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Nou espai per nens:
Esplai de Muntanya Corriols

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

Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line
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- Travesses per la serralada litoral
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- Excursions segona etapa curs

13 Grup Familiar

- Sortides del grup
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- Els dimecres a la Masella
- Llicència federativa

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
Dimarts, 8 de febrer de 2022
La tortura del torturà
La barraca 138 segueix el curs que li té marcat
el destí. Els pedrasequers fan importació de pedra daltres contrades, no gaire llunyanes, doncs
aquesta ha de ser compatible: el fràgil torturà.
Aquesta pedra no presenta unes prestacions
suficients per a certificar una garantia destabilitat duradora. La seva composició fa que sigui
fràgil i molt sensible a lerosió provocada pels
elements més agressius de la Natura.
Cal fer esment que el cronista no ha trobat la
veu torturà al diccionari català, tot i que sí ha
trobat una descripció que es fa a la MEMÒRIA
DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA EFECTUADA AL PARC GÜELL, signada per
Anna Bordas Tissier, on diu (SIC): .- per últim troben el que sanomena torturà, que són la formació de crostes calcàries, les quals shaurien
format en períodes de transició entre els dos climes anteriors, és a dir, més humit que durant
el loess1 perquè hi hagués circulació de carbonat càlcic, però més càlid que el primer nivell,
per tal de que sevaporés lagua.
(1) Loess: Llims groguencs dorigen eòlic que sembla
es formarien amb un clima sec i fred.

Dimarts, 22 de febrer de 2022
La llinda ja està ubicada
Doncs la llinda de la porta ja està ubicada al
lloc que li pertoca. També ha estat col·locada la
llinda de la finestra oberta en oposició a la porta. Això dobrir finestretes es una llicència que
es prenen els pedrasequers, ja que no era habitual fer altres obertures a les barraques de pedra seca, a banda de la porta daccés a linterior. Els pagesos prou feina tenien com per a
perdre el temps en aquestes sensibleries, fet
que no passa amb els pedrasequers, que sí poden perdre el temps, que en tenen de sobra, en
aquestes floritures.
El cronista seria partidari de fer-ne més, de
floritures i ser més iconoclasta.
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General

Elecció de nova Junta Directiva del Centre Excursionista de Castellar
Convocatòria d’eleccions en Assemblea Extraordinària de Socis
1. Com a resultat de la renúncia al càrrec de
presidenta presentada el passat 20 de gener i
després de consultar els articles 14 al 20 dels
Estatuts de lentitat, en la darrera reunió de Junta Directiva celebrada el 3 de març, sha acordat convocar una assemblea extraordinària de
socis amb lúnic objectiu de procedir a les eleccions per a formar nova Junta Directiva el di-

jous 5 de maig a les 19.30 hores, a la Sala dActes de lAuditori Municipal Miquel Pont,
plaça del Mercat s/n, de Castellar del Vallès.
2. Informem de la convocatòria pública en el
butlletí digital del mes de març, al tauler danuncis de lentitat i a tots els socis mitjançant correu electrònic. Per a qui no en disposi, ho rebrà
per correu postal.
3. La convocatòria detalla els següents aspectes:
3.1 Queden vacants els càrrecs de president,

vice-president, secretari i tresorer.

3.2 Poden ser electors i candidats tots els socis
majors dedat que no tinguin suspesa la condició de soci durant el període electoral.
3.3 La Junta Electoral, per acord pres en la reunió de Junta Directiva del 3 de març, estarà integrada pels socis:
Presidenta: Ma. Lluïsa Oliveras Oliver
Vice-presidenta: Emilia Bravo Fernandez
Secretaria: Anabel Becerro Mina
3.4 El cens electoral estarà disponible a la Secretaria del Centre a partir del 14 de març, en
lhorari habitual de dilluns, dimecres i divendres
de 19 a 21 hores. Tanmateix, si hi ha qualsevol
reclamació, shaurà de presentar per escrit a la
Secretaria, o bé per correu electrònic a ladreça
cecastellar@gmail.com, abans del 20 dabril per

tal que es pugui gestionar.
3.5 El termini de presentació de les candidatures
dels aspirants a les vacants queda establert entre el 7 de març i el 20

