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Entre boscos i carenes,
vostra ermita és nostra llar;
vulgueu-nos sempre emparar,
oh, Verge de les Arenes.

Dibuix de Núria Muntada (8 anys)

25 anys de la primera missa en
recordança dels socis i excursionistes
castellarencs traspassats

XXIII Missa

Les Arenes, 11 de juny 2022

25è aniversari de la primera missa
en recordança dels socis i excursionistes
castellarencs traspassats
11 de juny de 2022

10 h
11 h
12 h
12,30 h
13 h

· Arribada a lermita de les Arenes de diverses seccions del C.E.C.
· Missa a càrrec del mossèn Txema Cot
· Actuació de la Coral Xiribec
· Descoberta de la placa a linterior de lermita a càrrec de lalcalde de la vila,
Ignasi Giménez
· Refrigeri pels assistents

Convoquen: Centre Excursionista de Castellar (diverses seccions) i Amics de lEmita de les Arenes

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
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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:

5 Pedra Seca

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.

- Nova junta al Centre Excursionista Castellar
- Agenda
- Carme Playo Moreno, nova presidenta
- La serp del Gorg den Fitó
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- Col·laboració del CEC a la 1a Pedalada
Suma+ - Memorial Koldo Basterretxea

8 Grup de Fotografia

- Segueix oberta lexposició

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.

9 Pedals de conglomerat

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

11 Dibuixant Castellar

Article

- El grup de BTT pedala pel Collsacabra
- 42è Aplec de Castellar Vell

12 Grup Familiar

- Visita a lestany dIvars i Vila-sana

16 Marxa Nòrdica

- VII Marxerola
- Marxa Nòrdica per Sabadell

19 Espeleologia

- Cova de lÍnsula

PROPERES ACTIVITATS
20 Grup de Muntanya
Grup Anar-hi Anant

- Camí de ronda de Tamariu a Palamós

21 Grup Anar-hi Anant

- Excursions segona etapa curs

21 Grup Familiar
- Sortides

21 Grup de Fotografia

- 44è Trofeu Joan Riera i 58è Concurs de
Fotografia Artística

Fiança

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

10 
10 
20 
20 
50 
50 

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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General
Nova junta al Centre Excursionista Castellar
El passat 5 de maig de 2022 es va presentar la
nova junta del Centre Excursionista de Castellar, que encara una legislatura de quatre anys,
a partir dara. La directiva es va donar a conèixer en el decurs de lassemblea general de socis
i assemblea extraordinària convocada per a designar una nova junta després que el passat mes
de gener shagués de constituir una directiva
provisional per la renúncia precipitada de la presidència de la junta anterior.
A partir daquest mes de maig entomen el mandat els següents representants: com a presidenta, Carme Pelayo Moreno; com a vicepresidenta
primera, Patrícia Piñol Garcia; com a vicepresident segon, Rafel Serra Llanas; com a tresorer,
Josep Serrà Gili, i com a secretària, Montserrat
Arderius Matas.
La junta que sha constituït procurarà seguir incrementant el número de socis, que és un repte
que ja venia de directives anteriors. També sintentarà potenciar el nou Esplai Corriol, que es
va iniciar fa poc temps amb el propòsit doferir
al poble un esplai enfocat al lleure amb la intenció de ser una porta dentrada a laprenentatge
de la tècnica i coneixements a la muntanya.

El fet que tres dones es posin al capdavant de
lentitat aportarà, de ben segur, una mirada diferent a lentitat. Call destacar que una de les
dones que sincorpora a la junta és força jove, i
això serà un punt clau daquesta nova junta, per
a demostrar que aquí també hi ha lloc pels joves.
Actualment, el C.E.C. compta amb 920 socis,
aproximadament. Contempla les seccions de
Muntanya, Anar-hi anant, Fotografia, Grup Familiar, Grup Juvenil, GAME, Marxa Nòrdica, BTT,
Dibuixant Castellar (urban sketchers), lEsplai
Corriol i Espeleologia.

