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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

10 

Grampons

10 

Raquetes

20 

Arva

20 

Crash-pads (2 unitats)

50 

Slack-line

50 

Calendari dactivitats octubre 2022
Dia 1

Grup de Marxa Nòrdica: Matinal de
marxa nòrdica.
Dia 2 Col·laboració de diverses seccions del
CEC a la 61a Marxa Infantil de Regularitat.
Dia 7 Grup de Marxa Nòrdica: Conferència
 xerrada: Per què practicar la marxa
nòrdica?, a càrrec de la Secció de Marxa Nòrdica del CEC.
Dia 9 Grup Anar-hi Anant: La Serra de
lObac, un paradís.
Dia 15 Grup Dibuixant Castellar: Trobada
durbansketchers Dibuixant Castellar
a la masia de Can Juliana. Opció danar-hi a peu i tornar, o bé amb vehicle.
Dia 16 Grup de Marxa Nòrdica: Participació

a la marxa nòrdica del Centre Excursionista de Catalunya.
Dia 21 Grup de Marxa Nòrdica: Xerrada fisioterapeuta sobre els beneficis de la marxa nòrdica.
Dia 22 Grup de Marxa Nòrdica: Màster class so-

bre estiraments i escalfaments.

Dia 23 Grup Anar-hi Anant: Esmorzar de forquilla a Guanta.
Dia 30 Grup Familiar: Ribes. Ruta semi equipada pels grans / sortida a peu pels petits
a la Vall de Coma de Vaca (vocals: Imma
i Jokin).
* També segueixen obertes durant el mes doctubre diverses exposicions del Grup de
Fotografia, al local social del CEC.
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Perfils
Rafael Serra Llanas, vicepresident 2n de la Junta del CEC
Quan tinicies en el món de la muntanya?
Quan tenia 13 anys, els meus pares em van
apuntar a lagrupació de boy scouts marins
Gelabert de Centelles de Barcelona. Allò va ser
un descobriment per a mi i una experiència que
mha marcat tota la vida. Sóc fill de Manresa i la
meva família també ho és, però per la feina del
meu pare vam viure a Cerdanyola i estiuejàvem
a Castellar del Vallès, que sempre mha agradat
molt. Amb els meus pares sortíem a la muntanya a buscar bolets, però no a fer excursionisme.
Com sorganitzaven, els boy scouts?
Ens organitzàvem per patrulles: a la patrulla
hi havia el guia, el subguia i la resta. Ens trobàvem els dissabtes a la tarda al local de lagrupació i un cop al mes sortíem dexcursió. Era, com
si diguéssim, un casal de canalla, tenint en
compte que veníem del franquisme i encara estava molt estructurat en jerarquies. A lestiu, fèiem 15 dies de campaments, on donaven certa
llibertat a les patrulles perquè poguéssim organitzar excursions. Als 16 anys ho vaig deixar
perquè vaig començar a treballar a un taller de
Manresa amb el meu tiet, de manyà. La muntanya va quedar en stand by. Als 19 anys vaig
preparar unes oposicions per entrar a treballar
a Telefònica i les vaig aprovar. Aleshores, em vaig
veure obligat a deixar el taller per fer el curs dingrés a Saragossa i iniciar així la meva etapa professional a Telefònica.

Quan

vas recuperar la muntanya?

Ja de gran, casat i
amb fills. A mi magrada molt lalpinisme.
També vaig descobrir, arrel dun curs que vaig fer descalada a La
Panxa del Bou, que aquest esport magradava
molt. Vam aprendre a assegurar-nos i això em
va obrir un món. Amb lescalada vaig veure que
podia viure l Aquí i Ara. El meu cap, sinó, sempre va com boig, però quan estic escalant de
primer no hi ha res més al món que el que tens
un metre per sobre i un metre per sota de la
vista, el món desapareix i, per a mi, aquests
moments són molt intensos i mhi trobo molt
bé. Lescalada et permet afrontar altres reptes,
com per exemple, lIsland Peak al Nepal (2016),
la Barré des Écrins als Alps, i al pirineu, on he fet
la cresta de Salenques - Tempestades, la cresta
de Costillerou al Balaitous, etc.
A Castellar, de seguida et vas afegir al Cen-

tre Excursionista?

