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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES I EX 

Gener 

7, diumenge 
12, divendres 
14, diumenge 
14, diumenge 
14, diumenge 
14, diumenge 
17, dimecres 
19, divendres 
20, dissabte 
21, diumenge 
21, diumenge 
26, divendres 
28, diumenge 
28, diumenge 
28, diumenge 

Activitat 

Caminada per la Serra de l'Obac 
Finalitza el període votació fotografíe 
Matinal al Bergueda (retirar pessebre) 
Excursió matinal a la serra de l'Obac 
Dels romans al romanic - la etapa 
Mexicanada 
Data maxima per retornar el resguard 
Reunió preparatoria Els Cinc Cims 
Sopar i projecció Travessa Pirinenca 
Una volta per Sant Lloren<; del Munt 
Transiberia 
Assemblea ordinaria de socis 
Matinal per Montserrat (IV) 
Excursió matinal a l'Ocell de Pedra 
Pie de la Gallina Pelada 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza 

~Iés informació a : 

Grup Familiar 
Grup de Fotografía 
Grup de ~Iuntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de enders 
Grup Le Due Traces 
Grup d-E quí 

oticiari del Centre 
Grup de ~1untanya 
Grup Familiar 

oticiari del Centre 
oticiari del Centre 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Les Dues Traces 

Km 

Dia 14 Cicle d'excursions i descoberta de la natura: Agrup. Excursionísta de Muntanya 
Cingles de Bertí 

Dia 21 Excursió per a con€!ixer !'Albera Club Excursionísta Empordanes 
www.cexcursionsiaempordanes.org 

Dia 28 Excursió de BTT al Pla de l'Estany Club Excta.Empordanes. Tel. 972 50 62 90 
(Xavi) 

Per a més informació sobre aquestes sortides i d'altres, 
dirigiu-vos a la web de la FECC: www.feec.org. 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 7: Caminada per la Serra de l'Obac. Sortirem a dos quarts de 9 del 

matí de l'aparcament del passeig de Tolra en cotxes particulars i anirem fins a 
l'Alzina del Sal1ari on deixarem els cotxes que ens serviran per després alleugerir 
la tornada, continuarem fins a Coll d'Estenalles. Caminarem fins a Coll de Boix 
passant per la Coma d'en Vila, paisatge que ha canviat des de l'últim cop que 
varem passar per l'efecte de les excavadores. Des de Coll de Boix anirem fins a 
!'Hospital de Sang i després agafarem el camí fins a l'Alzina del Sal ·lari. Unes 5 
hores de recorregut, sense dificultat. Vocal: África, telefon 93 714 70 46. 

• Dia 21: Una volta per Sant Lloren~ del Munt. Sortida a dos quarts de 
9 del matí de l'aparcament del passeig de Tolra en cotxes particulars. És una ma
tinal, porteu esmorzar. Itinerari: Deixarem el cotxe a l'al¡;ada de la Barata - Can 
Bofí - Carena dels Ginebrers -Turó de Coll Prunera per tornar a La Barata. Vocal: 
Enrie Zorrilla, telefon 93 714 46 35. 

A la reunió preparatoria del passat dia 16 de desembre es va acordar de 
tornar a fer la tradicional trabada amb la neu de La Molina, al mar¡;. Per poder 



fer una previsió de les places del refugi, s'agrairia que les persones interessades es 
posessin en contacte amb la vocal responsable Anna Sola, telefon 93 714 44 79. 

Tothom que estigui interessat en coneixer el calendari establert de les sorti
des del Grup Infantil per aquesta nova temporada, es pot adre¡;ar als locals del 
Centre Excursionista en horari d'oficina o bé demanar-ho per correu electronic a 
l'adre¡;a cecastellar@hotmail.com i en faci litarem una copia. També estaran penja
des als taulells de les escoles del poble. 

NOTA INFORMATIVA. Estem preparant un cap de setmana al refugi de 
Puigcercós amb cal¡;otada inclosa, i és per aquest motiu que es convoca a tothom 
que s'hi vulgui afegir, a assistir a la reunió informativa que es fara en horari d'ofi
cina al local del Centre dimecres, dia 10 de gener del 2007, a les 7 de la tarda. 
Aquest mateix dia es confirmara. una bestreta per a reservar pla¡;a corresponent a 
30 euros per persona. 

