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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.
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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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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, 15 de març de 2022
La jardineria de la barraca 138 clou la seva
restauració
La barraca 138, que sinscriurà al registre de barraques amb el pseudònim den Francesc
Catalán, el seu descobridor, ja llueix totes les
seves gales: pedres de torturà, pit-roig exercint
de caramell i lliris amb moltes ganes de florir.
El grup ha fet una sonada celebració en la qual no
ha faltat el xampany per a batejar la barraca, el vi
dolç per a alegrar-se lesperit i les ganes de gresca.
La plantada de lliris és la cerimònia amb la que
sempre fineix la litúrgia de la restauració de barraques, amb el corresponent bateig de les plantes per fora i dels pedrasequers per dins.

Dimarts, 22 de març de 2022
Servei de reparacions
La barraca número 9, altrament coneguda com
den Joan Avellaneda, havia patit un despreniment de pedres en una de les seves parets.
Lequip dassistència es va posar ràpidament en
marxa i sha treballat per a resoldre lincident.
Els plugims que queien sobre les espatlles dels
pedrasequers no ha estat cap inconvenient per
a portar a terme les tasques necessàries.
Tot i que no han finalitzat la seva tasca, el trau
de la paret ha quedat bastant ben apedaçat i
amb les pluges dabril i el sol de maig, com el
olmo de la colina que lame el Duero, pot ser li
sortiran algunes floretes i no es podrà distingir
la cicatriu entre les pedres allà apilades.
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General
Comial de la Maria Torres
La Maria, que durant més de vuit
anys ha estat al front de loficina del
CEC, fent una magnífica feina, ens
ha tingut de deixar ja que les seves
responsabilitats professionals en
lempresa on treballa, han fet molt
difícil la compatibilització amb la feina de la nostra oficina. El passat dia
3 de març, els membres de la junta
vàrem fer-li un acte de reconeixement que va culminar amb el lliurament dun regal que ben segur li
servirà per a recordar aquests anys
al CEC.
En el mateix acte, es va donar la
benvinguda a la Montse Mañosa
que agafa el relleu i a qui li desitgem molts encerts en aquesta nova
etapa.

Butlletí

Número 627 - Abril22 | 5

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
Urban Sketchers - Dibuixant Castellar. Nova activitat cultural al CEC
Dibuixant el Palau Tolrà
Un grup donze persones van participar el dia de Sant Josep a lurban sketcher Dibuixant Castellar, organitzada pel CEC i Dibuixant Castellar.
Lactivitat, que es va fer entre les 10 i les 12.30 h als jardins
del Palau Tolrà i la Casa de la Vila. En acabar, el grup es va
fer una fotografia enfront de lAjuntament mostrant els diferents elements que van dibuixar: el propi edifici consistorial, els jardins o la glorieta. El manifest de lUrban Sketchers
estableix que es dibuixa in situ, a cobert o a laire lliure,
capturant directament el que sobserva. Sadmet la diversitat destils de dibuix i es fa servir qualsevol tipus deina i
suport. El grup sajuda mútuament, es dibuixa en grup, i es
comparteixen els dibuixos a Internet.
Font - lActual

Vocal de la secció: Montse Sala
Si vols participar
en les properes
activitats
daquesta nova
secció posat en
contacte amb la
Montse Sala a
través de loficina
del CEC
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General
Fem el Camí Lila
El passat 13 de març, membres
del CEC van tornar a col·laborar
en el guiatge del Camí Lila, activitat organitzada per lAjuntament de Castellar.
Unes 150 persones van recórrer
els 6 km daquest itinerari que
rememora la història dunes dones singulars. La pluja, que va fer
acte de presència en alguns moments de lactivitat, no va desmillorar la bona feina dels nostres voluntaris.
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Grup Anar-hi Anant
Sortida als Obits
Fotografies de la sortida del dia 20 de març als
Òbits del grup Anar-hi Anant
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Grup de Muntanya
Dia 27 de febrer Activitat feta: Segona
sortida del cicle SERRALADA LITORAL
Llavaneres - El Corredor - Vallgorguina
Gaudint dun dia esplèndid, onze excursionistes van afrontar els 19 quilòmetres daquest itinerari. Iniciant el trajecte a Sant Andreu de
Llavaneres, es va pujar a la carena de la serralada de El Corredor, esmorzant a prop
de la Creu de Rupit, visitant el santuari situat a 630 m daltura, on es
va seguir un circuit de natura i, davallant finalment a Vallgorguina
després dun dinar relaxat al mig del
bosc. Fou una llàstima que no hi ha-

gués més participació com a conseqüència de
malalties i altres compromisos. A veure si de
cara a la primavera podem amortitzar millor el
cost del transport o ens veurem obligats a suspendre o modificar aquest tipus de sortides.
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PROSPECCIONS DE NOVES SORTIDES
Lequip de prospeccions del grup de Muntanya,
des de finals de febrer a primers de març va preparar les dues següents sortides previstes en el
programa: Collsacreu (Vallgorguina) Hortsavinyà - Tordera per a final de març i Tossa de Mar - Montagut - Montclar - Solius per

a final dabril, del mateix estil que les dues primeres, pujant i davallant la serralada bàsicament per pistes amb algun tram de sender, còmodes i assequibles per a tots els participants,
amb vistes a mar i muntanya, passant per punts
on hi trobarem ermites, ruïnes, arbres espectaculars, menhirs... i bona companyonia.

