat que en els últims anys «La
Mola» ha patit, igual que la resta dentorns naturals del País, un fort increment en el nombre
de persones que fan ús del Parc. Això provoca
erosió i deteriorament de lentorn natural, i posa
en perill la protecció i conservació del conjunt
del Parc de Sant Llorenç del Munt i lObac.

General
Campanya Vine a donar sang
El passat dia 9 de setembre, el Centre va
obrir les seves portes per realitzar la campanya Vine a donar sang .

General
Primera reunió Marató 2021 Salut Mental
El passat dijous dia 28 doctubre, es va celebrar
la primera trobada de cara a preparar la Marató 2021, que enguany versa sobre la Salut Mental. Va aplegar a diverses entitats de la nostra
vila; bastoners, majorets, Castellers, Suma, Comerç Castellar i moltes més que conjuntament
amb representants de lAjuntament com la Joana Borrego (regidora de Cultura) i lAnna van poder veure com havien quedat les nostres
instalacions, a la primera fase de les obres.
Es van realitzar diverses i molt interessants propostes i per la nostra part serà la de llogar un
rocòdrom (com en altres edicions) i realitzar un
tast de marxa nòrdica.

És per això que les administracions responsables de la conservació de Parc volen obrir un
procés participatiu a les institucions i organitzacions socials, a la societat civil, per fer una
consulta que busca una visió de futur compartida sobre el nostre patrimoni natural i que permeti alinear a tota la ciutadania i a les institucions en un projecte de conservació compartit.
Des de lempresa que facilita la consulta,
Coperfield Fo Socia Good shan organitzat tres
tallers amb què volen donar cabuda a tot el procés.

Butlletí
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Espeleologia
Cova de la Galiana
Cova de la Galiana Alta, cavitat situada a la població de Ucero (Burgos). A
la zona hi ha una altra cavitat veïna
que és la Cueva de la Galiana Baja i
per la qual sha de demanar permís
per entrar. Aquesta en qüestió està
bastant degradada degut al seu fàcil
accés, a tocar duna carretera. Té uns
13m de desnivell i un recorregut de
223m.

Grup Anar-hi Anant
Fotos sortides octubre Grup Anar-hi Anant

Grup de fotografia
33è concurs anual de Fotografia
1r trimestre: Lliure; 2n trimestre: Imatges de Castellar; 3r trimestre: Portes i/o finestes (no detalls de les portes o finestres) i 4rt trimestre Saló
de Muntanya.
Ja podeu preparar les fotografies de lany vinent, però recordeu que el 3 de desembre shan de
presentar les fotografies del 4rt trimestre del Saló de Muntanya daquest any, recorda, fotografies
de muntanya o activitats relacionades amb la muntanya.
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Grup Familiar
El grup familiar reprèn l’activitat
Després de molts mesos, el passat dia 24 doctubre el Grup familiar va reprendre la seva activitat.
Lestrena es va fer amb una sortida intensa i molt
bonica: Cantonigròs-Pla dAiats-Santuari de Cabrera-Agulla declarar Tuta-Cantonigròs.

Butlletí

Número 622 - Novembre21 | 17

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

2a Marxa Nòrdica de Castellar del Vallès del circuit català de la FEEC
Preparant intensament el proper event que tindrà lloc el 7 de novembre.
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Grup de Muntanya
NOVEMBRE - DESEMBRE 2021

Dia 14: 2a part de Castellar 360o, organitzada per en Jaume Torrens. Sortida: 8:30 de la
plaça del Forjador, parada BUS a Sant Llorenç.
Trajecte: Les Arenes, Roques dAguilar, can
Cadafalc, Puig de la Creu i Centre. 12,3 km i
488 m desnivell positiu. Arribada prevista:
13:30 h. Tota la informació al Butlletí 619, juliol-agost, pàg.11

Tubau (1543m). Davallada fins el coll de Faig
General (camí ramader, 1327m), ermita de Sant
Marc dEstiula (1377m), davallada a Sant Quintí de Puigrodon (1093m), i per Mas Cogols
(960m), carenes i a 831m tram de pista
encimentat Torrent de la Cabana, Camí Ral a
Campdevànol i Càmping Pirinenc (765m) on
dinarem al restaurant, o al parc del riu Merdàs,
a sota, al peu del Camí Ral, si algú ho prefereix.
Transport en autocar: Reserveu plaça i també pel dinar, el més aviat possible per reservar

21 de novembre: Última travessa pel Ripollès

amb dinar. En autocar i amb dinar final de comiat. Ruta: Sant Jaume

de Frontanyà, Cim de
Tubau i càmping Pirinenc. Guies: Vicenç Portell i Josep Ml.

