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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Gener Activitat Més informació a: 

11, divendres lnscripcions Ruta dels Romans al Romanic Grup de Senders 
12, dissabte Termini votacions Saló de Muntanya Grup de Fotografia 
13, diumenge Matinals per Montserrat (VIII) Grup de Muntanya 
13, diumenge «Mexicanaza» Pie de la Mina Grup les Dues Traces 
18, divendres Reunió preparatoria «Ruta de les Ermites» Noticiari del Centre 
18, divendres Inscripcions Ruta dels Romans al Romanic Grup de Senders 
19, dissabte la sortida Pal-Arinsal Grup d'Esquí 
20, diumenge Camí de les estatues Grup Familiar 
20, diumenge Excursió al Bergueda Grup de Muntanya 
20, diumenge Matinal a les fonts de Rellinars Grup Anar-hi Anant 
20, diumenge Projecció «Birmania, l'esclat del budisme» Noticiari del Centre 
25,divendres Assemblea General Ordinaria de Socis Noticiari del Centre 
26, dissabte 2a sortida Pal-Arinsal Grup d'Esquí 
27, diumenge Camí ramader del Penedes, la etapa Grup de Muntanya 
27, diumenge Excursió sorpresa Grup Anar-hi Anant 
27, diumenge Pie Negre d'Envalira Grup les Dues Traces 
27, diumenge Projecció« Un viatge a !'interior» Noticiari del Centre 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 20: Camí d e les estatu es . Matinal. Sortida a 2/4 de 9 a la 

Benzinera de la BP per agafar la Vallesana que ens portara a Sant Lloren9. 
Tornarem a Castellar tot passant pel camí de les estatues. Porteu esmorzar i 
beguda. Vocals: Carme Hosta i África París, telefon 93 714 70 46. 

Notificac ió im portant: La sortida a la Molina d'enguany s'ha hagut 
d'anular, dones, el refugi on era habitual anar ha apujat els preus d'una mane
ra for9a abusiva í, l'altre refugí que hi ha, no té places lliures fins a l'abríl (tot 
í tenír-ne més de dues-centes). 

GRUP DE MUNTANYA 
• Día 13: Cicle d 'excu rsions m a t inals per Mon tserrat (VIII). Itíne

rarí: El Castell (538 m), can Salses, clot del Tambor, font del Xebret, cova de 
l'Arcada, torrent del Lloro, refugí Vicen9 Barbé (888 m), l'era dels Pallers (756 
m), els Pallers, el Gerro, canal del Pages, can Salses, el Castell. La vuitena sor
tida del cicle va especialment dedicada a anar a veure la Cova de l'Arcada; una 
meravella de la natura digne d'ésser visitada per la seva grandiositat. Alhora, 
després de remuntar el sector inferior del torrent del Lloro, transitarem cómo
dament vers el refugi i de passada anirem a donar un cop d'ull i fer un trajecte 
per la carena dels Pallers, un sector poc concorregut i forr;a inedit, ubicat a l'ex
trem occidental de la serralada de Montserrat, que va patir intensament els con
tundents efectes dels incendis forestals. Sortida: a les 7 del matí, en punt, de 
l'aparcament del passeig de Tolra. Despla9ament en cotxes partículars. Rores 
de camí: 4 (apr.). Retorn prevíst a Castellar: a les dues de la tarda. Vocal: Jaume 
Torrens, telefon 93 714 55 42. 

• Día 20: Excu rsió a l Bergu ed a . Retirada del XIII Pessebre del Grup 
de Muntanya, situat el passat dia 6 de desembre al cím de Sant Marc de Broca 

j 



(1.607 metres d'altitud). Despla9ament en vehicles particulars. Sortida a les 7 
del matí. El retorn a Castellar esta previst poder-lo fer cap a les 2 de la tarda. 
Vocals: Pere Cardona i Jaume Torrens, telefons: 93 714 80 47 i 93 714 55 42. 