dabril, ambdós inclosos.
3.6 Les candidatures es
podran presentar de forma individual o en equip, per escrit o per correu electrònic, fent-hi constar el nom i cognoms,
DNI, telèfon de contacte i deixant constància el
càrrec a què es presenten.
3.7 Les candidatures presentades es faran públiques entre el 22 i 29 dabril al tauler danuncis de lentitat.
3.8 En el decurs de lassemblea del dia 5 de
maig, que tindrà lloc a lAuditori Miquel Pont,
els electors hauran dacreditar ser socis (presentant el carnet) abans de procedir a la votació.
3.9 El mateix dia 5, un cop fet lescrutini de vots,
es procedirà a la proclamació dels noms dels
membres elegits.
3.10 En el cas que es presentés una sola candidatura, es procedirà a proclamar-la guanyadora en lloc de fer-se eleccions.
3.11 La candidatura guanyadora prendrà possessió dins del termini de 30 dies a comptar des
de la seva proclamació.
3.12 En el butlletí del mes de juny i a la premsa
local sinformarà de lacte i dels resultats.
Castellar del Vallès, 4 de març de 2022
La Junta Directiva provisional
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Grup de Fotografia
Trobada dels fotògrafs i lliurament de premis del 32è concurs anual
El passat 29 de gener va tenir lloc la trobada dels fotògraf al local del CEC.
Guillem Díaz, vocal del grup i Miquel Badia, foren els encarregats de projectar
tot un seguit dantigues diapositives de
larxiu del CEC.
Lacte va servir per obsequiar a tots els
participants del 32è concurs anual de
fotografia amb una bonica taça amb
lanagrama del grup. També es va obsequiar al guanyador amb un abonament per a dues persones pel festival
de cinema de Castellar del Vallès BRAM.
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Grup de Muntanya
Activitats realitzades
Dia 30 de gener
Primer tram del cicle Serralada litotal, Gavarres
i Camí de ronda 2022: Coll de Montagut

(Tiana) a Argentona, passant per Sant Mateu
i Burriac.

Participants: Martí M.B., Martí M.V., Antonio R.,
Núria D., Joan C., Mariano L., Joan P., Salvador
B., Josep Ml M., Montserrat S., Joan R. i Lluís B.
Un bon grup excursionista que van completar
la ruta de 23 quilòmetres, tot i dinant dalt el castell de Burriac, amb una hora menys del que estava previst i amb vistes de mar i muntanya.

Fotos de grup esmorzant sota Sant Mateu; hípica de Sant
Mateu; mirador de La Cornisa; arribant a Sant Mateu; a la
Roca den Toni, dolmen, i dalt del castell de Burriac
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El passat 7 de febrer es va fer la prospecció del segon tram del
cicle. Un dia molt ben aprofitat. Lequip format per en Lluís B.,
en Siscu C., en Joan P. i en Josep Ml M. va assolir els objectius:
preparar la segona sortida al Corredor i part de la tercera, prevista pel març.
Les reserves de cada sortida feu-les a secretaria i la confirmació per Whats al 672 134 833, Josep Ml.
Fotografies de la prospecció al santuari de El Corredor (segona sortida) i al Montnegre

General
Recuperat el pessebre de la Castellassa
de can Torras
Enguany no hi ha hagut cap malifeta, tal i com
va succeir amb el desaparegut pessebre de lany
2021, i el pessebre de la Castellassa sha pogut
recuperar sa i estalvi. En Martí Llobet, cap de
cordada i en Rafel Serra shan enfilat fins el capdamunt de la roca per tal de desmontar i baixar
el bonic pessebre, obra de Josep llinares.
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Marxa Nòrdica
Entrenament de marxa nòrdica
Tots els dilluns a dos quarts de 7 de la tarda i els
dimarts a les 9 del matí, fem entrenaments dirigits que permeten realitzar sessions de marxa
nòrdica. Millorant la tècnica aconseguim gaudir dels beneficis demostrats daquest magnífic
esport.
Els dijous, les monitores de marxa nòrdica del
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CEC atenen a les persones derivades des del
CAP - Castellar i dins del programa de prescripció social, dirigeixen sessions de marxa nòrdica
orientades a la salut. Val a dir que diverses persones que van iniciar aquesta prescripció social han vist els beneficis de la pràctica daquest

esport i shan fet socis de la nostra entitat incorporant-se a les sessions dels dilluns i/o dimarts.
Cal agrair la dedicació que de forma altruista
aporten les monitores del nostre club, per a fomentar la pràctica daquesta activitat.