Agenda

5 de juny
 Grup Anar-hi Anant: Trobada excursionista.
 Grup Familiar i el grup dEspelo: Sortida a la Cova Freda de Collbató

11 de juny
 Missa a les Arenes. Trobada dexcursionistes a les Arenes. Hi participen els
grups de Marxa Nòrdica, Dibuixant Castellar, Grup familiar, i Amics de lermita
de les Arenes.

18 de juny
 Matinal de marxa nòrdica a Talamanca
19 de juny
 Sortida del Grup de Muntanya i grup
Anar-hi anant
Tamariu - Palamós pel camí de ronda.
Travesses per la Serralada Litoral, Gavarres i Costa Brava.
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General
Carme Pelayo Moreno, nova presidenta del
el cap visible però
Centre Excursionista de Castellar
vaig acompanyada
La nostra entitat està denhorabona perquè tor- de grans persones.
narà a estar encapçalada per una dona, després La Patrícia Piñol,
dun període de transició després de la renún- per la seva joventut
cia de lanterior presidenta, de forma precipita- i la seva mirada al
da. Per conèixer una mica més bé el perfil de la futur, i això és imnostra presidenta, des de la coordinadora de portantíssim per a lentitat, ella té moltes idees
seccions i difusió li hem fet unes preguntes, que i fa moltes aportacions. La Montse Arderius, per
tot seguit reproduïm:
la seva experiència professional. I també segueiQuan et vas iniciar a lexcursionisme i per xen a la junta el Rafel i el Josep, que han dequè?
mostrat sobradament la seva vàlua i que són
Mhi vaig iniciar de joveneta. Sóc de Sabadell i coneguts al poble. Soc molt afortunada amb
ja feia excursions quan era nena, quan anava a aquest equip. La decisió dagafar la presidència
lescola Immaculada, anàvem amb les xiruques, va ser força pensada. Arran de la dimissió de la
les bambes de laleshores, i pujava muntanyes. presidenta anterior, a la junta ens vam planteFins i tot havia fet alguna cosa descalada. Ja més jar què fer. Els altres companys, Josep Serrà i
gran, quan vaig tenir els meus dos fills, vaig pa- Rafel Serra, em van proposar continuar amb la
rar una mica, portava una vida més sedentària, presidència, més que res perquè per primera
però vaig reprendre lafició a la natura, sobretot, vegada a la història del centre shavia presenamb la marxa nòrdica. Ja fa 5 anys que mhi vaig tat loportunitat que una dona fos presidenta,
iniciar i la veritat és que mencanta, ha canviat la però el mandat de la presidenta anterior va ser
meva vida, el meu dia a dia. Va ser el Rafel Serra, de només de 7 mesos i no shavia donat lopció
lantic president, qui em va engrescar a partici- de conèixer com una dona podia fer front a
par a la marxa nòrdica des del Centre Excursio- aquest càrrec. Això em va fer acabar de decidir.
nista. I des daleshores! Mhe format per ser titu- Quins objectius us heu marcat pels quatre
lada en marxa nòrdica. I fem bones sortides anys de mandat?
amb el grup que sha format a lentitat. Crec que Augmentat el número de socis serà una cosa
la marxa nòrdica sha posat de moda, sobretot que intentarem aconseguir. Ara estem en 960 i
arran de la pandèmia per la covid-19. I a més, és escats. I que la gent jove pugui veure que, al
un esport que pot fer tothom, tinguis ledat que CEC, es poden fer moltes activitats, que hi ha
tinguis. Fins i tot una embarassada en pot fer!
opció doci. També volem agafar part dels nens
És difícil, tècnicament?
de Castellar amb lEsplai Corriol per orientar-los
Difícil no, però cal tècnica. Quan comences has al món de la muntanya. A més, les obres que
daprendre a posar els bastons, ja que no té res hem fet, per exemple, també contribuiran a
a veure amb els bastons de trekking. També has donar frescor i una imatge actualitzada del cende saber obrir bé la mà per bombejar la sang. tre. Volem iniciar conferències i cursos, i ara ho
Un cop tens això, ja ho pots fer tot! És cert que podrem fer millor, més oberts a tothom, tot i
fer marxa nòrdica a la muntanya és més difícil, que lentitat sempre sha caracteritzat per ser
normalment es fa per pistes. Potser algun corri- molt oberta al poble i a la col·laboració amb
ol però pocs. A vegades hem pujat a la Mola, altres entitats. Però amb un local més condicioperò no tota lestona es pot fer marxa nòrdica.
nat i amb altres propostes comunicatives i de
Com encares la nova presidència?
difusió més del segle XXI podrem donar una
Estic molt orgullosa de lequip que tinc. Jo sóc imatge encara més moderna.
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Pedra Seca
La serp del Gorg d’en Fitó, del Grup de Recerca de la Pedra Seca
El Gorg den Fitó compta, des daquest mes de
maig, amb un nou habitant. Es tracta duna bèstia que sassembla a una serp però que està feta
de fusta i que ha estat creada pel Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre Excursionista
de Castellar. Lobra és una idea original del
pedrasequer i artista Josep Llinares. Ell va treballar lescultura a partir dun tronc que va trobar i que, per la seva forma sinuosa, va inspirar
en Llinares la possibilitat de convertir-lo en un
ésser escultòric que sassemblés a una serp
aquàtica. Com podeu veure a la foto, no i falten
ni unes crestes que ens recorden als dracs.
Amb lajuda dels seus companys pedrasequers,
lescultura sha col·locat dins laigua, al gorg den
Fitó, on sha encorat amb un pes mort perquè
laigua no se lendugui riu avall. Tot i que la intenció és que perduri un temps, el seu material
de construcció  la fusta  la fan ser inevitable-