• Dia 27: Travessa pel camí ramader del Penedes (1 a etapa) - De 
Castellar del Valles a la carretera del coll de Lligabosses a Mura. 
Itinerari: Castellar (330 m), drecera de Cadafalc, can Cadafalc (607 m), coll Roig, 
el Ripoll (430 m), la Roca, les Oliveres, la Muntada, can Brossa, masia d'Agra
munt (600 m), collet a la serra de castell de Pera (684 m), coll de la Caseta, camí 
ramader de les Elies a Talamanca, les Solanes, embassament de les Rafardes 
(530 m), carretera del coll de Lligabosses a Mura (490 m). Distancia total de la 
etapa: 20,2 km. Rores efectives de camí: 4 hores i 58 minuts. Desnivells: ascen
dents, 531 m. Descendents, 371 m. Velocitat mitjana de l'etapa: 4.067 metres 
hora. Cal portar esmorzar i beguda suficient per a tot el matí. Sortida: a les set 
del matí, en punt, del local del Centre. El retorn a Castellar es fara en autocar 
i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de les dues de la tarda. Per a 
assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar la inscripció i dispo
sar de la targeta de l'asseguran{:a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Vicen9 Por
tell, Vicen9 Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

ltinerari pel camí ramader del Penedes. En el decurs de la prima
vera del 2003, coincidint amb la celebració de les noces d'or del Centre Excur
sionista de Castellar, els companys que aleshores configuraven el seu Grup de 
Muntanya van organitzar diverses sortides col-lectives que tenien com a finali
tat divulgar el recorregut de l'antic camí ramader del Valles. Malgrat tractar
se d'un simple «experiment», la ruta va aconseguir mereixer molt bona acollida 
i el suport d'un nombrós estol de «motxillaires». Sense adonar-nos, aquelles jor
nades esdevindrien les primeres passes d'uns trajectes que, any rere any, han 
anat posant a l'abast dels excursionistes castellarencs la possibilitat de desco
brir i caminar per uns indrets molt bonics i variats. Els itineraris Montsegur -
santuari de Queralt; Castellar - la Jonquera; la Jonquera - Puigcerda, i Torroella 
de Montgrí - la Jonquera, si més no, han coadjuvat a aprofundir el nostre lli
gam incondicional amb la muntanya, a coneixer una mica més la geografia ca
talana i a consolidar un ambient de sana companyonia entre tots els participants. 

Per aixo, com cada any en aquestes dates, el Grup de Muntanya considera 
important aconseguir fer arribar a les persones que hi puguin estar interessa-
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des, la més cordial invitació a 
participar a la propera traves
sa. Aquesta vegada, al fer el 
plantejament preví del recor
regut de la sisena ruta conse
cutiva, ens ha semblat que 
potser esdevindria positiu fer 
un petit pas enrere i retornar 
una mica vers els parametres 
i als orígens que van impulsar 
el «nostre» primer trajecte. 
Enguany, l'itinerari que pro
curarem posar a la vostra con
sideració, va especialment de
dicat a donar a con€!ixer un 
modest treball de recerca a 
l'entorn del tra<;at del camí Agramunt - Les Rafardes 
per on transitaven els admirables pastors transhumants i els seus inseparables 
ramats d'ovelles, en elllarg periple perla carrerada que enlla<;a les terres baixes 
del Penedes amb l'enlairat pla d'Anyella. Com ja varem apuntar en fer la des
cripció del camí ramader del Valles, és evident que no hem aconseguit descobrir 
res de nou. Alhora, amb molta humilitat, cal advertir que és probable que el re
corregut que ara ens disposem a resseguir no correspongui, exactament, amb el 
seu tra<;at original. Amb el decurs dels anys, diversos factors, la majoria condi
cionats per l'actuació humana, han modificat de forma notable l'estatus de la ruta 
primitiva. Conscients de les nostres propies limitacions i, sens dubte, orfes dels 
coneixements científics necessaris, en tot cas i ben senzillament, hem intentat re
cuperar la seva estructura primitiva i adaptar-la a les característiques actuals 
de l'entorn geografic per on discorre. Confiem en no haver fet cap gran disbarat. 
Una breu consulta a la documentació cartografica i a la bibliografia que tenim a 
l'abast, ha servit de base per a dividir el recorregut que avui presentem en tres 
sectors ben diferenciats. La primera part és un simple itinerari d'enlla<; que ofe
reix la possibilitat d'anar a buscar, des de Castellar, el camí ramader que, proce
dent de Sant Lloren<; Savall, permet despla<;ar-se vers la masía de les Elies i, des 
d'alla, continuar cap a la vila de Talamanca. Hi ha constancia que quan aquesta 
ruta transhumant estava en actiu, ésa dir, transitada per diverses ramades, s'uti
litzava normalment el trajecte per on discorre l'actual carretera de Monistrol de 
Calders (B-124), aleshores orfena d'asfalt i de transit de vehicles. El segon sector 
de la travessa es desplega seguint un petit tram de la carrerada que, procedent 
del Penedes, s'endinsa al pla de Bages travessant el coll de can Ma<;ana, camí de 
Manresa i de Sant Fruitós de Bages. En el nostre cas, hi accedirem en arribar a 
la vorera de les aigües del Llobregat, concretament a la sortida de la vila de 
Navarcles. Des d'aquest indret, s'avan<;a cap al nord pel camí ral de Berga, fins 
anar a raure al pont de Cabrianes i Cabrianes. Aquest antic camí ramader, que 
continua vers Avinyó, pla de l'Oliva, Sant Feliu Sasserra, la Torre d'Orista, San
ta Creu de Jotglar, Beulaigua (Sant Martí d'Albars), Santa Eulalia de Puig-oriol 
i Alpens, en l'actualitat presenta l'inconvenient que part del seu tra<;at s'ha con
vertit en una carretera asfaltada. 