Proposta de la sortida. Dia 2 de gener: Sortida, divendres a la tarda per a 
fer nit al refugi. Día 3: Excursió pels entorns. Dinar al refugi (cal¡;otada). Dia 5: 
Excursió pels entorns. Sortida després de dinar cap a Castellar. El total de places 
disponibles és de 27. Inscripcions fins al dia 10 de gener; dimecres, dia de la reu
nió i formalització de la bestreta. Aquesta sortida tindra una subvenció per part 
del Centre, per als socis, del 10 per cent. Per precs i preguntes previes al dia de la 
reunió podeu adre¡;ar-vos a África (telefon 93 714 70 46). 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 14 : Matinal al Bergueda. Retirada del Xlle Pessebre del Grup 

de Muntanya del cim de Sant Marc de Broca. Sortida a les 7 del matí de l'apar
cament del passeig de Tolra .. Despla¡;ament: en cotxes particulars. ltinerari: Sant 
Martí de Broca, font de Serra, casa del Castell de Broca, pla del Castell i Sant 
Marc de Broca (1.607 m). Retorn pel mateix itinerari. Rores de camí: 3,30 (apr.) 
Vocals: Pere Cardona i Jaume Torrens, telefons 93 714 80 47 i 93 714 55 42. 

• Dia 20: Sopar de cloenda, projecció del document audiovisual de la 
Travessa pirinenca i presentació de la nova ruta d'enguany: del Montgrí al 
Puigneulós. Oportunament es fara arribar a totes les persones que van participar 
a les etapes de la passada travessa les característiques i els detalls d'aquesta 
bonica trobada que, com cada any, en acabar-se les sortides de muntanya, es porta · 
a terme amb caire festiu i familiar al local del Centre. 

• Dia 28: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (IV). Itinerari: pla 
de la Mónica (430 m), serrat d'en Muntaner, camí de les Artigues, coll dels Polle
gons (904 m), coll a la serra de l'alzina de les Paparres (1.014 m), !'Albarda Cas
tellana F (1.177 m) , clot de la Sajolida, camí del Pont, camí de la Vinya Nova, pla 
de la Mónica. Sortida a les 7 del matí de l'aparcament del passeig de Tolra. Des
pla¡;ament en cotxes particulars. Rores de camí: 4 (apr.) Vocal, Jaume Torrens, 
telefon 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-RI ANANT 
• Dia 14: Excursió matinal a la Serra de l'Obac. Sortida a les 8 del matí 

de l'aparcament del passeig de Tolra. Despla¡;ament en cotxes particulars. Vocals: 
Lluís Vila i Jaume Font (tels. 93 714 37 47 i 93 714 56 76). 

• Dia 28: Excursió matinal a l'Ocell de Pedra. Itinerari: Torrent de la Vall, 
masia de la Vall, Ocell de Pedra, coll de Creu Gener i torrent de les Refardes. 
Despla¡;ament en cotxes particulars. Rores de camí: 3.30 (aprox.) Vocals: Maria 
Concepció Costa i Josep Maria Biosca, telefon 93 714 62 63. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 14: Dels romans al romanic - primera etapa. Sant Martí d'Empú

ries - Camallera. Recorregut de 17 quilometres. Sortida a les 7 del matí de la 



rotonda de la ronda de Llevant, davant de la piscina coberta. Cal portar esmorzar 
i dinar. Vocals: Eduard Soler (telefon 93 714 20 75) i Carme Lleixa (telefon 
93 714 86 94). 

ESPLAI SARGANTANA 
Salut, sargantanes! Aquestes vacances ens veurem poquet les cares, pero sort 

que passen rapid i aviat ens podrem reincorporar a la rutina de cada dia que tant 
ens agrada: anar a l'escola, fer els deures, anar a natació, anar a angles, deixar de 
rebre regals ... Qui no s'hi acostuma rapid! 

