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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

10 
10 
20 
20 
50 
50 

17 Grup de Muntanya

- Excursió a Els Àngels
- Camí de ronda Tamariu

PROPERES ACTIVITATS
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

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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Perfils
Patrícia Piñol García
Vicepresidenta de la Junta i membre del GAME
El meu objectiu és treure letiqueta: centre excursionista = centre davis

Quan tinicies a la muntanya?
Des de ben petita. Als meus pares els agradava molt anar al bosc a buscar bolets, a buscar
espàrrecs. Sempre fèiem voltes pel bosc, i amb
els meus avis també, quan ens agafaven a la
meva germana, el meu cosí i a mi i ens portaven
a la zona on hi ha els refugis antiaeris del Pla de
la Bruguera. Allà fèiem casetes amb pals, etc.
Vas seguir fent muntanya quan et vas fer

gran?

Sí, comences a tirar cap a una banda o altra.
En el meu cas, cap a lescalada, vies ferrades, barrancs sense i amb aigua, alta muntanya també,
de tot una mica. No he fet mai cap curs, però he
participat en tallers de caps de setmana, també
en una concentració de barranquistes, i dels amics
també nhe après. El meu oci és la muntanya.
Professionalment, et dediques al món de

lesport o lexcursionisme?

No, jo treballo a la notaria, dadministrativa. Vaig
treballar un temps a un gimnàs i encara formo
part de lequip de monitores de Mou-te, fent
extraescolars a centres educatius de Castellar.
Quan comença la teva vinculació amb el

Centre Excursionista de Castellar?

Doncs fa poc. Vaig entrar a la secció del GAME
perquè sabia que feien activitats i també perquè

em volia federar.
Com que sabia que
a Castellar hi ha un
centre excursionista i
que per a federar-me
havia de ser sòcia duna entitat excursionista, vaig
triar la del poble. Amb el GAME no he pogut fer
sortides perquè ens va agafar la pandèmia. Però
sí que, amb un grup, vam aprofitar les restriccions a causa de la covid-19 per fer pràctiques a
una paret descalada que hi ha al xaragall del Fuió.
Allà, uns quants van aprendre a encordar-se, a
rapel·lar, a recuperar corda, a assegurar-se.
Per què has entrat a la junta del centre?
En part, em va enredar lAnabel, que és la vocal del GAME. Ella em va dir que a mi mencanta
proposar, i és veritat. El meu objectiu dins la junta és treure letiqueta: Centre excursionista = centre
davis. Al CEC fem activitats per a tothom, però
lentitat sha de donar a conèixer més, explicar
que és un centre per a tothom. El canvi de junta
serà bo, la Carme té molta empenta. Personalment, és la primera vegada que estic en una junta. El meu objectiu és poder treure aquesta etiqueta que he dit i proposar coses noves on pugui
participar tot el poble, que la gent conegui el
centre i que no sen vagin a Sabadell. I perquè
qui fins ara caminava sol pugui trobar més gent
amb qui caminar plegats i gent nova a qui conèixer.

Agenda juny 2022

2 de juliol
 Sopar cloenda fi de curs de Marxa Nòrdica a Sant Llorenç, anar en Vallesana i tornar
caminant.
 Sortida nocturna del Grup Anar-hi anant,
al dolmen de Serra Cavallera i sopar.
9 de juliol
 Caminada nocturna popular #sotalalluna

16 de Juliol
 Sortida dels urbans sketchers Dibuixant Castellar als pous daigua.
Horari: de 10 h a 12.30 h. Punt de trobada:
carrer de Mossèn Joan Abarcat.
 Sopar cloenda del grup Anar-hi
anant.
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General
25è aniversari de la primera missa dels socis excursionistes traspassats
El dissabte, dia 11 de juny, diverses seccions del
Centre Excursionista de Castellar van visitar lermita de la Mare de Déu de les Arenes per a celebrar el 25è aniversari de la primera missa pels
socis excursionistes traspassats. Lacte es va organitzar conjuntament amb el C.E.C. i els Amics
de lErmita de les Arenes, entitat que es va ocupar de les activitats litúrgiques.
Per part de lentitat excursionista, hi van participar les seccions Anar-hi Anant, Marxa Nòrdica, Dibuixant Castellar, Grup Juvenil, Grup Familiar, Esplai Corriol i el Grup de Muntanya.
Algunes de les seccions van anar a peu fins a
les Arenes, sortint de bon matí. Daltres, shi van
desplaçar amb vehicles.
La matinal va ser esplèndida, amb un dia assolellat, també calorós, i acompanyat duna bona
participació per part de tothom. Durant el matí,
es van dur a terme les activitats següents: Dibuixant Castellar va fer proposta d urban
sketchers per plasmar artísticament lermita, des
de les 10 h fins a les 12.30 h. Hi va haver una
generosa participació i, per finalitzar aquesta