ment una obra efímera. Aprofitem-la, doncs! Hi
ha unes quantes tortugues daigua que ja lhan
descobert!
El Grup de Recerca de la Pedra Seca, que com
sabeu, treballa incansablement per a la recuperació de les construccions de pedra seca al
nostre terme (barraques, murs, pous de glaç,
marges, cisternes, aljubs, etc), també té temps
per fer altres intervencions al nostre entorn natural que fan del nostre paisatge un indret més
singular  recordem el monòlit que van col·locar
a prop de Can Borrell i que també vam explicar
al passat butlletí -.
Les construccions de pedra seca tenen un gran
valor històric i són un autèntic referent identitari
a molts territoris. Qui sap si, amb el temps,
aquesta serp també es convertirà en una icona
més de Castellar del Vallès!

Dimarts, 17 de maig de 2022
Els providencials estris
Amb poca gent també sen fa, de feina. El
protagonisme dels estris mecànics és molt important, podríem dir que fonamental. Les pedres tan grosses necessitarien moltes mans per
a aixecar-les, tantes que, possiblement, no hi
cabrien sota la peça. En canvi, una pedra ben
embolicada amb cordes és fàcil dhissar amb
lajuda del tractel penjat del trespeus. Addicionalment, laparell no sua ni renega tot i que grinyola una mica, motius que el fan més equànime dins del grup.
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General
Col·laboració del CEC a la 1a Pedalada Suma+
Memorial Koldo Basterretxea
El Centre Excursionista de Castellar va col·laborar a la 1a
Pedalada Suma+ Memorial Koldo Basterretxea, organitzada el primer dia de maig. El grup Pedals de Conglomerat
del CEC va gestionar lavituallament número 1 del total de
tres punts que shavien previst en aquesta cursa solidària
de bicicleta de muntanya. El grup de Marxa Nòrdica i de
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Muntanya també van oferir-se
voluntaris en alguns controls
de la ruta prevista pel Vallès
Occidental, cobrint el terme
municipal de Castellar del
Vallès i un sector del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
En aquest sentit, es va programar un circuit llarg, de 48 km i
amb 1.300 d+, i un circuit curt,
de 24 km i 500 d+. En total, hi
van participar 300 ciclistes, el
80 % dels quals van optar pel
circuit llarg. Laltre 20 % va fer
el curt.
Cal destacar el molt bon ambient entre participants i organitzadors i la bellesa del paisatge escollit, que en temps de
primavera, llueix tots els colors.
Felicitem Suma+ per lèxit
daquesta primera edició que
lentitat solidària de BTT que organitza. Tots els i les voluntàries i els i les corredores del CEC
ens ho vam passar molt bé,
que també és important, i sentim lorgull dhaver contribuït
a posar el nostre granet de sorra a la causa.
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Grup de fotografia
Èxit de les «Passejades fotogràfiques»
del Grup de Fotografia del C.E.C.
Diumenge, 8 de maig, 26 persones inscrites a la proposta del
Grup de Fotografia del Centre Excursionista de Castellar Passejades fotogràfiques van participar
a una sortida al Parc Natural de
Gallecs.
