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CERCA LA INFORMACIÓ QUE MÉS T’INTERESSI

Març Activitat Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria.

Divendres, de 9 a 10,30 del vespre és obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar al telèfon 93 714 73 05

 8 Barraques i pins monumentals Grup de Natura

 9 Els Emprius Grup Anar-hi Anant

16 Sant Llorenç del Munt i l'Obac Grup Familiar

23 Les Foradades Grup Anar-hi Anant

23 Prepirineu lleidatà

Muntanya de Sant Honorat Grup de Muntanya

30 Ruta pel Turó Gros de Caldes Grup Familiar

Qui estigui interessat en altres activitats haurà de cercar la informació a

la web de la FECC, www.feec.org o en les dels altres centres dels que rebem

informació:

•Centre Excta. de Catalunya, CEC, www.cec.cat

•Unió Excta. de Catalunya, UEC, www.uec.cat i secretaria@uec.cat

•Unió Excta. de Sabadell, UES, www.ues.cat i info@ues.cat

•Centre Excta. de Terrassa, www.ce-terrassa.cat

•Centre Excta. de Caldes, www.cecmo.net i info@cecmo.net

•C. Excta. de Sant Feliu de Codines, www.cesfcodines.org

•Centre Excta. de Sant Celoni, CESC, www.elcesc.org i butlleticesc@yahoo.es

•Secció Excta. Ateneu Sant Just Desvern, www.santjust.org/seas

•Club Excta. de Gràcia (BCN), www.cegracia.cat

•Agrup. Científico-Excta. de Mataró, www.agrupe.org i info@agrupe.org

•Club Excta. Pirenàic, www.pirenaic.cat i cep@pirenaic.cat

Prat de la Riba, 34 (plaça de Catalunya)
Tel. 93 714 40 62

CASTELLAR DEL VALLÈS

PLANTES I FLORS

SERVEI INTERFLORA
Castellargraf, S.L

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net

Castellar del Vallès



3

• Dia 9: Els Emprius.
Vocals: Mª Antònia Masa-
guer i Carme Vinaixa.

• Dia 23: Les Forada-
des. Vocals: Emi Bravo i
Francesc Soto.

• Dia 16: Sortida pel parc natural de Sant
Llorenç i l'Obach. Vocal: Quim Salvador.

• Dia 30: Sortida a Caldes serà una sortida
matinal per la ruta del Turó Gros. Vocal: Josep
Massaguer.

Per a més detalls consulteu el Google Groups.

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DEL MES DE MARÇ

• Dia 23: Segona Excursió del ci-

cle Prepirineu lleidatà. Muntanya de

Sant Honorat. Excursió circular d'unes

6 hores de recorregut amb origen i final

a Peramola amb un desnivell acumulat,

cal de l'activitat o mireu si està

prevista al nostre Facebook (veu-

re a la portada).

tant positiu com negatiu, d'uns 760 metres. L'excursió s'inicia a prop de la fac-

toria Truites del Segre. A continuació es pujarà a Castell-llebre, roques de Sant

Honorat i a Sant Salvador del Corb per acabar a Can Boix. Sortida a les 6,00

de Castellar del Vallès amb aturades als llocs habituals. Arribada al voltant de

les 19,00 hores.

Per a aconseguir més informació o informar de la vostra intenció de par-

ticipació en les activitats programades, truqueu amb antelació al telèfon del vo-

A les sortides amb cot-

xes particulars, informeu al

vocal de si porteu vehicle

propi; si no, cal demanar pla-

ça a algun dels participants

o demanar contactes al vo-

cal.

Les Foradades
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• Dia 8 de març: Barraques de
Pedra Seca i Pins Monumentals del Sot
del Guix. Hores de camí: quatre hores
aproximadament. 7,3 km. Sortida: 8 h
del matí davant de l'IES Castellar. Des-

plaçament: en cotxes particulars. Vocals: Joan Roura i Francesc Deu. Telèfons
93 714 58 59 i 636 620 973.

• Dia 5 d'abril: Excursió al Castell de Montsoriu i visita. Hores de camí:
dues hores i mitja aproximadament. Desnivell: 300 m. Sortida: 8 h del matí da-
vant de l'IES Castellar. Desplaçament: en cotxes particulars tot el dia. Dinar:
es dinarà en un restaurant de Breda. Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos,
telèfon 93 714 69 35.

Hola Sargantanes!!
Com ha anat aquest mes?
Nosaltres estem a tope de jocs, activitats i excur-

sions! Ara mateix, per exemple el grup de petits han
descobert un arbre màgic que explica contes i li van
creixent les fulles, és una passada.

Per cert, recordeu
que el dia 8 de març a part
de felicitar a totes les do-
nes, les Sargantanes mar-
xen d'excursió a les Care-
nes de la Vall d'Horta.
Animeu-vos a venir a l'ex-
cursió, així gaudireu d'un
dissabte a la natura, on po-
drem veure paisatges pre-
ciosos i plens de curiosi-
tats!