activitat, com ja és habitual, es va fer una fotografia de tot el grup.
A les 11 h es va iniciar la celebració religiosa,
dedicada enguany a commemorar el 25è aniversari de la primera missa en record dels excursionistes que ens han deixat. Mossèn Txema
Cot va oficiar la cerimònia. Es va comptar amb
lassistència de diverses personalitats de la vila,
entre elles, la de lalcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i de la regidora de Cultura, Joana Borrego.
A les 12 h, la Coral Xiribec va interpretar diverses peces i, a la una
del migdia va finalitzar
la trobada oferint un
vermut a tots els assistents. Encara hi va haver qui va decidir quedar-se a fer dinar de
carmanyola.
Sens dubte, fou una
jornada per a recordar: emotiva, participativa i dhomenatge
a les persones que ja
no hi són. Gràcies a
tots els que van assistir-hi!

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Número 630 - Juliol/Agost22 | 5

6 | Juliol/Agost22 - Número 630

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Pedra Seca
Dimarts, 14 de juny de 2022
La llinda ja es troba ubicada
Les altes temperatures no apaivaguen els ànims
dels aixecadors de pedres. Ans al contrari, els
esperona a intensificar els esforços per a assolir
els seus objectius.
La barraca número 79, altrament coneguda com
den Francesc Rius ja llueix una bonica llinda a
la seva porta i es comencen a apuntar les primeres filades de la cúpula que tancarà el seu
sostre.

Dimarts, 21 de juny de 2022
Ja es marca el forat de la clepsa
Mitja dotzena de pedrasequers ha estat la força
de treball de la jornada. Comptant que cadascú
hauria posta cinc rocs, sumarien la trentena de
pedres que ha guanyat la barraca, comptant les
petxines.
La barraca llueix ara una clepsa com la dun fran-

ciscà, a lespera de la providencial cobertura que
permeti sustentar la terra on plantar els lliris.
- Escolti! Això va lent, oi?
- Sí, senyora. Tot i que els aixecadors de pedres sesforcen.
- Vol dir? A les fotos sembla que sho prenen
amb calma.
- No els voldria pas ajudar, vostè?
- I ara! Em quedaria sense ungles ...
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Grup Juvenil
El Grup Juvenil, al cim del Pedraforca en tres hores
21 i 22 de maig de 2022
Els dies 21 i 22 de maig, el Grup Juvenil va fer
una sortida al Pedraforca amb el grup 4 Columnes del Centre Excursionista de Catalunya.
Concretament, dissabte 21, el grup va agafar
un autocar des de Barcelona cap a Gósol, on
van parar a esmorzar. Seguidament, ja cami-
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nant, van anar al riu i es van banyar i dinar. Ja a
la tarda, es va anar cap al càmping per a muntar les tendes on pernoctaríem en aquella primera estada. Al vespre, van fer el menjar amb
els fogonets, després jocs de nit, i cap a dormir.
Diumenge 22, el grup dels més grans van despertar la resta a les 6 del matí per a preparar
lascensió al Pedraforca. La pujada fins el cim es
va fer amb molt bon ritme només en tres hores de camí, i a la davallada únicament invertiren dues.
Ja de retorn al càmping, vàrem reposar una estona i, tot seguit, ens
cruspirem el dinar. A
la tarda, es desmunten les tendes i sagafa lautocar per tornar
cap a Barcelona.
El grup va valorar
molt positivament
lexcursió, que consideren que va ser

