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Calendari dactivitats per lany 2022

HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i divendres,
de 19,00 a 21,00 obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar
al telèfon 93 714 73 05

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.

Article

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

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 

Salutació
Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Tens a les teves mans el butlletí número 624, edició especial en paper de la nostra entitat. En el seu interior trobaràs
un resum de les activitats que durant lany 2021 shan portat a terme.
Enguany no hi trobaràs la convocatòria de lAssemblea
General Ordinària de Socis perquè sha modificat la data
pel proper 5 de maig del 2022, degut a la situació actual
sanitària.
En full a banda adjuntem les bases del Concurs de Fotografia que la secció ha preparat pel 2022, desitjant que continuï amb lèxit de participació dels darrers anys.
El passat 8 de juliol del 2021 es va celebrar lAssemblea General Extraordinària en la qual es va elegir la nova Junta
Directiva. Aprofitem loportunitat que ens dona el butlletí,
de poder escriure aquesta salutació, de felicitar a lanterior
Junta Directiva per la seva feina feta durant els quatre anys
de mandant i agrair el traspàs perquè ha estat fàcil i sobretot farem una feina de continuïtat.
Es engrescadora la possibilitat, que ens dona aquesta nova
responsabilitat, per posar en marxa una sèrie diniciatives
encaminades a consolidar i engrandir la nostra entitat. Treballar per una millora continua i evolució, és el que volem
aconseguir des de la nova junta, partint de 3 conceptes fonamentals per aconseguir-ho:
• Que les nostres seccions i activitats siguin sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient
• Que les nostres seccions i activitats siguin inclusives
• Aconseguir un planter de gent jove, que començarà amb
lesplai de muntanya
Ajudarem a tots els grups en lexecució de les seves activitats i per aconseguir-ho realitzarem formació i facilitarem
les eines necessàries.
Seguirem col·laborant amb totes les entitats del poble, amb
lAjuntament, continuarem amb la tasca dobrint-nos al poble.
Estem segurs que aconseguirem els objectius però això serà
només gràcies al treball de tots els socis, i en aquest sentit,
volem agrair de forma especial a tots els vocals de les diferents seccions, autèntics motors de la nostra entitat, la valuosa tasca que duen a terme impulsant i coordinant les
diferents activitats.
També volem agrair a tots els socis col·laboradors el gran
ajut que aporta la seva dedicació, tant si és de forma continuada com esporàdica.
Seguirem treballant amb noves propostes per engrescar i
captar més socis i que el Centre continuï creixent i que perduri en el temps.
Des de la Junta agraïm la teva vinculació en aquesta gran
família que és el Centre Excursionista de Castellar i tanimem a seguir participant per fer-la més gran i millor.
Rep una forta abraçada i molts ànims per fer front a la nova
realitat que es toca viure amb la pandèmia.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Gener
Espeleologia
Jordi Carreras Pecamins - La Cija de los Royos

En diverses ocasions he vist fotos i comentaris, de la "Cija de
los Royos", avenc-cova que vaig descobrir gràcies a dos caçadors de la Cañada de Benatanduz (Terol). En la primera
visita que vaig fer jo en solitari, no vaig poder recòrrer tot
l'avenc ni les galeries, ja que l'aigua arribava gairebé al sostre de l'avenc. Vaig tornar una altra vegada amb el meu amic
Quim Bou, fent tota l'exploració de l'avenc-cova amb molta
aigua. Van passar molts anys i em vaig posar en contacte
amb l'Espeleo Club El Faralló de Montalbán (Terol) i amb el
Grup d'Espeleologia de Badalona, per ensenyar-los aquesta
important cavitat. Vam fer una sortida conjunta amb aquests
dos grups per tal de realitzar la topografia completa.

Febrer
Grup
de Natura
Grup Pedra Seca exposició
La construcció de la pedrera de lAntò ja té sostre

La construcció ja torna a tenir el seu sostre, ara millorat amb
bigues dacàcia i lloses de pedra a sobre per a fer lliscar
laigua de la pluja. Infortunadament, lAntò no pot veure la
reconstrucció dallò que ell va fer servir quotidianament, com
a suport de la seva feina.

Marxa Nòrdica
La Marxa nòrdica no satura

Segueixen a bon ritme i participació els entrenaments dels
dilluns. Durant aquest mes de febrer sha realitzat la primera sortida matinal de dissabte. Amb un itinerari que va dur
el grup fins a lermita de les Arenes tot passant pels nous
camins recuperats que permeten gaudir alguns trams de la
llera del riu Ripoll.