Sobretot recordeu
que heu de portar aigua,
esmorzar i dinar per portar
les piles ben carregades!

Tots els dissabtes ens podeu tro-
bar a l'Esplai Sargantana, de 16,30 -
19,30 h

–Petits (P5 -3r primària)
–Mitjans (4rt - 5è)
–Grans (6è - 1r ESO)
–Joves (2n ESO - 3r ESO)

–Superjoves (4rt ESO - Batxille-
rat) - horari: divendres de 21,30 -
23,30 h

Plànol del recorregut per les carenes de la Vall d'Horta

El Montcau, els Emprius i el Romeu, Vall d'Horta
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NOTICIARI DEL CENTRE

NOTÍCIA SOBRE EL BUTLLETÍ

Aquest és el darrer butlletí que s'edita en paper perquè, tal com estan

fent la majoria de centres excursionistes, es fa el canvi a l'edició digital que

permet molta més flexibilitat comunicativa, a la vegada que suposa un estalvi

considerable.

A partir d'ara no hi haurà obstacles a la quantitat de fotografies i a l'ex-

tensió dels articles i col·laboracions dels socis, perquè l'edició digital no limita

l'espai.

En Vicenç Portell s'acomiada de l'edició en paper i, a partir d'ara, tot el

material que es vulgui publicar s'haurà d'adreçar de moment a

cecastellar@gmail.com

Més endavant us informarem de l'adreça definitiva de comunicació general.

Recordeu que cal enviar la informació abans del dia 20 de cada mes.

L'enllaç al butlletí digital s'enviarà a tots els socis dels que tinguem l'adre-

ça de correu electrònic. Us preguem, per tant, als que encara no ens heu do-

nat la vostra adreça de correu que l'envieu a cecastellar@gmail.com.

Al local social tindreu a la vostra disposició un exemplar en paper per

consultar.

Major, 23
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Curs elemental d'edició de vídeo digital a càr-
rec del soci Joan Vives. Inscripcions a la Secretaria
del Centre Excursionista de Castellar fins al 13 de
Juny. Aportació 15 euros per alumne. Places limi-
tades a un total de 20 alumnes. Començament del
curs: 19 de juny.

FOTOGRAFIA

Estem treballant en l'or-
ganització de la travessa Caste-
llar-Montserrat prevista, com és
tradicional, pel diumenge de
Rams, 13 d'abril. En aquesta
ocasió arribarà a la seva 25a
edició.

Alguns membres del
CECV s'estan implicant, amb
la seva impagable dedicació,
per a que aquesta activitat es
pugui desenvolupar con cal.
Rebreu informació a través dels
mitjans de comunicació locals.

25a TRAVESSA CASTELLAR-MONTSERRAT

Tota la informació a: http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/
diba_projecte/curs_dedicio_video_digital_2014/

DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE, A LES 21 h.

Reeixida pre-
sentació del Joan
Clofent al Centre
Excursionista de
Castellar el diven-
dres, 7 de febrer.

El Joan ens va
il·lustrar amb les se-
ves explicacions i el
vistós reportatge
audiovisual amb el
que ens va obsequi-
ar. En finalitzar es
va mostrar molt pro-

per i va respondre molt detalladament les diferents preguntes que li van plan-
tejar alguns dels assistents.

La paradeta de la llibreria Nobel, en la que es van posar alguns exem-
plars del seu llibre "Els meus 7 cims" a la venda, va permetre adquirir-lo allà
mateix i aprofitar per a que l'autor el dediqués.
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

recorregut de la prova de resistència Ruta de les Ermites, transitant-lo en la
seva totalitat. Posteriorment es va procedir a eliminar alguns obstacles detec-
tats.

• Dia 9 de febrer: Tres equips del Grup de
Muntanya van procedir a la verificació de l'estat del

GRUP DE MUNTANYA

Primera etapa del clice Pre-Pirineu de Lleida,
Etapa Alinyà - Perles del 23 de febrer

Sortida matinal organitzada pel Grup de Muntanya a la vall d'Olzinelles
(Sant Celoni - Montnegre) el 26 de gener
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Sortida a Castellsapera del grup Familiar el passat 2 de Febrer

GRUP FAMILIAR

ESPORTS DE MUNTANYA

EL PASOEL PASOEL PASOEL PASOEL PASO
Església, 2 - Tel. 93 714 84 49

CASTELLAR DEL VALLÈS

DESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALS

PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.EQUIPAMENTS I ACCESSORIS

El dia 19 va fer la seva presentació el
nou grup de curses de muntanya, amb una
notable assistència de persones joves amb
molts ànims per a participar en aquesta acti-
vitat.

El Ramon Canalís i el Jordi Gudàs són
els promotors d'aquest nou grup i van saber en-
grescar als assistents a l'acte.

GRUP SALAMANDRA TRAIL RUNNING