Realitzada la tercera travessa per les serralades del litoral
El passat diumenge 27 de març, vam tenir un
altre dia de sort: no va fer ni fred ni calor, una
mica de Sol al migdia, pocs ciclistes, motos i algun cotxe de caçadors, de manera que els quinze participants van poder encarar el recorregut
de 20 km entre Collsacreu, prop de Vallgorguina
i Les Ferreres, a prop de Tordera, per carenes i
raconades amb molta comoditat. També vàrem
dinar entaulats a la zona de picnic dHortsavinyà
amb xerrada amical i davallar per Sant Miquel
de Vallmanya. El resultat, gratificant, per seguir
fruint de la propera, el 24 dabril, de Tossa a Solius.

Caldrà que diversos participants renovin les seves les inscripcions de cara a acabar les tres
sortides que falten, molt maques, i anar acordant si la darrera excursió entre Palamós i Begur,
la podem compartir amb membres del grup
Anar-hi Anant, amb dinar final, el 19 de juny.
Així ho esperem.

Moments de la tercera sortida del Grup de Muntanya per les serralades del litoral
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Marxa Nòrdica
Marxa Nòrdica NO PAREM - Dia a dia millorant la tècnica
Març ha estat un mes de molta activitat. Les sessions shan centrat en la millora de la tècnica.
El dimarts 15, el grup matinal de marxa nòrdica
va fer una visita sorpresa al grup de recerca de

la pedra seca del Centre, que treballava a la barraca 138. Es valora molt positivament lagermanament de les seccions de la nostra entitat.
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Sortida a Viladrau
El dissabte 27 de març, el grup de marxa nòrdica es va desplaçar fins a Viladrau per tal de realitzar un itinerari circular per les terres on nasqué
el famós bandoler Serrallonga, concretament a
can Sala, una masia
en que la part més
antiga correspon al
segle XIV, moment
en que fou fortificada amb una muralla
de tanca i una torre
de guaita.
Litinerari, duns 13
km va transcorre
majoritàriament
per boscos de faig i
castanyers, arbres
aquests últims de

grans dimensions i alguns gairebé mil·lenaris.
Lexcursió es va finalitzar amb un dinar a lHotel
Masia del Montseny.
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Grup de fotografia

Primer lliurament de les
fotografies del 33è concurs.
Èxit de participació
El 1er trimestre ha començat amb una
molt bona participació i un nivell fotogràfic força alt. Les obres presentades ja
estan exposades a la sala principal del
CEC. Podeu visitar lexposició en lhorari
normal de secretaria. Agraïm la feina del
vocal Guillem Díaz i els seus col·laboradors per la magnífica gestió del grup i
daquest alt volum dobres presentades.
Recordem que el termini per a fer el
segon lliurament de les fotografies
roman obert fins el 3 de juny. El tema
és Imatges de Castellar.
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Grup de Muntanya
Travesses per la serralada litoral
Dia 24, diumenge: Quarta sortida del cicle SERRALADA LITORAL
Des de la riera de Tossa de Mar sanirà pujant fins el puig de les Cadiretes, fent el petit cim, i
continuant entre menhirs cap a Montagut, es passa després pel que resta de lermita i casa parroquial o masoveria de Sant Baldiri, per arribar sota el Montclar i els Carcaixells, i davallar a
Santa Maria de Solius, petit centre benedictí situat a prop de Santa Cristina dAro. Us deixem una
mostra del que podrem gaudir en el trajecte (fotografies de la prospecció).
Dades: 19 km, uns 600 m. de desnivell ascendent, 550 m. de desnivell descendent i una durada
dunes 7 hores, incloent les parades desmorzar, dinar i breus moments de descans per fer fotos i
prendre una glopada de líquid, com a les ruïnes de lermita de la Mare de Déu de Gràcia.
Sortida a les 7:00 de la parada del bus a la rotonda de la piscina, pas per Sabadell, Club Natació,
i arribada prevista a Castellar un xic abans de les sis de la tarda.
Malgrat que el recorregut no presenta dificultats especials, degut al tipus de terreny sorrenc
daquestes serralades, de cara a evitar relliscades recomanem lús de bastons. Caldrà portar
esmorzar i dinar amb beguda abundant per a tot el dia, perquè amb sequera o sense no hi ha
fonts, ni bar per fer una cerveseta final. Llàstima! A reveure!
Per a més informació adreceu-vos a la secretaria del Centre
o a en Josep Manel (672 134 833)
Cal inscriures amb 10 dies dantelació i avisar que hi participareu encara que lhagueu pagat. Esperem compartir
amb vosaltres aquest còmode i atractiu trajecte.
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Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2021-2022
ABRIL
Dia 3: Les Roques dAguilar
Dia 17: La Roca Encavalcada

Arenes
Dia 20: Excursió per la costa (sortida conjunta
amb el grup de Muntanya)

MAIG
Dia 1: Pujada al Puigsacalm
Dia 15: Caminant per Barcelona

JULIOL
Dia 3: El Castell de Taradell i les cuines den
Rocaguinarda
Dia 16: Excursió nocturna (sopar de cloenda)

JUNY
Dia 5: Trobada excursionista - Aplec de les

Grup Familiar
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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