La caminada fou molt fructífera i
els participants van felicitar el
guiatge fotogràfic dAntoni
Marín, que va dirigir lactivitat.
Lespai natural va mostrar la seva
majestuosa bellesa, ara al mes de
maig.
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Pedals de Conglomerat
El Grup de BTT pedala pel Collsacabra
El Grup de BTT del Centre
Excursionista Castellar, Pedals de Conglomerat, va
dur a terme una sortida
sobre rodes el passat 8 de
maig a la zona del Collsacabra, a Osona. Els ciclistes van recòrrer 63 quilòmetres amb un desnivell
total acumulat de 1.600
m+. Tres participants van
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formar part de lequip, a la sortida proposada
aquesta vegada.
El recorregut escollit fou per pistes de sorra i
asfalt, per indrets com el pantà de Sau, Tavertet,

Rupit, Sant Joan de Fàbregues, el salt de Sallent,
el santuari de la Mare de Déu del Far i el Coll. El
trajecte va començar a les 9 h, a Cantonigròs, i
va finalitzar amb un bon dinar.

Butlletí
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Dibuixant Castellar
El grup d’urban sketchers del CEC participa al 42è Aplec de Castellar Vell
El passat 15 de maig, el
grup Dibuixant Castellar
del Centre Excursionista
de Castellar va participar
al 42è Aplec de Castellar
Vell amb una proposta artística que va començar a
les 10 del matí i va finalitzar a dos quarts duna del
migdia. Diversos aficionats a aquesta tècnica,
lurban sketching, van repartir-se per lesplanada
de Castellar Vell per elaborar les seves creacions. Un
cop finalitzat el temps
previst, es va fer una fotografia del grup amb els
seus dibuixos.
Moltes gràcies a tots els
participants i gràcies també als organitzadors de la
trobada. Dibuixant Castellar es va consolidant, a
poc a poc, com una de les
seccions del CEC més creatives i sorprenents.
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Grup Familiar
Sortida del Grup familiar a La Morera de Montsant
Dissabte 21 de maig, el Grup Familiar del Centre Excursionista de Castellar va fer una sortida
de cap de setmana. La tarda de dissabte, el grup
va resseguir la Via Ferrada de La Morera de
Montsant, una via força bonica i excel·lent per
iniciar la canalla en aquest món vertical, segons

Guillem Gimeno

Guillem Gimeno

Guillem Gimeno

Huc Castells

Guillem Gimeno

alguns pares que van acompanyar els seus infants a la sortida.
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Huc Castells

Huc Castells
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Huc Castells

Imma Murillo

Imma Murillo
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Al vespre, el grup va dirigir-se al refugi La Morera de Montsant per descansar, sopar, dormir
i recuperar forces.
Diumenge 22, les famílies van fer una pujada i
baixada a la serra del Montsant pel Grau equipat de Barrots, de pujada, i el Grau de Carrasclet, de baixada, passant pel corriol penjat a
mitja paret i arribant a lanomenat Balcó del Priorat. Ja de tornada, el grup va decidir finalitzar
la sortida a lembassament de Siurana, on va
dinar i remullar-se.