Val, deixem les ironies. Les vacances duren poquet (als monitors també se'ns 
fan curts aquests dies de festa, i llargs els examens de després), pero tenim un 
al·licient important de cara a tornar a comenc;ar al gener ... els dissabtes a la tar
da! (encara que no us ho creieu, nosaltres també ho estarem esperant amb an
síes!). Aquí us adjuntem el calendari del mes, que si destaca per alguna cosa no 
és per tenir grans ponts ni per sorgir-nos els mitjons foradats ... També volem apro
fitar per donar les gracies a tots els nostres fidels que vau venir a ajudar-nos el 
dia de la Marató, tant materialment (ajudant a preparar les activitats) com mo
ralment (venint a fer-Ies) . Ara dedicarem una pregaria al nostre gran déu l'Evaristu 
el tiu listu i venerarem una mica al nostre estimat Meló (el pobre esta deprimit 
perque el tenim una mica oblidat). Comencem: Ooooohhhhmmmmmmm ... Val, ja 
esta. Dones ja per comenc;ar a despatxar el tema, només us volem desitjar unes 
molt bones festes i que els Reis us portin moltes coses, pero sobretot sobretot, que 
les disfruteu, que rieu i que feu forc;a l'animal. Els monitors ho fem tot l'any i no 
ens va del tot malament. 

1 el calendari fa així: 
- Divendres, dia 5 de gener: Hem d'anar a dormir d'hora, així que aquest 

dia, per una raó de forc;a major, no farem esplai. 
- Dissabte, dia 6: Com que a dos quarts 5 encara estarem tots asseguts a 

taula i ben tips de torrons i neules, aquest dia us deixem descansar i tampoc fa
rem esplai. 

- Divendres, dia 12: Esplai de JO VES (1, 11 i 111). 
- Dissabte, dia 13: Esplai de PETITS/MITJANS/PRE-ANXOVES. 
- Divendres, dia 19: Esplai de JO VES (1, 11 i 111). 
-Dissabte, dia 20: Esplai de PETITS/MITJANS/PRE-ANXOVES. 
- Divendres, dia 26: Esplai de JO VES (1, 11 i III) . 
- Dissabte, dia 27: Esplai de PETITS/MITJANS/PRE-ANXOVES. 

GRUP D'ESQUÍ 
El passat dijous , dia 14, es van dur a terme les inscripcions per a poder 

assistir a les sortides d'esquí a l'estació andorrana de Pal-Arinsal. El nombre d'ins
crits ens permet omplir un autocar amb seixanta seients, tot i que malaurada
ment, no ens hi ha cabut tothom qui tenia ganes de venir, restant oberta una llis
ta d'espera amb quinze persones apuntades (onze d'elles són socis del Centre). 
D'aquesta colla d'esquiadors inscrits, poc menys de la meitat fara un curset d'es
quí alpí o bé de snowboard per tal de millorar el seu nivell. 

Us recordem que la sortida sera a les 5 del matí des de davant de l'institut 
lES Castellar. Per tant, cal ser-hi un quart d'hora abans per tal de carregar el 
material i acomodar-se a l'autocar. L'arribada a Castellar sera entre dos quarts 
de 9 i les 10 del vespre, aproximadament. Recordeu que cal retornar el resguard 
d'ingrés de l'import de les sortides abans del dia 17 de gener, junt amb el full 
d'autorització dels pares (en el cas dels menors d'edat). 

Bé, dones, ara només falta la neu. 



REVISEU EL VOSTRE MATERIAL, NO HO DEIXEU PER ÚLTIMA HORA! 

vols anar tot sol a Pal ? 
coneixes al Benito? 

NOBA 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dia 14: Mexicanada: Pie de la Mina (2.683 m). Porta - Vall de 

Baladra (Arieja) . 
Esquí fins a migdia a Porte-Puymorens. Dificultat: * 
• Dia 28: Pie de la Gallina Pelada, serra d'Ensija (Alt Bergueda). 

Dificultat: * Els interessats, adreceu-vos a Pere Estapé (telefon 626 539 661). 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us recordem que fins el día 12 de gener podeu votar les millors fotogra

fíes del Saló de Muntanya. Fins aquest día estaran exposades a la sala gran 
del local social del Centre. Fins el proper día 9 de febrer podeu trametre les 
fotografíes del I DIGICEC, concurs de fotografía digital del Centre Excursio
nista de Castellar. 

El passat 17 de desembre el grup de fotografía va fer una sortida de 
fotografía per tal de col-laborar als actes de la Marató de TV3. 