No de seguida. Quan vivíem a Sabadell, jo era
de la UES, encara en sóc soci. Vam venir a viure
a Castellar lany 2000. Vaig venir a parar aquí al
CEC pel tema de la llicència federativa. Les excursions del grup de muntanya, el grup Anar-hi
Anant, el grup GAME, em van permetre conèixer un bon nombre de socis i també descobrir
els rodals de Castellar.

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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Vas

entrar a la junta del CEC per ser president?

principal?

doctubre i no vaig a la muntanya perquè anarhi suposa un risc, i ara no és prudent. Mhe bolcat a la marxa nòrdica, que és una activitat de
molt baix risc i que em permet mantenir el to
muscular. He fet el curs dinstructor per donar
un cop de mà a les actuals monitores. Ara tenim molta gent i calen més instructors. Fins i
tot, farem grups per nivells. Estic fent les pràctiques i tot el que aprenc ho aplico aquí. Penso
que la marxa nòrdica anirà a més, sha posat
molt de moda i ha vingut per quedar-se, sobretot pels beneficis que aporta a les persones que
la practiquen. Fins i tot, hi ha marxa nòrdica competitiva i qui sap si arribarà a ser esport olímpic
i tot.
Creus en la col·laboració amb altres entitats

una mica?

I tant! De fet, el primer que vam fer amb la junta que vaig presidir, va ser anar a veure la UES,
que per a mi ha estat sempre un referent.
Daquesta trobada, en van sortir col·laboracions
com la de poder anar amb ells a les sortides
que fan a la Masella a lhivern, pagant el mateix
que un soci de la UES. Aquestes coses són molt
bones. A la Ronda Vallesana, el nostre grup de
la pedra seca els va donar un bon cop de mà,
quan van fer litinerari per Castellar. També hem
donat molta importància a les reunions de vegueria, que és on ens ajuntem amb els clubs
del Vallès. Aquí sempre hi hem estat, i ha estat
una font didees, la Carme, la nova presidenta,
també ho té molt clar, això.
Què faltaria millorar al CEC?
Ens falta lesplai però no acaba darrencar, i la
pandèmia no hi ha ajudat. Jo no concebo un
centre excursionista sense que hi hagi els nens
i nenes. Tot i que hi ha el Grup Familiar, que està
molt bé, fent activitats a la natura pares amb
fills, crec que lesplai donaria un plus més, amb
activitats més dirigides i amb monitors especialitzats. La pandèmia també ha fet que la gent
surti més sola o en nucli familiar a fer activitats.
Penso que, a poc a poc, això sanirà reconduint
i tornarem a gaudir de les activitats compartides.

Durant letapa del Jesús Gómez com a president, vaig entrar com a vocal de la biblioteca
del CEC. Amb el canvi de junta, em van enredar
[riu]. La presidència ocupa molt temps, shi ha
de ser molt a sobre, però ara veient-ho amb
perspectiva, trobo que ha estat una molt bona
experiència. Amb el Josep Serrà (tresorer) vam
congeniar des del principi. No ens coneixíem,
vam fer una cita a cegues al TBO i ens vam implicar, tots dos, amb lentitat, i és que el vaig
convèncer [riu]. Ens hem fet molt bons amics i
hem format un molt bon equip.
Com a president, quin va ser el teu objectiu
Obrir-nos més a Castellar. El CEC es veia com
un club de socis molt tancat i molta gent no
sabia ni que fèiem coses. No es pot fer davui
per demà, però hem anat picant pedra i ara som
més coneguts que abans. Penso que la Marató
del 2018, dedicada al càncer, va ajudar molt, en
aquest sentit. El centre feia 65 anys i vam voler
implicar a moltes entitats del poble a programar activitats. Va ser un èxit brutal, ho recordo
amb molta alegria.
Com valores el teu mandat?
La llàstima és que ha estat marcat per la pandèmia durant dos anys. Teníem moltes ganes
de tirar endavant molts projectes i tot va quedar parat, si haguéssim arrencat ara estaríem
en un altre punt. Però vam aprofitar-ho per a
reformar el local, fent-lo més modern, ample i
polivalent, traient les grades, per exemple.
LAjuntament shi va implicar i va finançar les
obres daquest espai, que és municipal.
Encara segueixes a la junta?
Una mica, sí, segueixo a la junta perquè la
Carme, la nova presidenta, mho va demanar.
La Dolors també mho havia demanat però no
va sortir bé, això ens ha marejat a tots una mica.
Ara em sento molt a gust en aquest nou equip,
la Carme serà una molt bona presidenta.
La malaltia de la teva dona tha fet parar
Si, no aniré al Nepal per intentar escalar lAma
Dablam amb lexpedició que marxa aquest 1

