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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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Grup de Marxa Nòrdica del CEC al Camí de la Pau,
creat pel pedrasequer Josep Llinares a la barraca de Francesc Catalán

NO A LA GUERRA
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.

Article

Fiança

Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line
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10 
20 
20 
50 
50 

PROPERES ACTIVITATS
13 Grup de Muntanya

NOVA WEB DEL CEC

14 Grup Anar-hi Anant

El nou nom de domini web del Centre Excursionista serà:

- Travesses per la serralada litoral
- Excursions segona etapa curs

14 Grup Familiar
- Sortides

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
Col·laboració amb entitats. 24-04-2022
El passat 24 dabril, el Grup de la Pedra Seca del
Centre Excursionista de Castellar va col·laborar
a la sortida proposada pel Centre dEstudis Castellar  Arxiu dHistòria, a litinerari Un tomb per
la història: La Catedral del Vallès. Aquesta sortida va oferir la possibilitat, a una setantena de
persones, de visitar linterior de lesglésia de Sant
Esteve i la cripta, gaudint també duna explicació teatralitzada a càrrec de la companyia La
Casa de Asterion.
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El Grup de la Pedra Seca va conduir la segona
part de lactivitat, convidant a tothom a pujar
al campanar de lesglésia. Per torn, tothom va
tenir loportunitat daccedir a la primera zona
del cimbori, a la segona part on hi ha el rellotge
que sha reconstruït i restaurat, a més de completar-se amb una part museïtzada explicativa.
La comitiva va poder arribar gairebé al capda-

munt, on es van poder veure les vistes de Castellar del Vallès des de laire i les dues campanes que encara funcionen al campanar. Al cim
de tot del campanar, a 53 metres daltura, actualment no shi pot accedir perquè les escales
de cargol de fusta estan malmeses. Del Grup de
Pedra Seca, agraïm especialment la tasca de
Joan Roura, Francesc Vilaclara i Jaume Gual.
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General
Menys vanitat i més tocar de peus a terra
No acostumo comentar articles de premsa, però
quan larticle comença anomenant al Centre Excursionista de Castellar, evidentment mereix la
meva atenció.

ENTENDRE QUE ÉS UNA ENTITAT COM LA
NOSTRA
Tornant a larticle de lActual, arribo a la conclusió que la Dolors ja tenia pensat plegar fins hi
tot abans de ser nombrada presidenta i que la
seva única pretensió ha estat poder presumir
daquest fet.
No ens hauríem dengrandir mai quan les nostres accions i/o decisions han suposat un mal
de cap pels altres, això sallunya molt de lesperit excursionista.
CONCLUSIÓ
Segons larticle, la Dolors va renunciar a les seves responsabilitats al front del CEC per «dedicar-se en cos i ànima al seu projecta vital».

En el setmanari LActual númeo 654 del mes
dabril de 2022, apareix una entrevista a Dolors
Martínez realitzada per Albert San Andrés.
Tot i la meva estima cap la Dolors, no puc passar per alt levidència de com la Dolors, el passat mes de gener, va abandonar la junta del CEC.
Larticle comença fent gala del fet que la Dolors
Martínez ha estat la primera dona que ha presidit el Centre Excursionista de Castellar.

Però no tot shi val a lhora de convertir lexcursionisme en un negoci. Aquest escrit vol ser una
crítica constructiva donant rellevància als valors
que sempre han imperat en el mon de lexcursionisme i sobretot al fet de que el cap de cordada mai, mai abandona els companys.
Arribaran altres temps i vindran noves presidentes i nous presidents que ben segur deixaran el
llistó de la gestió en el lloc que es mereix.
Salut i muntanya!

FETS NO PAS PARAULES
Realment es pot afirmar que el fiasco de la presidència de la Dolors Martínez al front de lentitat ha estat una presidència efectiva? des del
meu punt de vista, no. Els escassos sis mesos
de mandat no han servit per fer gairebé res.