NOTICIARI DEL CENTRE 
Assemblea ordinaria de socis. Per acord de junta ordinaria. en reunió cele· 

brada el dia 4 de desembre proppassat, es convoca assemblea general de socis pel 
dia 26 d'aquest mes de gener, a tres quarts de 10 del vespre en primera convoca
toria i a un quart d'11 en segona, que es desenvolupara d'acord amb el següent 
ordre del día: 1r, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior . 2n. e tat de comp
tes a 31 de desembre del 2006 i aprovació, si s'escau. 3r, a provació de les noves 
quotes de socis per a l'any vinent. 4r, pressupost per a l'any 2007. 5e. comentari 
d'activitats, si hi ha qui en vulgui fer. 6e, lectura i comentari de le propostes de 
socis presentades per escrit fins 10 dies abans de la celebració de l'a semblea. 7e, 
ratificació, si s'escau, o variació de la composició de la junta. 8e, torn de paraules, 
precs i preguntes. 

Reunió preparatoria de la VIII edició dels Cinc Cims (22 abril 2007). 
Sera el 19 de gener a les 10 de la nit, al local del Centre. Tots els que vulgueu 
col-laborar en aquesta edició, esteu convidats a participar-hi. Gracies per endavant. 

Targetes asseguranca esportiva 2007. Recordem que des de 1'1 de desem
bre proppassat es poden fer les noves targetes federatives. Teniu els preus per l'any 
2007 al tauló d'anuncis del Centre. Hi ha novetats molt interessants per infants 
fins a 13 anys, per joves de 14 a 16 anys i joves de 17 anys. Horaris: Dimecres, de 
19 a 21 h. i divendres, de 22 a 23,30 h. 

Projeccions. Aquest any 2007, la junta vol donar un nou impuls al tema de 
les projeccions d'audiovisuals, i és per aixó que durant aquest any tenim previst 
de realitzar un mínim de sis projeccions, a part de les que puguin sortir propasa
des per socis de l'entitat o bé per entitats o associacions de la nostra població. 
Estrenarem aquestes projeccions el proper día 21 de gener a dos quarts de 7 de la 
tarda, al local social amb el documental titulat El Transiberia , a carrec de Josep 
Vidal. És un documental sobre el mític ferrocarril Transiberia, la seva historia i 
recorregut de 9.289 kilómetres, durant set dies, des de Moscou fins a Vladivostok, 
a través d'un viatge d'amics fet el mes d'abril de 2006, abans d'acabar l'hivern 
siberia. Es mostra la vida en el tren, les estacions i algunes ciutats visitades, com 
Moscou, Novosibirsk (capital de Siberia Occidental); Irkutsk i Litsvianka, situades 
enfront d'un glac;:at llac Baikal i, finalment, Vladivostok, la capital de l'Orient rus, 
situada a l'ocea Pacífic, enfront de les costes del Japó. Aquesta projecció sera feta 
amb alta definició i format 16:9 (panoramic). Esperem la vostra assistencia. 

Quotes de socis d'enguany. Imminent ja la posada en circulació dels re
buts de quota de soci, any 2007, una vegada més us preguem que faciliteu a secre
taria, tan aviat com us sigui possible, qualsevol modificació o canvi que afecti a la 
domiciliació bancaria. Així evitarem les sempre enutjoses devolucions de rebuts 
impagats. L'import de les quotes d'aquest any 2007 és el següent: lnfantils (fins 
els 12 anys), 14 euros; juvenils (de 13 a 18 anys) , 18 euros; adults (més de 18 
anys), 21 euros; i jubilats, 10,50 euros. 

Moviments d'altes i baixes de socis. Us informem que durant l'any 2006, 
al Centre Excursionista ses van donar d'alta 50 persones i 52 es van donar de baixa. 

DONACIÓ. A últims del mes de desembre passat, el Centre Excursionista 
va rebre , per part d'Óscar Masó, de Sabadell, unes fotocopies d'escrits d'Enric 
Camellas als llibres de registre de la Castellassa de Can Torras. La procedencia 
dels escrits són de l'arxiu-biblioteca del Centre Excursionista de Terrassa . Osear 
Masó esta recopilant dades per fer un llibre sobre la Castellassa de Can Torras, 
i juntament amb dos companys d'escalada, han obert una nova vía a la mateixa 
Castellassa, fet que recollim en aquest mateix butlletí (pagines centrals). 