El tercer tros del trajecte que avui volem presentar es desenvolupa resse
guint el brancal més occidental de les rutes ramaderes de la comarca de Bages. 
Aquesta variant, que s'inicia a Manresa on es separa de l'itinerari anterior, con-



tinua pel camí de Santpedor i 
Sallent. El nostre proposit era 
enlla¡;ar Cabrianes amb Sa-
llent mitjan¡;ant el sender GR. 
4, pero al comprovar la presen
cia d'asfalt, ens va decidir a eli
minar aquesta connexió. Una 
vegada ja situats a Sallent, 
avan¡;arem vers Sant Pere de 
Serrai:ma, el coll de la Portella, 
Sant Miquel de Terradelles, 
Sant Jordi de Lloveres, Sant 
Pau de Pinós, serrat del Grau, 
Pedra Dreta de Llu¡;a, serrat de 
Guiau, puig Martorell, i la Tor 
de l'Espa. A prop del puig de 

Castellar de n'Hug - Font Ferri l'Alzina Grossa de la Tor, el 
camí baixa cap al pont de Roma i pel fondal de la riera de Merles segueix vers el 
cobert de Puigcercós fins a les Vinyasses, on s'enfila pel solell de Moreta per aga
far la riera del molí de Moreta, en direcció a Sant Jaume de Frontanya. Supe
rats els colls de Sant Jaume i de la Batallola, la carrerada discorre a prop de Santa 
Oginia, des d'on ressegueix la fondalada del torrent de Solls cap a la Teuleria de 
Montverdor, per on es travessa l'Arija. Després puja vers el coll de Puig o de 
Montverdor i continua revoltant els vessants orientals de Sant Eloi i del puig 
Moreu, fins assolir la collada de cal Ros i Castellar de n'Hug. Ja des d'aquesta 
vila, es remunta de dret cap al coll de la Creueta, des d'on davallarem al magní
fic i dilatat pla d'Anyella, punt final del camí ramader que hem procurat resse
guir, on pensem fer acte de presencia coincidint amb la tradicional arribada del 
bestiar transhumant (finals de juny). Valla pena apuntar que diversos indrets 
d'interes que ofereix aquest recorregut ja han estat visitats en el decurs de les 
magnífiques i agosarades travesses que, anys enrere, impulsades pels companys 
Koldo Basterretxea, Modest Bordó, Isidre Cabedo i Ramon Falcó, tenien com a 
principal objectiu anar a raure a Guardiola de Bergueda o a Castellar de n'Hug. 
Malgrat tot, al tractar-se d'una ruta alternativa, cronologicament for¡;a allunya
da de les seves antecessores, amb diferent mecanica i filosofía i tenint en compte 
que es desenvolupa per uns paratges molt atractius, aquestes puntuals coinci
dencies esdevenen senzillament anecdotiques i no impliquen, llevat d'algun curt 
tram de l'itinerari, una expressa repetició del trajecte. Ja per acabar, volem agrair 
la confian¡;a que, amb la presencia i participació a les sortides que es van progra
mant, un nombrós grup de persones diposita en el modest equip d'improvisats or
ganitzadors que, potser amb més bona voluntat que encert, prepara les diverses 
etapes de la ruta. Uns recorreguts que, si tenen alguna virtut, és la d'anar orien
tats a donar a coneixer la geografía, la historia i l'etnografia del país que ens acull. 