Joaquim Gernández
Marina Muntada

Joaquim Fernández

Marina Muntada
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Marxa Nòrdica
La Marxa Nòrdica del CEC participa a la VII Marxerola
El grup de Marxa Nòrdica del Centre Excursionista de Castellar va participar a la VII Marxerola,
una caminada organitzada pel Club dEsports
de Muntanya (CEM), amb el suport de lAjuntament de Cerdanyola i la FEEC.

La setena edició, celebrada el 14 de maig de
2022, va tenir uns 20 km de recorregut i uns 483
m de desnivell. El grup del CEC hi va participar
per tercer any consecutiu. En concret, en van
formar part 10 socis del centre castellarenc.

La sortida es va fer a les 9 h al Parc del Turonet
de Cerdanyola del Vallès. Bona part del recorregut va ser per pistes, tot i que es van agrair els
trams de corriols, més ombrívols. Al quilòmetre
10 es va preveure un avituallament amb aigua,
fruita i fruits secs, i al final de la caminada, un
punt de beguda i entrepà de botifarra. Cadascú shavia de portar el seu propi got o cantim-

plora per abastir-se daigua.
La valoració dels participants fou molt positiva,
tot i que van destacar que degut a la calor que
va fer aquell dissabte van patir en alguns trams,
sobretot, de pujada.
La Marxerola és una caminada popular no competitiva i circular, que enguany es va celebrar el

Butlletí
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14 de maig. Des de lany passat, inclou la modalitat de marxa nòrdica i forma part del Circuit
Català de Marxa Nòrdica.

Participació a la 4a caminada de marxa nòrdica per Sabadell
El passat 22 de maig, el grup de Marxa Nòrdica Clota. Malgrat la calor, els #nordicwalking han
del CEC va participar a la proposta En Marxa aconseguit amb èxit la fita.
pel rodal: 4a caminada de Marxa Nòrdica per Tot el recorregut estava ben senyalitzat amb cinSabadell. El grup castellarenc va recòrrer uns tes de la UES i fletxes i creus de la secció de
12 km, amb la sortida al parc de La Clota de Marxa Nòrdica i hi havia avituallament amb aiSabadell, i passant per Togores, Can vilar, Can gua, fruita, bombons de xocolata a meitat del
Torrents, el torrent de Colobrers i tornada a La recorregut i també avituallament i aigua en aca-
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bar. Com ja és habitual, calia portar got propi o
cantimplora.
Aquesta proposta de marxa nòrdica, és una caminada no competitiva pels entorns de Sabadell i forma part del Circuit Català de Marxa Nòrdica de la FEEC. Enguany, es va voler fer coincidir
amb la 1a Caminada Popular Inclusiva, amb lobjectiu dadherir-se a la proposta de lÀrea Inclusiva de la FEEC per promocionar lesport i la salut a totes les persones, sense distinció. El
recorregut de 7,5 km era obert, doncs, a practi-