UNA NOVA VIA D'ESCALADA 
OBERTA A LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS 

EN HOMENATGE A L'ENRIC COMELLAS 1 LLINARES 

L'Enric Camellas i Llinares (Castellar del Valles, 1920- Sabadell, 2006) va ser un dels 
cofundadors de la SEAC (actualment CE Castellar) i merescudament erigit com una de les 
figures més representatives dels inicis de l'excursionisme castellarenc. Parlar d'ell és parlar 
de la Castellassa de Can Torras . El seu lligam amb aquest espectacular monolit de roca del 
massís de Sant Lloren<; del Munt va ser molt estret durant gairebé 25 anys de la seva vida. Tot 
va comen<;ar quan va escalar la Castellassa amb tan sols 13 o 14 anys, sense corda i sense 
coneixements d'escalada, només endut per l'admiració i la il-lusió que li provoca va, i no cal dir 
que posteriorment la va anar ascendint multitud de vegades més. 

Les interessants anecdotes i peripecies que l'Enric va viure a la Castellassa amb la 
precarietat material i económica del moment conformen un ingent recull que mereix ser in
dos en un llibre que parli íntegrament de la Castellassa, tasca dins la qual estic actualment 
immers. Aquesta tasca és la que em va portar a coneixer l'Enric. Tot i que vaig tenir la gran 
sort de poder parlar amb ell, el seu delicat estat de salut no li permetia d'ajudar-me. No obs
tant, em va respondre oferint-se a la maxima col ·laboració fins que li quedés un bri de vida, un 
gest que em va impactar molt. Per aixo, poc després, quan vaig saber que ens havia deixat, em 
va sorgir al cap la idea de retre-li homenatge a través de l'afició que tinc, que és la d'escalar. 
Així, aprofitant l'oportunitat de coincidir amb el prolífic escalador Jaume Clotet «Paca», vaig 
parlar-li de l'Enric i, encara que inicialment no era l'objectiu del dia, ens vam posar gairebé 
improvisadament a comen<;ar un nou itinerari d'escalada a la Castellassa dedicat a ell. En «Paca» 
em va propasar de fer-ho perla cara est, mirant al poble de Castellar (bressol d'en Camellas) , 
i ho vaig trabar ben encertat. Aquell dia, el meu company va encap<;alar el primer llarg de 
corda fent ús de la seva tecnica més genui:na i que l'ha fet famós: l'artificiallaboriós de ploms, 
falques , pitons i burins, en aquest cas amb una roca que requereix especial atenció. 

El segon dia vaig quedar amb el meu germa Albert. La jornada va resultar un xic acci
dentada: primer va m fer un rapel tan volat que no ens va poder dura la primera reunió, obli
gant-nos a repetir el primer llarg obert per en «Paca» per poder atansar-la. Llavors vaig encap
<;alar el segon llarg de corda vencent un fort desplom que va donar algun ensurt, i al final vam 
protagonitzar una inútil carrera contra rellotge per evitar la foscor, que ens va atrapar quan 
encara estavem en plena escalada. 

El tercer i últim dia (2-12-2006) érem de nou els dos obstinats germans Masó, i aquest 
cap les coses van anar millar, malgrat una freda ventada que ens va garratibar. L'Albert va 
culminar la via encap<;alant el tercer i últim llarg de corda, que el va conduir a la punta central 
(alguns l'anomenen «la Cabreta») , amb un final adre<;at i de roca més compacta. 

D'aquesta forma vam donar per acabat aquest humil homenatge a l'Enric Camellas 
(e.p.d.), una vía on el caire classic impera, de roca descomposta (més compacta a la meitat 
superior) i que exigeix que !'escalador conegui bé el rocam de Sant Lloren<; per poder assaborir 
un trajecte acrobatic, sinuós, entretingut i a la recerca de la logica de la desplomada cara est 
de la Castellassa.- Óscar Masó Garcia 

Fitxa técnica de cad a llarg d e cord a. - Ll: Fissura apitonar, flanqueig per cornisa, 
díedre cec i flanqueig fins la reunió. Hi ha burins, ploms i 1 pont de roca. Cal dur 2 universals, 
8 plaquetes recuperables, 2 "V'' (una retallada), 4 falquetes de fusta i pitonisses, 3 ploms (per 
si cal renovar-los). (A2, A2/Ae, V-) . 20 metres.- L2: Díedre desplomat, cornisa, tram vertical, 
cornisa i reunió. Compte amb el free de les cardes . A l'inici hi ha un pas de falca, la resta esta 
equipat amb spits M8. (Al, A2e, V0

, IV+, Il0
). 35m.-L3: Placa, cornisa, 1 pas d'estreps i pas 

finet, rampa facil tendint a la dreta, remuntar la punta central (pas de cornisa equipat) , passos 
entre blocs i superar la visera del cim (sostret equipat) . Hi ha spits M8 i un pitó. Al cim hi ha 
una savina i una alzina. Cal dur algun tascó de cable (petit) i la baga del cim. (IV0

, Ae, IV0
, Ir", 

IV+, IV0
, V+ (o Ae)) . 20m. 