Game
Membres del grup GAME fan una jornada de
pràctiques de rescat en allaus a Tavascan

Grup Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2020-2021

El 21 de febrer, el grup Anar-hi Anant ha reprès la seva activitat després dun temps aturat degut a la Covid-19. Els ha
dut fins a Castellar Vell tot passant per la nova passera instal·lada al riu Ripoll a prop de la costa den Jan.
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Març
Rehabilitació del local

A partir del dia 15 de març shan iniciat les obres de rehabilitació del local del Centre Excursionista. Aquestes obres
tenen diversos objectius:
- Millorar el problema dhumitats a la sala del despatx i a la
biblioteca
- Adequar lespai que actualment ocupen les grades per a
poder-hi realitzar projeccions, reunions i altres activitats que
els diferents grups de lentitat puguin precisar. Un espai que
també podrà ser molt ben utilitzat per lesplai de muntanya.
- Instal·lació dun terra flotant que donarà calidesa al local
- Remodelar la zona dels lavabos, el rebost i lantesala del
boulder
- Millorar laccés al boulder
- Necessàriament adequar espais demmagatzematge
- Pintar
- Millorar laspecte de lentrada del local
- En referència a la col·laboració que des de fa anys el Centre Excursionista té amb el Banc de Sang, aquesta reforma
millorarà i ampliarà lespai que actualment es fa servir.
La realització daquestes actuacions tindran una durada aproximada de dos mesos.

Abril
Grup de Muntanya
Doble circuit de barraques al sot del Guix

Amb un bon matí primaveral, es va fer una nova sortida organitzada per en Jaume Torrens, que lhavia preparat fent
diverses prospeccions sol o amb algun amic per localitzar
en aquella zona les barraques de pedra seca i reobrint alguns antics senders per a connectar-les. En aquesta sortida
hi van participar sis socis a més a més dell, el guia de la colla
dels dilluns. Vam sortir del centre a les 8 i tornàvem a ser a
casa a les 12:30, a pas lleuger. Vam fer el recorregut en un
ambient molt agradable per les 19 diverses construccions
de pedra en sec situades al vessant obac del sot del Guix,
darrere Sant Feliu del Racó, sota la urbanització del Cim.

La Ruta de les Ermites
celebra una exitosa edició especial

8 de març, dia de la dona

El grup de Marxa Nòrdica va preparar una activitat especial
per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Després
duna caminada pels carrers de la nostra vila, tot fent servir
la tècnica de la marxa nòrdica, el grup va finalitzar lactivitat
al local del CEC lluint uns cartells amb un missatge molt clar:
Les dones a la vida com la marxa... sempre endavant!!!

Travessa Castellar-Montserrat

La Travessa Castellar-Montserrat prevista pel mes de març
es posposa a setembre. La data exacta es concretarà més
endavant.

Es va dur a terme la XIII Ruta de les Ermites Edició Especial.
Un total de 250 persones hi van participar. Aquesta és una
caminada bianual inclosa al Circuit Català de Caminades de
Resistència de la FEEC. Lany 2020 es va haver de cancel·lar i,
enguany, sha reprès adaptant-la a les circumstàncies que
imposa la Covid.
Com a canvis més destacats, la modificació del recorregut
restringint-lo a la comarca i traslladant litinerari a pistes
amples, que va tenir un total de 45,6 quilòmetres. També,
minimitzar els punts de control - nhi va haver 8 enguany per evitar les aglomeracions, limitar el nombre de participants, evitar els avituallaments tipus buffets i donant bosses individuals, i realitzar les inscripcions només per Internet,
mitjançant la web de la FEEC.
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Número 624 - Gener22 | 5

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Maig
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 CastellarMontserrat. Com es pot observar a les fotografies, el seu
estat de forma és envejable.

Més de mitja tona de deixalles en tres hores de neteja

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.

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 que si
algú el té, el torni al Centre Excursionista, car es tracta duna
peça única. Malauradament, fins avui no hem obtingut resposta.

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 la història 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 punts emblemàtics.
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Juny
Grup Pedra Seca
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 dexultants. 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.

1r curs diniciació a la Marxa Nòrdica del CEC

12 alumnes van prendre part en el 1r 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 en relleu lalta satisfacció dels alumnes que van rebre un diploma acreditatiu.

Grup Anar-hi Anant
Les sortides del grup
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.