molt xula, vam conèixer a gent molt
guai, vam riure molt
i vam gaudir molt
de la muntanya, fou
una experiència inoblidable.
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Grup de fotografia
33è Concurs de Fotografia
Classificació del segon trimestre 2022
El Centre Excursionista de Castellar exposa des daquest mes
de juny les imatges presentades el segon trimestre 2022 del
33è concurs de fotografia que organitza el grup de lentitat.
El tema, en aquesta ocasió, ha estat Imatges de Castellar del
Vallès. Les fotografies més ben valorades són La Catedral
del Vallès, de Conxita Garcia; Catedral del Vallès, de Josep
Maria Armengol; Pasturant, dAntoni Tort, i Sol i ombres, de
Joana Marce. Les fotografies han estat valorades pels companys de la Secció de Foto-Video de la UES.
En total, hi ha hagut una participació de 30 fotografies presentades.
Lexposició fotogràfica quedarà oberta al públic al local del
C.E.C. i es podrà visitar els dilluns, dimecres i divendres, de
19 a 21 h, fins a finals de setembre. Per a més informació,
podeu trucar a la secretaria del centre al telèfon 937147305
o bé venir personalment.
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Dibuixant Castellar
Festa de Sant Joan a can Carner
25 de juny 2022
LAssociació de Veïns de can Carner ens van convidar a participar als actes que van organitzar
enguny. La nostra aportació consistí en diversos
dibuixos de la masia de can Carner, originària del

segle XII.
A les 10 del matí la festa va
començar amb una xocolata i melindros i va finalitzar
amb un bon vermut.
Fou un matí de germanor
molt agradable.
Moltes gràcies a lAssociació
de Veïns Can Carner
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Anar-hi Anant
Excursió curs 2021-2022. 5 de juny de 2022
El grup Anar-hi Anant va fer una sortida matinal a Taradell, diumenge dia 5 de juny. Per evitar la calor intensa, el grup va sortir ben dhora
de Castellar, a les 8.30 h. La caminada es va iniciar orientats vers lermita de Sant Quirze. A continuació, van pujar fins a les Cuines del Perot
Rocaguinarda, unes balmes de belles vistes, i
accedint tot seguit, a la senyera instal·lada al
Turó de lEnclusa. Tothom va gaudir dunes vistes molt espectaculars, albirant el castell de
Taradell, que està situat al capdamunt dunes
roques.
El dia fou assolellat, en certs moments, amb intensa calor, però de bon fer caminant. Cal destacar les bones vistes sobre el Montseny i Osona. En acabar, el grup va dinar a un parc de la
Font Gran de Taradell.

Número 630 - Juliol/Agost22 | 11

12 | Juliol/Agost22 - Número 630

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Espeleologia
Grup Familiar
El grup familiar i el grup d’espelo del C.E.C., a la Cova de Petrecó, a Esparreguera
El grup familiar i el grup despeleo van visitar la
Cova del Petrecó dEsparraguera, una cavitat
molt més curta però intensa! Lentrada, per una
gatera de 8 metres, va servir per a iniciar a
lespeleo alguns dels membres més joves. La
Montse i a lEnric van posar llum a la foscor.
La clàssica sortida comuna dels grups familiar i
despeleo estava programada per a visitar la
Cova Freda de Collbató, però allà vàrem comprovar que la cova està tancada i que cal demanar permís i pagar un guiatge per accedir-hi.

Cova del Petrecó: En un mur de pedra que em-
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mascara la boca original i mitjançant una reixa
(que en altre temps protegia lentrada) es penetra en una cambra duns 15 metres de llarg
per uns 7 dample i amb una alçada màxima de
2 metres. En el seu extrem N dóna inici un conducte duns 20 metres de llarg i que va minvant
progressivament la seva secció fins a desembocar en una galeria ortogonal on canvia radicalment la morfologia de la cova. De labsència
absoluta de formes litogèniques en els primers

metres del seu recorregut es passa a una galeria guarnida amb tot tipus despeleotemes.
La seva longitud és de 24 metres i arriba a tenir
uns 4,5 metres dample. En el seu extrem NE es
troba un orifici per on, després dun petit ascens vertical, sassoleix una galeria superior separada de la inferior per un diafragma rocós relativament prim i que en el punt dunió ha
generat una sèrie de productes clàstics cimentats per la litogènesi. La longitud daquesta ga-
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leria superior és duns 50 metres, prou còmode
en el primer tram però que va minvant de dimensions conforme savança cap al SO fins restar curullada per sediments i formacions litogèniques.
Aquesta cavitat és coneguda des de temps immemorial. La primera cita correspon a Faura i
Sans que la fa constar en el seu Recull (1909) i
anotant una exploració el 1908.
Les visites han estat sempre nombroses al llarg