cants de marxa nòrdica, i en general a tothom,
tant persones amb necessitats especials com
altres que no en tenen.
Per aquesta edició, es van oferir dos recorreguts
no competitius (tot i que es facilitava el temps
invertit entre la sortida i arribada per número
de distintiu): un de llarg de 12,5 km i +/-160 m
de desnivell i un de curt de 7,5 km i +/- 120 m
de desnivell.
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Espeleologia
General
El Grup d’Espeleo visita la Cova de
l’Ínsula - Maig 2022
Petita cova de 25 m de recorregut, situada a la
Nou de Berguedà, a 920 m sobre el mar. Roman
ubicada al NE de la població, a prop de les cases dÍnsula.
Formada per roques calcàries, es tracta duna
cavitat formada per una esquerda allargada a
la que saccedeix per la boca de forma lateral.
La zona central de la caverna és la més desenvolupada morfològicament i on el procés
reconstructiu és més evolucionat, amb les parets recobertes per una potent crosta de concreció.
Al final de la cova, un procés clàstic molt evolucionat ha obstruït materialment la continuació,
amb grans blocs que van ser recoberts per carbonats i estalagmites, posteriorment fraccionades pels desplaçaments tectònics.
Les úniques dades que es coneixen són les
aportades per membres del GE Badalona, que
la van explorar i topografiar lany 1993.
Com sempre, el Grup dEspeleo del CEC us recomana consultar la informació ampliada que
trobareu a: www.espeleoindex.com
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Grup de Muntanya

per fer el preciós Camí de Ronda, de dificultat mitjana, amb dinar de
germanor al final que farem amb els companys del grup Anar-hi Anant. SORTIDA a les 6:30 del
matí de la rotonda de la piscina en BUS. ITINERARI preparat:

Reservat el 19 de juny

TAMARIU - PALAMÓS PEL CAMÍ DE RONDA DEL LITORAL
Dades tècniques:

15 km, dificultat mitjana degut als 552 m+ de desnivell (moltes escales) amb

temps just per fer la ruta i ser recollits per arribar al dinar.

A més de lesmorzar, líquids, gorra i crema de protecció solar, cal portar bastons per a transitar per les zones rocalloses i darenisques, i no badar.

Termini màxim dínscripció: Fins divendres, dia 3 de juny, a la secretaria del Centre o fer la reserva per telèfon o mail, per a poder preveure les places de lautocar i del dinar (et donaran les opcions
del menú per triar el segon plat ).
Despeses: 25  el transport i 25  el dinar, que cal pagar a secretaria.
Places limitades al bus i al restaurant.
Confirma que thas inscrit i també el plat principal triat del MENÚ als organitzadors per
WhatsApp :
- amb Emi Bravo, 648 247
369, del grup Anar-hi Anant
- amb Josep Manel, 672 134
833 del grup de Muntanya
Es prega a tots els participants, sigueu o no socis del
Centre, que disposeu dalgun
tipus assegurança per
aquest tipus dactivitats.
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Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2021-2022
JUNY
Dia 5: Trobada excursionista
Dia 11: Missa a 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
5-06 Espeleo - Montse Mañosa
2/3-07 Vall de Camprodon - Perea Cruz
9-7-22 Sota la lluna

Bases
Participants: Tots els socis i castellarencs.
Tema: Lliure.
Format i Presentació: El tamany de la fotografia ha de ser de 20x30cm.
SENSE REFORÇAMENT. Lincompliment
dalgun daquests requisits pot ser motiu
de rebuig per part del jurat dadmissió.
Obres: Cada concursant haurà de presentar una fotografia, mai premiada a Castellar.
Identificació: Al dors de lobra shi anotarà el títol i les dades personals (nom, cognoms, adreça i telèfon).
Drets dadmissió: Gratuïts. Les fotografies es poden lliurar directament al Centre
(carrer Colom s/n), els dilluns, dimecres i
divendres de les 19 a les 21 hores o a les
botigues de fotografia: Tenda de Fotos,
Jordi Serra, Vila Hosta, Estudi Sandra Galera i Discopi. Fins el dia 29 de juliol de
2022.
Jurat i veredicte: Formaran el jurat dadmissió i qualificació, membres de la Secció de Foto Vídeo de la UES. El veredicte
serà públic i inapel·lable, sanunciarà, si
és possible, prèviament.
Premis: A les quatre millors fotografies.
Premi dHonor: TROFEU JOAN RIERA
Primer Premi: Trofeu
Segon Premi: Trofeu
Tercer Premi: Trofeu
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Número 629 - Juny22 | 23

24 | Juny22 - Número 629

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