Grup de Muntanya
Vall dIncles

Marxa Nòrdica
Les sortides del grup

Excursió a la vall dIncles Andorra per membres del grup
de Muntanya del CEC.
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Juliol - Agost
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.
La il·lusió i el treball ens han donat moltes satisfaccions durant aquests gairebé quatre anys al davant daquesta entitat. Hem vist realitzats molts dels projectes que ens havíem
marcat des de linici i daltres que han sorgit.
La pandèmia de la 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 tan 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 direcció 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.
La Junta

Assemblea general de socis

El dijous, dia 8 de juliol de 2021, es va celebrar lAssemblea
General de Socis. Les restriccions per la Covid van endarrerir la reunió fins aquestes dates. Abans de començar es va
projectar una pel·lícula-documental en 3D de Jesús Gómez i
la temàtica centrada en una jornada de treball amb el Grup
de recerca de la Pedra Seca. Lassemblea realment va començar recordant als socis, familiars i coneguts traspassats
durant la pandèmia i fent un minut de silenci en record seu.
Josep Serrà (tresorer) explicà amb tot detall el tancament
econòmic del 2020 i el pressupost previst per a lany 2021.
Acabada lassemblea ordinària, la fins ara junta del CEC, composta 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: 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.
#Sotalalluna arriba a la seva segona edició - LActual

La caminada popular nocturna #sotalalluna va materialitzar la
seva segona edició aquest dissabte 3. La marxa no competitiva 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. 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 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 de la zona urbanitzada, cap al nord, afrontant
uns 6 quilòmetres de pujada i uns 5 quilòmetres de baixada. Hi va haver un avituallament de fruita i beguda, i també
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 de la prova era la de portar frontal, ja que com a mínim la meitat del recorregut es va realitzar de nit, un 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, van lliurar un entrepà i beguda, i
una samarreta commemorativa de la segona edició de la caminada #sotalalluna. Tothom va arribar dins lhorari previst.
Els beneficis recollits es destinaran a ajudar lentitat solidària Suma Per la Marató de la Diversitat i Càrites Castellar.
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El I Circuit Català dEscoles 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 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+.

Espeleologia dones

Com a vocal del Grup dEspeleo feia temps que un grup de
dones del Centre Excursionista manava al darrere per a organitzar una sortida despelo diniciació. Finalment, es va
decidir fer-la 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 130 m de recorregut amb un desnivell de 16 m i molt
concrecionada.

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 Foto-Vídeo de la
UES. En tot moment van respectar-se les normes de seguretat Covid-19.

El CEC presenta la Joëlette (bicicletes adaptades) als pressupostos Participatius 2021

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 període 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.
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Setembre

30a Travessa Castellar-Montserrat

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 predisposició 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 Puigverd, ca nAmetller, can Casamada i can Santpere, que van permetre laccés a les finques
i van explicar detalls de les seves famílies i la seva història.

El 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 Siscu Catalan fou el primer a arribar 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 cotxes particulars.
Podem acabar afirmant que fou un èxit i que la gent va gaudir molt després de tants mesos de pandèmia. De mica en
mica tot va tornant al seu lloc.
Aplec de les Arenes 2021

Ruta dels tres Monestirs

Un any més, el CEC
torna a col·laborar
en lorganització de
la Ruta dels Tres Monestirs realitzant
lavituallament daigua a Matadepera i
el control de pas al
cim de la Mola de
Sant Llorenç del
Munt.

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 commemorar els 80 anys que fa
que es va portar la imatge des de Sant Feliu del Racó a Les
Arenes, lany 1941.
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Octubre
2n Curs diniciació 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.

Programa prescripció social CAP (7/10/21)

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.

Lliurament 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.

Grup Familiar
El grup familiar reprèn lactivitat

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.

Pels cims del Ripollès

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 Mont-roig (1992 m) per davallar fins a
Vilallonga de Ter, entre Camprodon i Setcases. Setze participants, entre els del grup de Muntanya i els tres nouvinguts.

Grup Anar-hi Anant
Sortides octubre

Memòria anual
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Novembre
Grup de la Pedra Seca
Esmorzar homenatge al grup de recerca de Pedra Seca

Amb motiu de la
celebració de la
setmana de la
Pedra Seca, el
Centre Excursionista va retre
homenatge als
membres del
grup de recerca
de la Pedra
Seca, tot fent un
repàs a la seva
trajectòria i acabant amb un esmorzar de germanor.

1a sortida de BTT - Pedals de conglomerat

La primera activitat daquest nou grup del Centre fou realitzada el dia 6 de novembre. Sortida tranquil·la, per pistes
amples de Castellar fins a Sant Llorenç Savall.

3a. Edició del Concurs casolà de Ratafia lEstevet

A la sala dactes de lAuditori, es va celebrar la tercera edició del concurs casolà de ratafia lEstevet.
El jurat, format per 5 persones, va haver de triar 2 ratafies
dentre les 14 mostres presentades. Enguany fou difícil perquè totes eren de molt bona qualitat.