excursionistes?
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Pedra Seca
Dimarts, 6 de setembre de 2022
Es reprèn l’activitat amb la barraca 93
La barraca número 93, abans dedicada al Turó
del Muronell i ara a Vicenç Sallés, es la que
rep les atencions del pedrasequers en el retorn
del període vocacional. Les pedres enyoraven
les mans daquells que les aixecaven i acaronaven, tot just abans de dipositar-les amorosament allà on havien de jeure pels segles dels
segles.
El trauma post vacacional marxa tot sol a cop
de roc i recuperant la litúrgia de lesmorzar comunitari, en el que sintercanvien més crítiques
que viandes. Ja hi són tots de nou mostrant el
seu tarannà juvenil i esportiu.

Dimarts, 13 de setembre de 2022
Urgències a la barraca número 4
La barraca número 4 té lesponerós sobrenom
de Del despedregament*. Es desconeix si ha
estat per rebel·lia o intencionadament, aquesta
construcció havia patit una lleugera esllavissada de una part de les pedres del muntant dret
de la porta, fet que posava en perill lesfondrament de la llinda i, com a conseqüència, la desgràcia total de la barraca. El servei dassistència
a domicili dels pedrasequers ha desplaçat una
quadrilla al lloc dels fets per tal de despedregar la porta i restaurar al seu lloc els rocs revoltats.

* El cronista no ha trobat aquesta veu al diccionari.
Sí que ha trobat despedregar amb el significat de
treure les pedres dun camí, un camp, etc.

Dimarts, 20 de setembre de 2022
La barraca 93 quasi a punt
Ja no plourà dins de la barraca número 93. El
seu titular, en Vicenç Sallés, es podrà aixoplugar mentre trisca pel verd, a la recerca de les
barraques que estan allà, amagades sota les
bardisses en silenci. Ell és jove i prim, factors
essencials per a esmunyir-se entre matolls amb
molta agilitat. Recentment nha trobat dues, de
noves. Els pedrasequers estan espantats en veure la feina que els hi cau al damunt.
Queda un petit forat per tapar al sostre, espai
pel que entra lenergia de lUnivers formant un
cercle al terra, dins del qual es faran els sacrificis als Déus en agraïment de les suculentes viandes dels esmorzars i celebracions. La propera jornada es posarà un tap al forat i, a sobre, es
plantaran uns esponerosos lliris.
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General
Actes de Festa Major 2022 a Castellar del Vallès
Aquesta Festa Major, també ha estat molt moguda pel Centre Excursionista de Castellar. Duna
banda, pel Tast de Marxa Nòrdica que va tenir

lloc dissabte 10 al matí, on hi van participar persones que ja conèixen la modelitat esportiva i,
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de laltre, persones que volien fer el tastet per
conèixer en què consisteix. Val a dir que la proposta va tenir força èxit i que, dia a dia, el grup
de Marxa Nòrdica de lentitat va creixent.
També dissabte, als Jardins del Palau Tolrà, es
va dur a terme una trobada durban sketchers

del grup del CEC Dibuixant Castellar. La cita també va comptar amb una nombrosa assistència
que, durant tot el matí, va dibuixar in situ el que
va escollir. En acabar, es va fer una foto de
familia de tots i totes les participants.