Grup de Muntanya del Centre 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 20: Excursió matinal a les fonts de Rellinars. (Valles Occi

dental). Itinerari: Fonts de Rellinars, can Boada, coll de Correu, hostalets del 
Daví i tornada. Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí de l'aparcament del pas
seig Tolra. Despla¡;ament: en cotxes particulars fins a Rellinars. Vocals: Lluís 
Vila i Jaume Font, telefons 93 714 37 47 i 93 714 56 76 



• Día 27: Excursió Sorpresa. Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí de 
l'aparcament del passeig Tolra. Rores de camí: tres aproximadament. Tot i ser 
una excursió sorpresa podem dir que sera una matinal planera i apta per a 
tothom. Vocals: Ricard Canturri i Guillem Díaz, Tels. 93 714 25 54 i 93 714 82 95. 

GRUP DE SENDERS 
Ruta dels Romans al Romanic. Amics senderistes, la proposta que us fem 

per aquest any 2008 és la de continuar el GR 1 fins a Od€m. Seran 5 etapes, 
una cada mes, com fem habitualment. Es comenc;ara el primer diumenge de 
febrer al punt on vam acabar la tardar passada i arribarem al juny a Oden. 
Aquesta vegada farem camí pel Bergueda i el Solsones comarques situades en 
el que en podríem dir el cor de Catalunya. 

CALENDAR! DE SORTIDES HIVERN 1 PRIMAVERA 2008 
3 de febrer Riera de Merles - Gironella 1 17,9 Km. 
2 de marc; Gironella - L'Espunyola 1 17,4 Km. 
6 d'abril L'Espun~ola - Pont de Llinars 1 24,2 Km. 
4 de maig Pont de Llinars - St. Llorenc; de Morunys 1 19,5 Km. 
8 de juny St. Llorenc; de Morunys- Oden 1 19,5 Km. . . 
Inscnpcwns: Dws 11 1 18 de gener a les 10 hores al local del Centre. Re

cordeu que cal tenir renovada la tarja d'asseguranc;a de la FEEC. Consulteu el 
butlletí del mes de desembre on trobareu tata la informació necessaria. Vocals: 
Begoña Basterretxea, telefon 93 716 33 48 i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94. 

Va ser una sortida prou enriquidora amb un cercavila amb el que vam fer so
roll pel centre de Sabadell amb més esplais de la comarca. Després sota un grup 
d'animació vam hallar i jugar tots junts. Tot i que ens hagués agradat ser uns 
quants més (eehh que alguns veu fallar, «viam» si per la próxima veniu!) fem 
una valoració prou positiva d'aquell dia i el que va donar de si. 

Tot i així ara ja s'estan acabant les vacances de Nadal i per tant hem de 
tornar a la nostra realitat de principis d'any, proposant-se objectius per ser 
millors persones, aconseguir aquella beca que volíem perque el nostre fill anés 
a estudiar a Canada ... i recordar-nos com sempre que la lotería no ens ha do
nat tant com volíem, pero segur que l'any vinent toca! Segur! 