25 N contra la violència masclista
Grup Marxa Nòrdica

Castellar del Vallès 360º

Inici de lesplai de muntanya Corriol

Basant-nos en que les activitats a laire lliure i les excursions, en contacte amb la natura, són les que més agraden als
infants, en el nostre centre neix lesplai de muntanya corriol.
Caminar, explorar, experimentar, olorar, tocar tot això i
més, es posa en joc quan interactuen amb el medi natural.
Aquest espai es transforma aleshores, en una de les millors
aules possibles per créixer i aprendre.
A més pensem també, que aquests nens i nenes, han de
ser la base del nostre futur com entitat.

Un nombrós grup dexcursionistes va fer acte de presència
als carrers de la nostra vila per a cloure, el dilatat trajecte
circular, de 29 kms de llargada, que es desplega pels entorns de Castellar. Fou el punt i final del segon sector dun
itinerari que dibuixa un bonic i didàctic recorregut que permet retre visita a diversos dels esplèndids paratges naturals que envolten el nostre nucli urbà.
La ruta castellarenca és un xic més curta pel que fa a longitud, però força més exigent si tenim en compte els desnivells que pertoca superar. La situació geogràfica de Castellar, més enlairada i envoltada de boscos i muntanyes,
empeny a plantejar un trajecte, que discorre íntegrament
per dins del propi terme municipal.
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Pedra Seca
Dimarts, 14 de desembre de 2021
In vino amicitia

En el decurs de la jornada davui, a la barraca del forat li han
buidat la panxa. La tenia tota plena de la runa caiguda dallò
que va ser un sostre. També sha reparat una mica el marge
que constituïa la seva façana.
Lespai interior no és molt ample com per a encabir parets
de pedra, sobre les quals instal·lar una cúpula tradicional.
A la imatge de capçalera podeu observar les troballes fetes
a linterior de la barraca, elements que demostren que allà
hi va haver vida, atès que, amb tota seguretat el canti havia
estat ple de vi abans que li caigués tot el pedregam del
sostre a sobre.
In vino amicitia (En el vi està lamistat). Pocs dubtes hi ha de
lamistat que feien els conreadors daquestes vinyes entre
glop i glop del vi que munyien de la terra, tot i que, segons
diuen, aquest era de mala qualitat. Segurament una amistat
només comparable a la que fan els pedrasequers remenant
pedres, tot i que ells trien un vi foraster i de qualitat en el
decurs de les seves celebracions: negre sec, negre dolç i
blanc fresquet.

Grup Juvenil
Sortida

Sortida del cap de setmana del 27 i 28 de novembre del
Grup Juvenil del Centre Excursionista de Castellar conjuntament amb el Grup de Muntanya del Centre Excursionista de
Catalunya
Vam anar a un dels pobles amb el cens més antic de Catalunya. És un paratge impressionant, a la zona del Collsacabra.
Ens vam allotjar a lhostal La Devesa. Des dallà vam anar a
visitar el bosc de Roques encantades, plens de mitologia i
llegendes. També vam fer una excursió a veure el salt de
Sallent, una cascada de 100 m! Com a activitats també vam
fer escalada, circuits dagilitat, jocs de nit i un llarg etc!, a
part vam fer nous amics els quals ens anirem retrobant durant lany per fer noves activitats junts.

Grup Anar-hi Anant

El grup Anar-hi Anant va portar el pessebre a la Font dels
Turons

Marxa Nòrdica

Representació del Centre Excursionista
de
Castellar a la
Marxa Nòrdica de la Imp e r i a l
Tarraco, caminada tècnica
del Circuit de
la FEEC.

Butlletí
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General
Pessebre de Sant Marc de Brocà (Bagà)
El passat dia 6,
portar el pessebre fins a Sant
Marc de Brocà
(Bagà) va presentar alguna
dificultat degut
a la nevada. Malgrat tot, sha pogut mantenir
aquesta bonica
tradició. Moltes
gràcies a les persones que ho
han fet possible.

56è. Pessebre de la Castellassa
El 56è. Pessebre de
la Castellassa, realitzat per Josep Llinares,
ja llueix al cim de tant
emblemàtica roca.
Petits i grans, excursionistes i escaladors,
tots compartint plegats aquesta bonica
jornada. Una tradició
de la nostra entitat
molt arrelada a la vila.

La Marató 2021 per la Salut Mental

El diumenge 19 van viure un dia molt especial! Les entitats
de Castellar del Vallès treballant juntes per La Marató, que
enguany recapta per la investigació per la Salut Mental.
El dia va acompanyar i lafluència de petits i grans va ser
important.