General
El Caminar de la SEAC
Molts us podeu preguntar què es això del Caminar de la SEAC? Us en fem cinc cèntims. El
Centre Excursionista de Castellar, al seu inici 
aviat farà 70 anys - havia estat una secció de
lAteneu Castellarenc. Era la Secció Excursionista de lAteneu Castellarenç, la S.E.A.C. I així va
ser fins que, per motius burocràtics, quan va
desaparèixer lAteneu com entitat mare, la
SEAC va canviar el seu nom per ser el Centre
Excursionista de Castellar, el C.E.C.
Aquest raconet del Caminar de la SEAC, que sha
creat al nostre local social, ha sorgit després
duna conversa amb la Marina Muntada. A partir daquest moment, la vocalia del Grup de Fotografia va parlar amb la Junta del Centre i, posteriorment, es va crear aquest raconet, un espai
on busquem fotografies dels inicis de la SEAC:
excursions, pujades als cims, activitats culturals,
etc.
I perquè això sigui possible necessitem la col·laboració dels socis daquella època. És per això

que els demanem que remenim els seus arxius i
ens ajudin a tenir aquests palafons plens de records, i que alhora també ajudin a donar a conèixer els incis del Centre Excursionista de Castellar, el CEC.
Gràcies a tothom.

Trobada de socis del Caminar de la SEAC
És una trobada dirigida, principalment, al socis
dels inicis del C.E.C., quan encara era anomenada S.E.A.C. Lobjectiu de la trobada serà programar una mica les exposicions de fotografies
del Caminar de la SEAC i fer tertúlia per a recordar aquella època, en definitiva, per a retrobarse.

ANIMAT I VINE!
TESPEREM EL DIA 20 DOCTUBRE

A LES 18 H, AL NOSTRE LOCAL SOCIAL
Vocalia del Grup de Fotografia
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General
XV Els Cinc Cims
La XV edició de Els Cinc Cims es va celebrar amb
èxit i sense incidències, diumenge passat, 25 de
setembre. Un total de 178 participants van recórrer els 52,2 km de recorregut i 4.564 m de
desnivell total daquesta prova de resistència,
no competitiva, organitzada pel Centre Excursionista de Castellar i que forma part del Circuit
Català de Caminades de Resistència de la FEEC.
Respecte anys, hi ha hagut una davallada de
participants, que habitualment sumen uns
400, per les males previsions meteorològi-

ques que sapuntaven i per la ruta Matagalls

- Montserrat, que va tenir lloc el cap de setmana passat, diu Joan Estalrich, un dels responsables del CEC de la caminada Cinc Cims.
La sortida es va fer entre les 6.30 h i 8 h del matí.
La caminada va transcórrer seguint camins de
muntanya i comptar amb sis avituallaments,

més el de sortida i darribada, on es va regalar una gorra tècnica a tots els participants. També es va proporcionar, com és ha-

bitual, beguda i menjar suficients per afrontar
el recorregut, que inclou cims com la Mola, Sant
Sadurní de Gallifa, El Farell, el Pic del Vent i el
Puig de la Creu. Els primers en arribar a la meta,
a la plaça dEl Mirador, ho van fer cap a les 14 h,
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mentre que els últims van tancar a les 20.30 h.
La durada màxima prevista daquesta caminada és de 14 hores.
Lany que ve, serà el torn de La Ruta de les Ermites i se celebrarà, si tot va bé, la primavera
següent, recuperant el calendari habitual
dabans de la pandèmia.

Dibuixant Castellar
El grup fa una sortida amb alumnes de 6è de primària de l’I.E. Sant Esteve
El passat 23 de setembre, el grup Dibuixant Castellar del Centre Excursionista Castellar va
conduir una sortida a Can Santpere amb els
alumnes de 6è de primària de l I.E. Sant Esteve
per fer un tast de dibuix #urbansketchers.
Els voluntaris de Dibuixant Castellar van fer una
petita introducció de la tècnica i materials per
dibuixar i van explicar com els alumnes poden
fer quaderns ells mateixos.
La mestra va explicar que faran un taller de quaderns per anar sortint a fer activitats durant el
curs. Uns alumnes que van ser excel·lents.
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Marxa Nòrdica
Inici de curs de la Marxa Nòrdica al CEC
Dimarts dia 13 es va iniciar el nou curs de la
secció de Marxa Nòrdica, amb una participació
notable de participants. Dia a dia, aquest esport incrementa el seu número dinscrits, fet que
confirma linterès per aquesta modalitat esportiva. Qui encara no lhagi gaudit, pot fer-ho en