DADES TÈCNIQUES: 14
km, 450 m+ i 750 m- acu-

mulats i unes 5 h amb
parades.
RUTA : Sortida del Coll
de la Batallola (1197m)
per pista fins La Creu del
Soler (collet, 1312m), i
cap al cim, amb arribada al cim del Pedró de

El Pedró de Tubau i al fons el Pedraforca

el restaurant. Adreceu-vos
a la secretaria del Centre.
SORTIDA : 7:00 del matí de

la piscina, plaça del mercat i pas per Sabadell 7:20.
DINAR: (Provat). Menú tancat de diumenge per a
grups, 25 , amb possibili-

Vistes des de lEstimbador de Tubau

tat de triar entre 3 amanides, 3 segons, 2 postres, vi,
pa i aigua, i cafè (NO cerveses ni refrescos, ni licors,
que seran a títol individual)
Envio MENÚ per WhatsApp.

Butlletí
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General
Concurs Ratafia Casolana l’Estevet
Començem a fer difusió de la tercera edició del
Concurs de ratafia Casolana lEstevet, que es celebrarà el proper dia 12 de novembre a les 9 del
vespre al nostre local.

És hora de retrobar-nos de veritat i tastar el paisatge i aromes de lestiu a mitja tardor i celebrar
la vida i el fet de tornar a tenir un Estevet de
pedra.
Animeu-vos a participar!

BASES PER PARTICIPAR
1. Objecte

El Concurs de Ratafies Casolanes de Castellar
del Vallès, promogut pel Centre Excursionista
de Castellar, La Pedra Fina i Cal Gorina, consisteix a fomentar lelaboració de ratafia casolana
i a destacar aquelles que, segons el criteri del
concurs, siguin considerades les millors.

2. Termini

El termini dadmissió de ratafies començarà el
divendres 29 doctubre i finalitzarà el divendres
12 de novembre a les 14 h. No sadmetran a
concurs ratafies lliurades més enllà de lhora de
finalització del concurs.

3. Forma de participació

3er Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès
Se naboca una xicra en una copa
i es xarbota amb llavors de cardamom,
shi afegeix una llesca de gingebre
i un canó de canyella capolat.
Eixarm del vi de bosc, de Miquel Desclot

Passat el parèntesi obligat de la pandèmia, on
la gent de Castellar -entre moltes altres cosessha retrobat amb el bosc, els turons, els camps,
els gorgs i els torrents que ens envolten, torna
el tercer concurs de ratafia casolana lEstevet.

Podran participar-hi tots els elaboradors de ratafia catalana casolana que ho desitgin. Requisits:
 Cada concursant podrà presentar una única
ratafia casolana.
 La quantitat de ratafia serà dun petricó, més
o menys 1/4 de litre.
 La ratafia sha de presentar en un envàs de vidre amb tap de suro.
 Cada ampolla de ratafia presentada shaurà
dacompanyar amb un sobre tancat que contingui el nom i cognoms, ladreça, el telèfon i el
correu electrònic del concursant.
 Les ratafies shauran de presentar a qualsevol
de les entitats organitzadores.
 La ratafia guanyadora quedarà en propietat de
lorganització i no serà retornada.

4. Característiques de la ratafia presentada
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Els participants, pel fet de participar, declaren
sota la seva responsabilitat que cada ratafia:
 Inclou nou verda com a ingredient indispensable de la ratafia catalana casolana.
 Està elaborada amb base daiguardent (també saccepten cremes anisades)
 Ha estat elaborada pel participant i és una ratafia original seva.
 No té cap contingut perjudicial o que pugui
ocasionar lesions.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les ratafies que incompleixin les característiques anteriors.