Formació Joëlette
Membres del Centre Excursionista han realitzat la formació
per manejar
la Joëlette,
bicicleta
adaptada que
permet a les
persones
amb mobilitat
reduïda gaudir de la natura. Molt bona
feina pedagògica per
part de linstructor de
Rodamunt.
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Natura Urban
Sketching
Estrenem nova activitat al Centre Excursionista, dibuixant
Castellar & Natura
Urban Sketching
que va fer la seva presentació a la Marató.

Presentació del llibre
Tomàs Mas, Transhumància
Bona acollida de la
presentació del llibre den Tomàs Mas,
Transhumància del
Vallès al Pirineu. Un
magnífic llibre que
detalla a la perfecció lhistòric camí i
tot el que es troba
al seu pas.
Recull les experiències de vint anys
viscudes al llarg del
camí.

Formació continuada
a la secció Marxa Nòrdica
Membres del
grup de Marxa
Nòrdica del
Centre Excursionista han assistit al curs de
formació dinstructors impartir per en
Antonio Brieba, coach en
Nòrdic Walking.

Felicitació Nadal

Marxa Nòrdica i Salut
El grup dels dijous ha anat fins
al Menhir de
Castellar on ha
esmorzat i cantat nadales. La
Marxa Nòrdica
també ens permet compartir
moments especials.

Esplai Muntanya Corriol
A la Marató van aprofitar per a la divulgació de lesplai de Muntanya Corriol.

Butlletí
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Grup de Muntanya

Grup Familiar
Sortides Grup familiar 2021-22

Properes activitats del Grup de Muntanya
Dia 30 de gener: Primera sortida del programa
Montalegre-Sant Mateu-Burriac-Argentona
Dades: 24 km (pistes careneres en general), desnivells: 350+;
470-. En marxa: 7 hores, amb precioses vistes al litoral de
Barcelona, vinyes dAlella, i al Vallès Oriental, passant per un
dolmen, fonts, surera centenària...
Sortida en minibús 19 places, a les 7:00 de la rotonda de la
piscina municipal, amb recollida a la parada del C-1 al Centre (mercat) i davant el Club Natació de Sabadell (7:20). A
casa a les 18:00.
Per a més informació adreceu-vos a la secretaria del Centre
o a en Josep Manel (672 134 833)
Cal inscriures amb temps. Esperem compartir amb vosaltres aquest còmode i bonic trajecte.

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 Sant 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 Sotalalluna

Grup de Muntanya

Travesses per la serralada litoral, Gavarres i Costra brava - 2022
30 de gener: Montalegre, Sant Mateu, Burriac, Argentona
27 de febrer: Llavaneres, El Corredor, Vallgorguina
27 de març: Collsacreu, Hortsavinyà, Tordera
24 dabril: Tossa de Mar, Montagut, Montclar, Solius.
29 de maig: Calonge, Les Gavarres, Sri. dels Àngels
3 de juliol: Palamós, Begur pel camí de Ronda

General

Anar-hi Anant

Excursions primer etapa curs 2021-2022
Dia 9 de gener: Sant Salvador de les Espases
Dia 23 de gener: 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 de fotografia

33è concurs anual de Fotografia
1r trimestre: Lliure; 2n trimestre: Imatges de Castellar; 3r
trimestre: Portes i/o finestres (no detalls de les portes o finestres) i 4rt trimestre Saló de Muntanya.
Ja podeu preparar les fotografies de lany vinent.

General
Calendari oficial d’activitats i actes 2022
DATA ACTIVITAT / ACTE

20/03/2022 31a Travessa Castellar-Montserrat
5/05/2022 Assemblea General Ordinària de Socis
Maig Presentació del 43è Trofeu fotogràfic Joan Riera i 57è
concurs de fotografia artística
5/06/2022 Trobada excursionista - Aplec de les Arenes
9/07/2022 3a Caminada popular nocturna #Sotalalluna
9/09/2022 Inauguració exposició fotogràfica Joan Riera-Festa Major
10/09/2022 Tast marxa nòrdica -Festa Major
11/09/2022 Tast dexcursionisme -Festa Major
25/09/2022 15a Els Cinc Cims
2/10/2022 61a Marxa Infantil de Regularitat
Octubre Entrega trofeus Marxa Infantil de Regularitat
6/11/2022 3a Marxa Nòrdica Castellar del Vallès, Circuit Català MN
11/12/2022 57a Pujada Pessebre a la Castellassa de Can Torras
18/12/2022 Marató TV3
Desembre Quinto de Nadal