Sortida: Del Balcó de Sant Llorenç a Sant Sebastià de Montmajor
Dins del cicle de sortides de marxa nòrdica dels
dissabtes, el dia 19 de febrer es va realitzar un
itinerari prou interessant.
El recorregut va permetre descobrir racons poc

freqüentats com el forn de rajoleria de Cadafalc,
el forn de calç a prop del torrent Mal, la font de
la Bardissa i la font dels horts de coll Monner.
Lesmorzar es va fer davant de lermita de Sant
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Sebastià
Generalde Montmajor.
Un bon grup dexcursionistes va gaudir duna
matinal molt interessant.

General
Grup Dimecres Caminem - La Salut i el Poble Nou
Un esplèndid dia va acompanyar el decurs de
la sortida, del grup del Dimecres caminem, del
passat dia 9 de febrer.
Lexcursió, duns 15 km, guiada pel Francesc
Soto, va portar el grup des de Castellar fins el

santuari de la Salut i el Poble Nou i tornada a
Castellar.
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Grup Anar-hi Anant
Les sortides de febrer
Seguint la programació, el grup Anar-hi Anant
ha realitzat les dues excursions previstes per al
mes de febrer.
El dia 6, la sortida els va portar vers el santuari
de la Salut i el dia 20 cap a Matadepera visitant
tres masies: Can Solà, can Girbau i can Torras.

Can Torras

A lAlzina de Can Torras

20-2-22

Butlletí
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General
Comença a caminar l’Esplai de muntanya Corriol
Jornades de
lesplai de
muntanya
corriol del
Centre Excursionista
de Castellar.
Activitat dirigida
per
G e r a r d
Castilla.
Desitgem
molts èxits a
aquesta
nova secció .

Grup de Muntanya
Travesses per la serralada litoral

GAVARRES i COSTA BRAVA  2022

Per conèixer i gaudir de zones poc habituals. Trajectes propers i de moderada dificultat
Dia complert per pistes i senders (ens portem el dinar). Transport en minibus als punts
de sortida i arribada. Sortida: a les 7 del matí - Arribada: a lentorn de les 6 de la tarda.

27 març:
24 abril:
29 maig:
19 juny:

Collsacreu, Hortsavinyà, Tordera
Tossa de Mar, Montagut, Montclar, Solius
Calonge, Les Gavarres, Santuari dels Àngels
Palamós - Begur pel Camí de Ronda
Programa previst

Informació detallada a www.cecastellar.cat / Agenda/ Grup Muntanya
Inscripcions a secretaria, presencial o telefònica (93 714 73 05)
Pagament total, parcial o puntual (sadmet targeta). Reserva de places necessària

27 de març Tercer tram: Collsacreu - Hortsavinyà - Tordera. Recordeu que cal estar
inscrits i reservar plaça d’autocar confirmant per Whatsapp la participació.
Preu per sortida puntual: 30 euros. Sortida a les 7:00, rotonda piscina.
Dades: Itinerari de 23 quilòmetres. Desnivell de pujada: 569 metres. Temps a invertir: 7 hores
(aturades incloses). Cal portar el dinari beguda abundant.
Pot canviar el programa de març si no hi hagués quòrum per a la sortida.
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Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2021-2022
MARÇ
Dia 6: LOcell de Pedra
Dia 20: Excursió per Sant Llorenç del Munt
ABRIL
Dia 3: Les Roques dAguilar
Dia 17: La Roca Encavalcada
MAIG
Dia 1: Pujada al Puigsacalm
Dia 15: Caminant per Barcelona

JUNY
Dia 5: Trobada excursionista - Aplec de les

Arenes

Dia 20: Excursió per la costa (sortida conjunta
amb el grup de Muntanya)
JULIOL
Dia 3: El Castell de Taradell i les cuines den

Rocaguinarda
Dia 16: Excursió nocturna (sopar de cloenda)

Grup Familiar
27-03 Volta a lestany dIvars i Vila-sana - Gou
Farriol
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
5-06
2/3-07
9-7-22

Els Ports - Gudàs Brualla
Espeleo - Montse Mañosa
Vall de Camprodon - Perea Cruz
Sota lalluna
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General
Els dimecres a la Masella! UES
Es torna a activar lacord de coloboració que el
nostre centre té amb lUES (Unió Excursionista
de Sabadell), per anar els dimecres a la Masella,

conjuntament també amb el Centre Excursionista de Terrassa. Estiguem preparats per aquesta temporada 2021-2022!!!!
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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