diversos dies:
Dilluns, els grups Alfa i Power, que surten de
18.30 h a 20.30 h.
Dimarts, els grups Alfa, de 9 h a 11 h
Dijous, grups de preescripció social, de 9 a 11 h
Divendres, el grup Alfa, de 7 h a 8.30 h
Com que el grup sha anat fent molt gran, la Junta ha decidit iniciar en breu sortides per als diferents nivells de marxa nòrdica dels participants.

El curs de Marxa Nòrdica comença amb increment de participants, aquesta tardor 2022
El passat 19 de setembre, les sortides de la
Marxa Nòrdica dels dilluns i dels dimarts
compten, enguany, amb un número creixent
de participants. Cada vegada són més, els
castellarencs i castellarenques interessades en
aquest esport, tan beneficiós per a la nostra
salut. El fet que sigui una especialitat esportiva tan flexible per a qualsevol edat, reuneix
dia a dia més adeptes a la secció del Centre
Excursionista de Castellar. Per això, els felicitem. Endavant, seguiu així! #salutimuntanya
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Grup de fotografia
44è Trofeu Joan Riera - 58è Concurs de Fotografia Artística
Resolució del Jurat
Ja shan donat a conèixer els guanyadors de les fotografies presentades al 44è Trofeu Joan Riera  58è
concurs de Fotografia Artística que organitza el Grup
de Fotografia del Centre Excursionista de Castellar.
Del total de 22 fotografies rebudes, corresponents
a 22 autors, el jurat de la Secció de Fotografia i Vídeo de la UES, format per Mercè Boladeras i Francesc
Calero, han fet públic el veredicte per a les més ben
valorades.
Premi dHonor per Via làctia als camps de Brihuega,
dAntoni Marín; primer premi per Serp amb gana,
de Jordi Serra; segon premi per Papallona al card,
de Conxita Garcia; tercer premi per A mi, sem repeteix lall, de Pere Fité, i accèssit per Diamants daigua, de Magda Daví.
Els premis es van entregar el dia de linici de la Festa
Major 2022 de Castellar del Vallès, el dia 9 de setembre, a les 20 h, al local del Centre Excursionista de
Castellar, al
carrer
de Colom, s/
n. Totes les
fotografies
quedaran
exposades
a
la
s a l a
durant
l e s
properes
s e t m a nes.
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‘Myanmar unplugged’, d’Antoni Marín Amatller
El Centre Excursionista de Castellar acull una mostra
expositiva de fotografies del soci Antoni Marín
Amatller titulada Myanmar unplugged. La mostra es
pot veure els dilluns, dimecres i divendres, de 18 h a
20 hores.
Marín presenta una visió del 2011 del país, el que es
coneixia anteriorment com a Birmània, El treball està
fet en una etapa anterior als conflictes que afecten
actualment Myanmar i mostra un recorregut per diverses regions del país: el llac Inle, la regió de les
Pagodes de Bagan, lantiga capital de Mandalay i lactual de Yangon. Al llac Inle, coincidint amb la celebració del Phaung Daw Oo Pagoda Festival.
Myanmar és una societat essencialment rural en la
que la feina artesanal i agrària conviu constantment
amb la gran religiositat que es manifesta arreu. El
títol de lexposició,
unplugged (desendollat) fa referència
precisament al contrast entre la vida a
la societat de la informació i la comunicació que ens caracteritza
a
nosaltres i la vida
sense connexió a
les xarxes de la majoria dels habitants
de Myanmar. Valors
humans i de convivència que en la
nostra
societat
identifiquem amb
els avis i amb
èpoques
passades, i
que allà són
plenament actuals.
Myanmar unplugged sha exposat anteriorment al Visa Off
de Perpinyà, a la Biblioteca de Lleida i al Casal Pere IV de
Sabadell, dins del programa de difusió de la UOC, universitat de la qual lautor és professor de Fotografia, Vídeo i
Composició digital als Estudis dInformàtica, Multimèdia i
Telecomunicació.
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Anar-hi Anant
Participació del grup Anar-hi Anant a la
20a Trobada de Tardor al Puig de la Creu