dels anys i en dues ocasions sha intentat protegir, mitjançant tancament, dels actes vandàlics que alguns visitants, poc respectuosos, han
protagonitzat en el seu interior. Malgrat això, la
cova encara conserva prou bé el seu valor
litogènic.
Més informació a www.espeleoindex.com
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Marxa Nòrdica
Sortides Marxa Nòrdica del CEC
El Grup de Marxa Nòrdica va participar, el pas-

sat 6 de juny, a
la sortida Camina, sent i cuidat, una activitat organitzada
per la regidoria
de feminisme
de lAjuntament i el Centre
Excursionista
de Castellar.
Lactivitat es va
programar
amb motiu del
dia Internacional de la Salut
de les Dones.
El recorregut va
començar a
lEra
den
Petasques, cap
a la pedrera del
sot de Goleres,
per la pista dels
bombers, font
dels Casots,
pista de lAlzina
Balladora, fins
al pont on hi
trobem l Espai
Escolta. Els excursionistes
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continuen en direcció al menhir del Grup de la
pedra seca del Centre, la barraca de pedra seca
número 7, dedicada al Pep, el pla de Palau, segueixen fins a retrobar la pista de Canyelles i
acaben la ruta a lera den Petasques.
Daltra banda, el dia 13, el Grup de Marxa Nòr-

dica va tornar als entrenaments. Aquesta vegada, van caminar fins el dolmen de serra Cavallera, un recorregut amb molta pista, no sempre fàcil, per les pedres. Van recórrer uns 7
quilòmetres.
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Grup de Muntanya

EL CAMINAR DEL CENTRE: EXCURSIÓ AL SANTUARI DELS ÀNGELS (LES GAVARRES)

El 29 de maig passat es va poder realitzar la
cinquena excursió del cicle per a les serralades
litorals en cotxes particulars, doncs no érem els
suficients participants per a poder finançar el
servei dun minibús. Ens vàrem reunir únicament deu persones.
Es va pujar des de Girona per la vall de Sant
Daniel fins el Puig Alt de les Gavarres, a 488 m
daltitud, des don es pogué veure la costa i linterior de la província de Girona.

Vàrem dinar a la plaça del santuari acompanyats
de centenars de petits escarabats negres voladors, quina experiència!, sobretot pels dos companys que portaven samarreta de color verd
llampant. Llàstima que gairebé al final de la tornada es van produir dues caigudes, una sense
transcendència i laltra amb conseqüències degut al trencament dun os prop del canell al
posar les mans per aterrar. A la muntanya, no
ens podem distreure! No ho oblidarem.
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CAMÍ DE RONDA TAMARIU - LA FOSCA (PALAMÓS) PEL GR-92

El passat 19 de juny, malgrat la xafogor i la calor al final, es va recórrer el preciós Camí de Ronda de Tamariu a Palamós passant per la cala
Pedrosa, el far de Sant Sebastià, Llafranc, Calella
de Palagrugell, Cap Roig, platja de Castell, cala
Alguer i arribada pel castell de Sant Francesc a
la platja de La Fosca, de Sant Joan de Palamós.
Va ser una ruta amb la dificultat dhaver de pujar i baixar a cales i platges salvant una colla de
trams descales, moltes escales!, però els 14 participants dels dos grups del Centre, com a la sortida de final de maig, van afrontar sense defallir
els 14 km en quatre hores, amb temps just perquè cinc dels membres de la colla es poguessin
fer una remullada genial.
Lautocar ens va acostar al restaurant de lhotel
Marina de Palamós, que havíem triat i empa-

raulat gràcies al suport de lequip de prospecció, on vam fer un dinar de germanor gratificant
de final de temporada, quedant molt satisfets
de tot plegat.
Salut i muntanya, i bon estiu, companys de ruta!
Fins la temporada propera.
Josep Manel

Butlletí

Número 630 - Juliol/Agost22 | 19

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Anar-hi Anant
Excursions segona etapa curs 2021-2022
JULIOL
Dia 2:

Dolmen de serra Cavallera i sopar
Dia 16: Excursió nocturna (sopar de cloenda)
Grup Familiar
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
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