!Dtbícatoría 
L'Enric Comellas i 

Llinares 
(Castellar del Valles 
1920, Sabadell 2006) 
va ser un dels socis 
cofundadors de la 

SEAC de Castellar i 
un gran apassionat 

de la Castellassa. Va 
ascendir-la moltes 
vegades essent la 
primera entre els 

anys 1933-34 quan 
la va pujar sense 
corda, als 13-14 

anys i sense haver 
escalat mai abans, 

només mogut perla 
seva iJ.lusió ... 

Sant Lloren<; del Munt -la Castellassa de can Torras- cara est 

via: Enrie Co----ellas i Llinares 
75mts. 
A2,A2e, 
V+(VD obiJ 

Obertura: Vía oberta des de baix a l'estil classic en 3 jornades essent l'última el día 2-12-2006, a carrec d'en Jaume 
Clotet "Paca "(Ullastrell) i e1s gernians Alb rt i Osear Masó Garcia (Sabadell). FJtxa tecnica: Vía forc;a equipada en 
general on caldra dur: 4 talques de fusta i pitonisses, 3 ploms (per si cal renovar-los}, 8 plaquetes recuperables , 2 
universals, 2 "V" grans, bicoins, bagues, CASCS i estreps. Vía estrategica i sinuosa. Roca en general delicada. 



Parlant de la Castellassa, el passat 10 de desembre, com cada any, el 
Centre Excursionista hi va portar un pessebre, enguany era el 418. Voldríem 
fer una menció especial als dos octogenaris que també van acompanyar el 
pessebre. Són en Josep M. Torras i n'Agustí Ventura. 



1 DIGICEC 
CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 

DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

PARTICIPANTS: Socis del CEC i aficionats residents a Castellar. 

TEMES: Lliure i Muntanya. 

OBRES: Cada concursant podra presentar una col-lecció de 3 fotogra
fies en cada tema. Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor, 
i no han d'haver estat premiades ni publicades amb anterioritat. Totes les 
fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pro
pia imatge, d'acord amb la Llei organica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge. 

FORMATS: El format ha de ser JPG i de dimensions redui:des, en píxels 
de 1.024 X 768 (vertical i horitzontal), no podra superar en cap cas els 600 
KB de carrega i sempre en CD. 

PRESENTACIÓ D'ORIGINALS: El termini de lliurament finalitzara 
el dia 9 de febrer del 2007. Les fotografies s'hauran de trametre els divendres 
al local social del Centre o bé a les tendes de fotografia Tenda de Fotos, 
FotoSistema QSS, Foto Vila Hosta i Fotoprix. 

IDENTIFICACIÓ: En el mateix CD s'ha d'incloure un arxiu adjunt amb 
les següents dades: Nom i cognom del concursant, pseudonim o alies, tema 
en el que participa, títol de la fotografia, telefon de contacte i adre<;a de cor
reu electronic. 

PREMIS: Consistents en trofeu a la millor col-lecció de cada tema i tam
bé a les tres primeres obres de cada tema. 

JURAT: Estara integrat per membres del Departament de Fotografia 
de les Agrupacions Narcís Giralt. El jurat d'admissió es reserva el dret a des
estimar aquelles fotografies que no responguin a la tematica del concurs. 

DRETS: Gratui:ts. 

VEREDICTE: Sera públic i inapel-lable i tindra lloc el dia 24 de febrer, 
a les 6 de la tarda. 

NOTES: Cada concursant sols podra optar a un premi per tema. La pro
jecció de les diapositives i el lliurament de premis tindra lloc el diumenge, 
dia 25 de febrer, a dos quarts de 5 de la tarda. Participar pressuposa l'accep
tació total d'aquestes bases. 