El grup del CEC Anar-hi Anant va assistir a la
20a edició de la Trobada de Tardor al Puig de la
Creu que organitzen els Amics de lErmita del
Puig de la Creu i que va tenir lloc el passat 18
de setembre. La matinal va ser molt reeixida i
va comptar també amb la participació daltres
entitats de Castellar, com els Gegants de lETC i
els Castellers de Castellar  Capgirats.
El bon temps, entre assolellat i núvol, va acompanyar la jornada. Hi va haver molta participació i tothom va tenir loportunitat de visitar el
recinte, gaudir dun bon esmorzar i duna ballada de sardanes. Un indicador més que, a poc a
poc, va tornant la normalitat.
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Esplai Corriol

tre Excursionista de Castellar, al carrer de Colom s/n, realitzant altres tipus dactivitats lúdiques.

OBJECTIU

CARACTERÍSTIQUES

LEsplai Corriol és un esplai de muntanya que
vol portar la muntanya, la natura i el senderisme
a la canalla de Castellar del Vallès. A través dactivitats, jocs i dinàmiques es treballen els valors
i els objectius de cada grup de nens i nenes,
des dels 5 fins als 11 anys. Es porta a terme cada
dissabte a la tarda, en horari de 16 h a 18 h, i un
cop al mes es fa una excursió de tot el dia o una
matinal.
A lesplai, es barregen activitats a la natura (muntanya, bosc, rius) amb activitats al mateix Cen-

Lobjectiu de lEsplai Corriol és ajudar en el procés daprenentatge en el moment de lleure i en
un entorn segur, centrat en els valors humans i
el respecte per la natura.

Els socis del C.E.C. tindran matrícula i assegurança gratuïta. Lesplai inclou el monitoratge i tot el material que sutilitza per a lestona
de dactivitat.

INSCRIPCIONS

Les famílies poden adreçar-se al local del Centre Excursionista de Castellar, cada dilluns, dimecres i divendres, de 18 h a 20 h, per informar-se o inscriures a lEsplai Corriol, o bé trucar
al telèfon 93 744 34 47.
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General
Comença l’aventura al Nepal
Aquest 1 doctubre de 2022, diversos socis del
Centre Excursionista de Castellar comencen una
expedició al Nepal.
En el primer grup, hi trobem la Montse Vendrell,
el Joan Travé i el Ramon Canalís, que faran un
trekking al Camp Base
de lEverest (5364 m).
En el segon grup, lEnric Deckler, lIsaac
Péfez, el Ramon
Moncholí (Raimon) i el
Salva Díaz faran un
trekking+ i escalada a
lIslan Peak (6189 m) i
lAma Dablam (6812
m).
Aquesta colla de valents i valenta inicien
una aventura alpinísti-

ca que els portarà a través de la vall del Khumbu
(Nepal) per fer realitat les seves il·lusions.
Endavant! Nepal us espera!
NAMASTÉ

Grup de Muntanya
Encetem la temporada de tardor

 9 doctubre: Col·laborem en lorganització de
la 31a Travessa Castellar-Montserrat.
 22 doctubre: Conjunta amb els grups Anar-hi
Anant i Marxa Nòrdica. Circular Santa Coloma
de Farners - Ermita i castell de Farners - Santa
Coloma. Dades: 11 Kms. 328 m de desnivell,

punt més alt 410 m, temps total 4,40 hores.
sortida a les 7 del matí en cotxes particulars que
caldrà emparaular. Matinal, a dinar a casa.
 20 de novembre: Segons les previsions
metereológiques, o bé volta de 360º al
Pedraforca, de tot el
dia, o bé matinal al
Montseny: Sant Pere
de Vilamajor, turó de
Sant Elies, turó de La
Cova, coll de Pi Novell,
el Sul (1.319 m) i tornada pel turó de Samont.
Circular. Cal anar-hi
en cotxes alts per transitar bé per un tram
llarg de pista.

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Número 632 - Octubre22 | 17

18 | Octubre22 - Número 632

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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