Rafel Serra Llanas
President en funcions
Centre Excursionista de Castellar

6 | Maig22 - Número 628

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup de fotografia

Abril 2022
Segueix oberta lexposició del
33è Concurs de Fotografia de la
secció del
@centreexcursionistadecastellar
1r trimestre: tema lliure
Les fotografies dErnest Masó,
Willie Roman i Carme Vidal van
ser les més valorades per al primer trimestre del certamen fotogràfic que organitza el Grup de
Fotografia del CEC
Les 72 imatges presentades, de
36 participants, encara es poden
veure al local del CEC, obert dilluns, dimecres i divendres, de 19
a 21 h.
*Fotografies valorades pels companys de la Secció de Foto-Video
de la
@unioexcursionistasabadell
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Espeleologia
General
Sortida 19 de març de 2022
Bauma de la Frau de Sant Elies
(Berguedà)
El passat 19 de març, per Sant
Josep, el grup despeleologia del
CEC va accedir a linterior de la
Bauma de la Frau de Sant Elies
(Avià), a la comarca del Berguedà. Es tracta duna balma duns 50
metres damplada i poc més de 6
metres de fons, amb una alçada
mitjana de 9 metres, formada per
conglomerats. Des del sostre i
també davant de la balma cauen
les aigües de la riera de Fontcaldes
formant un espectacular salt.
Coneguda localment de temps
immemorial, la primera referència
de la balma la tenim quan Marc
Solé la publica al seu web
engarrista.com, el febrer de 2021.
Aprofitant una sortida de veterans
publicat també a engarrista.com,
els espeleòlegs van aprofitar per
prendre dades i fer la topografia
de la balma, per publicar
properament en una fitxa a
www.espeleoindex.com.
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Pedals de conglomerat
26 de març
Manresa – Castellar
El passat 26 de març, el grup Pedals de Conglomerat va realitzar la ruta, en tren, de Sabadell a
Manresa, i va desfer el camí cap a casa en bicicleta. Pel camí, els ciclistes es van trobar una
mica de tot: Sol, núvols i, fins i tot, pluja a la
segona part del trajecte.

Dibuixant Castellar
Diubixant Castellar,
per Sant Jordi 2022
El Grup Dibuixant Castellar del Centre Excursionista de Castellar, format per urban
sketchers locals i de la comarca, va fer una
trobada aprofitant la Diada de Sant Jordi,
a la plaça dEl Mirador, entre les parades
de llibres i roses.
Hi van ser de 10 a 11.30 h i van cridar latenció a més dun visitant de la fira, que potser desconeixia aquesta tècnica artística.
Just al final de la convocatòria, sacostava un
núvol negre que avisava de tempesta, que van
poder esquivar.
Es va fer una foto de grup a dins el bar del Mer-

cat, on tots els @urbansketchers van mostrar els
seus dibuixos. Es va lliurar un obsequi especial
per a tots els participants, un punt de llibre ben
bonic.
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Grup Familiar
El dia 3 d’abril de 2022, el Grup Familiar
visita l’estany d’Ivars i Vila-sana
Una trentena de socis de 8 famílies van participar a la sortida del Grup Familiar, coincidint amb
la festa de lEstany dIvars i Vila-sana. Per això,
en acabar la caminada, també es va poder gaudir de diverses activitats lúdiques.
Les participants infantils més entrenades van
arribar fins al Castell del Remei.
Un paisatge planer i desconegut per a la majoria, ideal per a lestrena dels més petits del Grup
Familiar.
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Grup Anar-hi Anant
Sortides dels dies 3 i 17 d’abril de 2022
La Roca Encavalcada i el Puig Gavatx
El passat 17 daquest mes dabril, el Grup Anarhi Anant va fer una excursió fins a la Roca Encavalcada, situada al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i lObac. La sortida va ser a les 8 del
matí amb cotxes particulars fins a El Marquet
de les Roques, on es va iniciar litinerari a peu.
Els excursionistes van gaudir dun dia esplèndid per a realitzar una caminada que, entre daltres indrets, va transcórrer per la Font del Llor, i
seguint per corriols i canals, fins enfilar-se al
massís de Sant Llorenç del Munt per albirar unes
esplèndides panoràmiques del Montcau i tot el
parc, i arribant a lespectacular Roca Encavalcada. La tornada va ser amena, ja que el paisatge primerenc que fa florir la natura al mes dabril,
ajuda que tothom gaudeixi del camí.