5. Premis

El jurat triarà dues ratafies de totes les presentades al concurs. Cadascun dels guanyadors
obtindrà els següents premis:
 1r classificat: lEstevet dor i un lot de productes de comerços locals.
 2n classificat: lEstevet de plata i un lot de productes de comerços locals.
Lorganització agrairà la participació a tots els
concursants amb un obsequi que shaurà de
recollir en el moment del veredicte.

6. Condicions de participació

Podrà participar en el concurs qualsevol persona física castellarenca de vocació de 18 anys, o
més, que no hagi estat implicada en la definició
o preparació daquest concurs.

7. Contingut de la ratafia presentada

Els participants assumeixen la responsabilitat
envers lorganització del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant
de tercers. Els participants es fan responsables
davant de tercers del contingut de la ratafia amb
total indemnitat per part del lentitat organitzadora.
Lenviament duna ratafia al concurs no pot infringir els drets de tercers.

8. Jurat

Es formarà un jurat, el qual tindrà la facultat de

rebutjar i excloure del concurs les ratafies que
incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. El jurat està format
per professionals i experts del món del comerç
i la restauració, i membres de lòrgan. El jurat
tindrà la facultat de triar les ratafies guanyadores.

9. Selecció de propostes guanyadores

El jurat, format per 5 persones, seleccionarà el
divendres 12 de novembre a les 21:00 les dues
ratafies guanyadores en un acte públic celebrat
al local del Centre Excursionista de Castellar, c/
Colom s/n. Lorganització es posarà en contacte amb els finalistes i la persona guanyadora. El
nom dels premiats es farà públic en lacte de
lliurament de premis que tindrà lloc el mateix
divendres 12 de novembre al local del CEC.

10. Propietat intel·lectual i industrial

Les persones participants cedeixen expressament a les entitats organitzadores, amb caràcter dexclusiva i sense limitació temporal, és a
dir, durant tot el termini de vigència dels drets
dautor i per tot làmbit territorial universal, els
drets dexplotació de la propietat intel·lectual
de les propostes que shagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat
intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a
la xarxa dInternet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar daquesta
explotació, amb finalitats no lucratives.
En conseqüència, lorganització podrà utilitzar
els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de
percebre cap compensació addicional.

11. Altres disposicions

Davant de possibles dubtes en la interpretació
de les bases, prevaldrà el criteri de les entitats
organitzadores, que es reserven el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts. La participació en aquest
concurs implica lacceptació total daquestes
bases per part dels participants.
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Anar-hi Anant
Excursions primer etapa curs 2021-2022
NOVEMBRE
Dia 14: Els paisatges de Viladrau.
Dia 28: Racons de Sant Llorenç del Munt
DESEMBRE
Dia 5: Portada del pessebre a la font dels

Trons.

Portada del pessebre a la Castellassa de Can Torras.
Dia 12:

GENER
Dia 9:
Dia 23:

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

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

Grup Familiar
Sortides Grup familiar 2021-22
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
03-04 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

General
Calendari d’activitats per a l’any 2022
DATA
ACTIVITAT / ACTE
03/03/2022
Assemblea General Ordinària de Socis
20/03/2022
31a Travessa Castellar-Montserrat
03/04/2022
15a Els Cinc Cims
04/2022
Presentació del 43è Trofeu fotogràfic Joan Riera i 57è concurs de fotografia artística
05/06/2022
Trobada excursionista - Aplec de les Arenes
09/07/2022
3a Caminada popular nocturna #Sotalalluna
09/09/2022
Inauguració exposició fotogràfica Joan Riera -Festa Major10/09/2022
Tast marxa nòrdica -Festa Major11/09/2022
Tast dexcursionisme -Festa Major02/10/2022
61a Marxa Infantil de Regularitat
10/2022
Entrega trofeus Marxa Infantil de Regularitat
06/11/2022
3a Marxa Nòrdica Castellar del Vallès, Circuit Català de MN
11/12/2022
55a Pujada Pessebre a la Castellassa de Can Torras
18/12/2022
Marató TV3
12/2022
Quinto de Nadal

22 | Novembre21 - Número 622

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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