Al llarg del mes de gener que sapigueu que el tindrem ple de dies amb 
esplai de dissabte tot comenc;ant el dia 12! (o el divendres 11 eh!!!) Aquí podríem 
resumir la carta de gener pero ja que hi som aprofitarem per avanc;ar una se
rie de dates rellevants! 

- Divendres 11: esplai de joves (I, 11 i III). 
- Dissabte 12: esplai de petits/mitjans/pre-joves. 
- Divendres 18: esplai de joves (I, 11 i III) . 
- Dissabte 19: esplai de petits/mitjans/pre-joves. 
- Divendres 25: esplai de joves (I, 11 i III). 
- Dissabte 26: esplai de petits/mitjans/pre-joves. 
Sííí som un esplai i celebrarem carnestoltes amb disfressa conjunta! Con

cretament aquest any cau per alla el 2 de febrer! Aneu-vos mentalitzant per 
fer gresca i xerinola! 

També volem donar constancia de que ja tenim casa de colonies concreta-



ment la casa Les Obagues a Juneda, un poblet prop de Mollerussa, a la plana 
de Lleida!! Anirem avan<;ant informació de les Colonies quan vulguem! 

Us mostrem unes fotos perque us caigui la baba! 

Recordar també que cada dia intentem ser més moderns i que la nostra 
web (www.esplaisargantana.tk) ha patit actualitzacions últimament! Per tots 
vosaltres sigui la web. Apalí! Fins aviat! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us recordem que fins el 12 de gener podeu votar les millors fotografíes del 

Saló de Muntanya. Fins aquest dia estaran exposades a la sala gran del local 
social del Centre. 

Fins el proper 8 de febrer podeu trametre les fotografíes del 1r DIGICEC, 
concurs de fotografía digital del Centre Excursionista de Castellar. Les obres s'hau
ran d'entregar amb suport digital o bé enviar per correu electronic a l'adre<;a del 
Grup de fotografía gfotoce<@gmail.com, sol-licitant sempre justificant de recepció. 

El Calendari de l'Ajuntarnent. Aquest any les fotografíes que surten 
al calendari que edita 1' Ajuntament pertanyen al primer concurs de fotografía 
digital, DIGICEC, que organitza cada any el grup de fotografía del Centre. 

Ha estat una col-laboració de l'Ajuntament i el grup de fotografía. El cri
teri de selecció de les fotografíes del 1r DIGICEC, a carrec de l'Ajuntament, 
ha estat que fossin de paisatges relacionats amb el mes que il-lustra i en for
mat horitzontal. Hagués estat bé que sortís una fotografía de cada participant 
del concurs, pero com ja sabeu l'any només té 12 mesos i de participants, per 
sort, en tenim molts més. Els 12 participants escollits per l'Ajuntament que 
surten en el calendari són els següents: gener: Maria Marín, febrer: Marina 
Muntada, marc;:: Elvira Guardia, abril: Francesc Deu, maig: Montserrat Prats, 
juny: Jaume Muntada, juliol: Jordi Serra, agost: Pere Fité, setembre: Carme Mas, 
octubre: Teresa Rafart, novembre: Montserrat Bergada i desembre: Carme Vidal. 
Esperem que a tothom li agradi el calendari 2008. 

GRUP D'ESQUÍ 
El passat divendres 14 es portaren a terme les inscripcions per poder as

sistir a les sortides d'esquí a l'estació andorrana de «Pal-Arinsal». És el primer 
cop des de fa molts anys en que el nombre d'inscrits (46) no acaba d'omplir un 
autocar amb cinquanta-nou seients, tot i que confiem que s'acabara d'omplir 
d'ací al comen<;ament de les sortides, dones, les previsions meteorologiques són 
més encoratjadores que les de la passada temporada, -així ho desitgem-. 

D'aquesta colla d'esquiadors inscrits, poc menys de la meitat fara un cur
set d'esquí alpí o bé de «snowboard», per tal de millorar el seu nivell. 