I el passat 3 dabril, la sortida també va ser per
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la Vall dHorta, en una ruta circular duns 9 quilòmetres des de Les Marines, passant pel Puig
Gavatx, on els participants van poder contemplar unes meravelloses vistes del Parc Natural i

Esplai Corriol
Lesplai de muntanya Corriol és un punt de lleure per a infants de 6 a 12 anys, en el que sorganitzen activitats i excursions a laire lliure. Està
pensat per a descobrir emocions, capacitats i
motivacions, amb una voluntat participativa i
inclusiva. Es realitza cada dissabte, de 4 a 6 de la

tarda i compta amb un monitor titulat.

Si hi esteu interessats, podeu trucar-nos al
937147305 o bé venir a informar-vos a secretaria els dilluns, dimecres o divendres, de 19 a 21
hores.

ruïnes, monuments i fauna. Aquell dia, fins i tot
unes flocs de neu que van caure pel camí van
fer encara més especial la sortida. Al fons, el
Pirineu nevat.
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Marxa Nòrdica
Sortida del12 d’abril de 2022

El Grup de Marxa Nòrdica del Centre Excursionista continua essent una de les
seccions més actives de lentitat.
Cada setmana programa dues o tres sortides, en horaris de matí o tarda, per a
donar a conèixer aquesta tècnica i també els entorns de Castellar.
El passat dimarts, 12 dabril, els #nordicwalkers van fer un recorregut fins a la
barraca número138, dedicada a Francesc Catalán.
Aquesta construcció ha estat reconstruïda fa poc pel Grup de Recerca de la Pedra Seca del CEC.

Litinerari va resseguir lentorn natural fins a Togores, passant pel Pi
de les Tres Besses, i va agradar
molt a tots i totes les participants.
Una bona manera de fer salut i recarregar les piles.
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Grup de Muntanya
Dia 29 de MAIG - Cinquena sortida
SERRALADA LITORAL
LES GAVARRES
Inici a Girona - Pujada al Puig Alt de les Gavarres (Santuari dels Àngels, 485m) - Davallada cap a
lEmpordà, a Sant Martí Vell
Dades: 14 km / desnivell 460+ / 5 hores. Esmorzar i dinar. Al bar del santuari hi trobareu de tot.

Sortida a les 7:00 de la rotonda de la piscina. Arribada prevista a casa a les 18:00 h.

Per a inscripcions
adreceuvos a la secretaria del
Centre i
per informació a en
Josep Ml
(672 134
833)
Cal inscriures amb 10 dies dantelació i avisar que hi participareu encara que lhagueu pagat. UNA NOVA SOTIDA QUE NO
OBLIDAREU
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Grup de Muntanya
Dia 19 de juny - Darrera excursió del cicle
de travesses per la serralada litoral
Aquesta sortida segurament serà conjunta amb el grup Anar-hi Anant
De BEGUR a PALAMÓS, seguint el camí de ronda
Caldrà estar inscrits amb 20 dies dantelació per a poder fer la resserva del dinar de comiat
i avisar que hi participareu encara que lhagueu pagat.
Limport de la plaça de lautocar serà aproximadament 25 euros i el del dinar, entre 30 i 35 euros

Sortida a les 7:00 de la rotonda de la piscina. Arribada prevista a casa a les 18:00 h.

Facilitarem més informació a primers de juny, quan ja se sàpiga amb qui comptem

Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2021-2022
MAIG
Dia 1: Pujada al Puigsacalm
Dia 15: Caminant per Barcelona
JUNY
Dia 5: Trobada excursionista - Aplec de les
Arenes

Dia 19: 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
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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