Castellar del Valles, gener del 2007 

AlimentacJo Natural 
-c onsulta de naturópata 
- Ma ssatges terapeutics 

Grup s de treball corporal 

- 93 747 30 89 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

CINQUANTA ANYS DEL QUEIXAL CORCAT 

El Queixal Corcat és, possiblement, un deis monolits de Sant Lloren¡; 
del Munt -a la vall d'Horta- més visitat pels excursionistes. Ho demostren 
les firmes del llibre-registre instal1at al seu cim-. A part de la seva situa
ció estrategica i el seu perfil característic, assoiir-ne el cim no presenta cap 
dificultat seriosa per a qui estigui acostumat a trescar per la muntanya, ni 
representa gaire risc. 

El dia 28 d'octubre del 1956 hi pujaren Biel Dalmau, de les oliveres, i 
Josep M. Torras, de la SEAC, els quals varen tenir la idea de batejar-lo amb 
aquest nom. Per a celebrar-ne el 50e aniversari, el 28 d'octubre passat van 
ascendir-hi l'Óscar Masó, de Sabadell, i el nostre consoci Josep M. Torras, en 
homenatge i recordan¡;a del Biel, malauradament traspassat anys enrere. 

El característic turó del Queixal Corcat, 
vist des del fons de la vall d'Horta 



ESPELEOLOGIA. AVENC DE LA FALCONERA (-30m) 

Diumenge, dia 5 

Esta situat al Pare de Sant Lloren<; del Munt (sector de la Mata). Cavi
tat que consta d'un únic pou i una sala al costat. Practicament no té cap 
formació , una columna, algunes estalactites i banderes que.estan trencades. 

La foto correspon a la paret que té la columna. 

La que surt a la foto és M. Mañosa. 

El grup, al pie de la Dona (2. 790 m.). Foto: Pere Cardona 



AVENC DEL LLAMP (-73 m) 
Diumenge, dia 19. Esta situat al terme municipal de Sitges, al Pare 

Natural del Garraf. L'entrada és estreta pero bastant cómoda, dóna pas a un 
únic pou d'uns 45 metres que no té cap reinstal·lació fins que s'arriba a una 
petita repisa. Tampoc té practicament cap formació . D'aquí fins a 60 metres, 
ja hi ha formacions. Després hi ha un pou que practicament es pot baixar 
fent ramonage fins arribar a l'últim d'uns 8 metres, que aquí sí que ens hem 
d'assegurar. La foto correspon a la boca d'entrada. 

COVA DEL MORO (12 m) 
Dissabte, dia 25. Esta situada al terme municipal de Riells del Fai. 

Petita, pero activa cova, tal com es pot observar a la fotografía, que consta 
d'una única sala amb moltes formacions, i que té una petita sortida per la 
part de l'engorjat on esta situada. No obstant, aquesta sortida no és viable 
per accedir-hi. La foto de la portada correspon a aquesta cova. 

Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Teléfon 93 580 67 92 - Fax 93 424 61 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 



CLINICA OENTAL ,... 

OEL CENrr::lE "' 

Sala Boadella, 11 , baixos 
Telefon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 

& TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles nous 
i d'ocasió 

Assegurances de vehicles i de la llar 

Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tels . 93 714 51 91 - 93 714 24 38 
Fax 93 714 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

MASTER 
• •CADENA 

JOAN ANTÓN JUÁREZ ELECTRODOMESTICS 
Servei Técnic propi 
Cata lunya , 90 
08211 Castellar del Valles (Barcel ona) 
Tels. 93 714 62 75 - 93 715 98 58 
E-mail : jajua rez@j uarez.com .es 
www.j uarez.com .es 

-EHC.OFRAfS 
t F-ERRAllA rs 
C.ASf-EtlAR 

CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Tecnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 

~'. 
PLAN~ 

Pral de la Riba, 34 (pla9a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

DESCOMPTES ESPECIALS 
PER ALS SOCIS DEL CENTRE 

00 
VERTIC 

Cra. de Barcelona, 80-82 
Tel. 93 745 03 69 
08205 SABADELL 

ESPORTS 

STO" 
Cra. de Sent menat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



un nou ony . .. 

COPISTERIA 
CASTELLAR 

... uno novo imolye ... 

C/ Monteada, 17 
08211 Castellar del Valles 
Tel./Fax 93 714 46 67 
copisteriacastellar@telefonica.net 

Dipósit legal: B. 16.009 - 1967 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