Us recordem que les sortides seran a les cinc del matí des de davant de 
l'institut «lES Castellar», per tant caldra ser-hi un quart d'hora abans per tal 
de carregar el material i acomodar-se a !'autocar. L'arribada a Castellar esta 
prevista entre dos quarts de nou i les deu del vespre aproximadament. 



Recordeu que cal retornar el res
guard d'ingrés de l'import de les sortides 
abans del 16 de gener, junt amb el full 
d'autorització dels pares (en el cas dels 
menors d'edat). 

De moment dones hi ha plaees lliu
res per a les sortides, si algú té inten
ció d'afegir-s'hi (soci o no del Centre), pre
guem que es posi en contacte amb 
nosaltres a través del 93 714 73 05 (secre
taria del CEC), o bé trucant al telefon 
93 714 79 00 (Jaume Muntada, vocal del 
Grup d'Esquí).També podeu fer-ho per cor

VINGANOIS!t! 
ANEMAESQUIARAMB 

ELC.E.C.m 
) 
~ 
;:~~---o-·.;;:6-11 ~·~ ...... -. 

ESTAREM 
COMUN 
PEIXAL 
AIGUA!!! 

reu electronic a la següent adre<;a: cecastellar@hotmail.com 
REVISEU EL VOSTRE MATERIAL, NO HO DEIXEU PER ÚLTIMA HORA 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 13: »Mexieanaza» Pie de la Mina 2.683m (Arieja). Des de Porte 

(y all de Baladra) 
• Dia 27: Pie Negre d'Envalira 2.825m (Andorra). Des de Pas de la Casa 

fins a Porta (Travessa) 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61 

NOTICIARI DEL CENTRE 

ASSEMBLEA ORDINÁRIA DE SOCIS 
Per acord de junta ordinaria, en reunió celebrada el dia 13 de desembre 

proppassat, es convoca assemblea general de socis pel dia 25 d'aquest mes de 
gener, a tres quarts de 10 del vespre en primera convocatoria i a un quart d'11 
en segona, que es desenvolupara d'acord amb el següent ordre del dia: 

- 1r, lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
-2n, estat de comptes a 31 de desembre del 2007 i aprovació, si s'escau. 
-Sr, aprovació de les noves quotes de socis per a l'any vinent. 
-4r, pressupost per l'any 2008 
-5e, comentari d'activitats, si hi ha qui en vulgui fer. 
- 6e, lectura i comentari de les propostes de socis, presentades per escrit 

fins 10 dies abans de la celebració de l'assemblea. 
-7e, ratificació, si s'escau, o variació de la composició de la junta. 
-Se, torn de paraules, precs i preguntes. 

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA VII EDICIÓ <<Ruta de les Ermites» 
Sera el 18 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. Enguany 
la Ruta de les Ermites es fara el dia 20 d'abril de 2008. Gracies per endavant. 

QUOTES DE SOCIS D'ENGUANY 
Imminent ja la posada en circulació dels rebuts de quota de soci, any 2008, 

una vegada més us preguem que faciliteu a secretaria, 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 2008 és el següent: 
-Infantils (fins el 12 anys) ........................................... 15 euros 
-Juvenils (de 13 a 18 anys) ... ............ ...... ..... ............... 19 euros 
-Adults (més de 18 anys ) ............................................ 22 euros 
-Jubilats (més de 65 anys) ...... ......... .. .. ...... ...... ... ... .. ... . 11 euros 
Projecció fotografica «Birmania, l'esclat del budisme» 
A carrec de Jaume Planas. Lloc de la projecció: Local del CEC. Data: 

20 de gener del 2008 

PROJECCIÓ FOTOGRAF'ICA TUBA KOLONG (( Un viatge a l'interior» 
Viatge de l'organització SOM UN BLOC al poblat gambia de Tuba Kolong. 

Projecció de fotografíes a car
rec de Manel Bernal 

Organitza: CEC (Grup 
de fotografía). Lloc de la 
projecció : Local del CEC 
Data: 27 de gener 2008 

Descripció del projecte 
((Som un bloc)) propasa 

millorar la qualitat de vida 
de la comunitat de Tuba Ka
long a partir d'ampliar el tei
xit infraestructura! del poblat 
per al seu desenvolupament 

autonom mitjanc;ant la construcció d'un centre d'Educació Infantil i l'optimit
zació dels recursos de producció agrícola. 

Alhora, el projecte pretén realitzar una labor de conscienciació social a la 
nostra comunitat educativa i el seu entorn directe, realitzant diferents accions 
que impliquin a aquesta en el procés de desenvolupament del mateix. 

El viatge en sí es tractava de fer un seguiment dels recursos aconseguits 
aquí, com es materialitzaven a la comunitat de Tuba Kolong, 

Es tractava de que els nois impli
cats en el projecte veiessin els fruits a la 
mateixa comunitat de Tuba Kolong, posar 
en funcionament una bo,mba d'aigua, un 
diposit d' aigua, tancar la zona on con
reen ... 

XLII PORTADA DEL PESSEBRE A 
LA CASTELLASSA 2007 

El passat diumenge dia 9 de desem
bre va tenir lloc la edició número 42 de la 
portada del pessebre a la Castellassa de 
Can Torres. El dia amenac;ava amb mal 
temps i bufava un vent molt fort i aixo va 
fer que molts es plantegessin de venir o 
no. Finalment hi van assistir una seixan
tena de persones. Durant el matí, compo
nents del grup d'esplai Sargantana i del 



Centre, van procedir a preparar la 
xocolatada, ja tradicional, d'aquest 
dia. Després de la xocolatada, ens 
varem reunir al peu de la Caste
llassa, i amb la vista de tota la vall 
als nostres peus, amb el mar al dar
rere de tot, el pessebre a les nostres 
mans, el monolit al darrera nostre i 
la companyonia de tots els més pe
tits, que delien mirant com els esca
ladors preparaven !'escalada, varem 
comenc;ar la cantada de nadales, di
rigides per la Carme Vinaixa. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

ESPELEOLOGIA. POUETONS DE LES AGULLES (-123m., 337m) Dia 25 

La que s u rt a la foto és 
M. Mañosa p ujant per la 
HLlengua de Gat)) . 

Avene situat a la Regió d'Agulles del mas
sís de Montserrat. Tal com indica el seu nom 
consta de varis pous i algunes gateres. Després 
de baixar el primer pou arribem a la capc;alera 
d'un de 16m que baixem al costat de la magní
fica formació «Llengua de Gat>>. Aquí ens dirigim 
cap a l'inici del proxim pou a través d'una estreta 
esquerda amb petits pous inferiors. Baixem un 
petit pou de 8m. i seguidament arribem a un pou 
de 25m. «Pou de la Biga» que és espectacular 
perque una de les seves parets és practicament 
llisa. Tornem a avanc;ar per una altra gatera i 
a partir d'aquí ens queden 4 pous més. El fons 
de la cavitat hi trobem un toll d'aigua i una mica 
més amunt una 
galería de 52m. 

Cavitat 
realitzada per: 
J. Navarro, M. 
Mañosa, J. Na

vazo, J. C. Re
quena i Martí. 

18/11107 AVENC DELS GEÓLEGS (-30m.) 
Dia 18. Situat al terme municipal de 

l'Ordal. Té una boca molt gran on hi arriba per
fectament la llum de fora. Després de baixar 
aquest pou remuntem una mica i al mig d'una 
canal que hi ha trobem una petita galería i un 
estret pou que ens porta a la fondaria total. Aquí 
hi ha alguna formació més que al pou d'entrada. 
Cavitat realitzada per: J. Navarro, M. Mañosa. 



CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Amh el suport de: 

~ Consell Catal8 
.. de I"Esport 

sionista 1 aflclonats resldents a Castellar 
del Valles. 

Lllure 1 Muntanya. 

Cada concursant podra presen
tar una col-lecció de tres fotografies en 
cada tema. Les fotografies han de ser 
origlnals 1 exclusives de l'autor, i no han 
d'haver estat premiades ni publicades 
amb anterioritat. lotes les fotografies 
han de respectar el dret a la intlmitat de 
les persones i a la propia lmatge, d'a
cord ambla Llei organica 1/1982, de 5 
de maig, de protecció civil del dret a l'ho
nor, a la intimitat personal i familiar i a 
la propia imatge. 

El format ha de ser JPG i de di
mensions reduides, en píxels de 1.024 per 
768 (vertical 1 horltzontal). Les obres 
s'hauran d'entregar en suport digital o bé 
enviar per correu elec:tronic a l'adrec¡a del 
Grup de Fotografla ltfotocec®gmail.com, 
sof.licitant sempre justlflcació de recepció. 

El termini 
de lliurament flnalltzara el dia 8 de febrer 
del 2008. Les fotografles s'hauran de tra
metre els dlvendres al local social o bé a 
les tendes de fotografla: Tenda de Fotos, 
FotoSistema oQSSo, Foto Vila Hosta, Vtsual 
1 Fotoprix. 

Fecter.ciO d.Entitats 
E•curaMlnlstes de C.ta'uny• 
Fe<1erac10 Catalana d"Aipimsme 1 Escalada 

•. -..-.. .. -n.•""' En el mateix suport digi
tal s'ha d'incloure un arxiu adjunt amb 
les següents dades: nom i cognoms del 
concursant, pseudonim o alles, tema en 
el que participa, títol de la fotografla, te
lefon de contacte i adreqa de correu elec
tronic. 

Conslstents en trofeu a la mi
llor col-leccló de cada tema 1 també a les 
tres primeres obres de cada tema. 

Estara integrat per membres del 
Departament de Fotografia de les Agru
paclons Narcís Glralt. El jurat d'admissió 
es reserva el dret a desestimar aquelles 
fotografies que no responguin a la tema
tlca del concurs. 

Gratuits. 

Sera públic i lnapel·lable i 
tindra lloc el dia 23 de febrer, a les 6 de 
la tarda. 

Cada concursant sois podra op
tar a un premi per tema. La projecció de 
les fotografíes i el lliurament de premis 
tindra lloc el diumenge, dia 24 de febrer, 
a dos quarts de 7 de la tarda. Participar 
pressuposa l'acceptació total d'aquestes 
bases. 

Castellar del Valles, gener del 2008 



CLINICA DENTAL,... 

OEL CENrr:lE "' 

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

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 
Tel. 938 613 404 

TALLER VILACLARA S. A. 

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 ELECTROOOMEsnCS 
Servei Técnic propi 
Catalunya, 90 
08211 Castellar del Valles (Barcelona) 
Tels. 93 714 62 75 - 93 715 98 58 
E-mail : jajuarez@juarez.com.es 
www.juarez.com.es 

fHCOFRATS 
i FfRRALLA TS 
CAST-ELLAR 

CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Técnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 

~'. 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA , 

Pral de la Riba, 34 (playa 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 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



'/ 

COPISTERIA CASTELLAR 
centre d•impressió digital 

''"'"r i'''"""'¡;;¡;;;;¡;pies ,b/n i color 

( (J :1 l ~~-~ )110 :~~,:;::~76~~~~~ í plastificacions 

.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
servei ,d'impremta 

ttii/.1 H_,Y~-tli l-'11 /'~'/-'l-'/ Íl'll 1 pU~ílc GRAN roniJI'J 
u~~~-,, 12ouu r JUYUl 

¡_,¡:,~-iJ¡{L·:'l'L\_1 11~- if11~· .:: .) •:Uun 
¡_,f:;il'lzi.;i~· clz c.::¡ ilc' f-'ll1111<! 

h;llllili.:dl., ifn:::: '-' J t}(}clu 
c~Tiillu t'l''l'l íl11~· .:: L1 itz /~(1 

, 
RETO CIO 

l'L! 1 ic-1/c_,l .il; 

vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
adhesius personalitzats 
cotxes, camions i motos 
estands per tires 

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
marxandatge 

projectes a mida 

C/ Monteada, 17 Castellar del Valles Tel./Fax 93 714 46 67 

cop iste riaca ste 11 a r@tel efo n ica. net 

Dipós it legal: R 16,009 - 1967, 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


