
Colom, s/n- Telefon 93 714 73 05- Castellar del Valles (Valles Occidental) Barcelona 
1Wao, e-mail: cecastellar@hotmai l. com -http:/ 1 centrexcursionista.entitatscastellar.cat 

r_1~.i~~~~~~~---
·~.:. ~- Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, d'Esports d'Hivern a Azimut 

'fl.s-... 0 . () 

-t,.S ~,_ 

NÚMERO 473 FEBRER 2008 

Pedraforca. lr premi votació popular Saló de Muntanya. Foto de Maria Marín 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

Dies 2-3 Sortida de Natura: La Mola de Col! de Jau Cardada Ass.Escta. 93 408 09 33 25 
Dia 3 Cicle: «Caminant per Montserrab> Club Excta.Anoia 937727666 

Recollida del 46e pessebre al cim del Taga Unió Excta.Sant Joan de les Abadesses 
972 72 08 90 admin@uesantjoan.com 

Sortida matinal :muntanves de l'Ordal Centre Excta.Penedes 938172241 
Dia 5 Paisat11;es de la Mussara i Prades Cardada Ass.Excta.933521876 
Dia 9 Senderisme GR63: Osor-Sant Martí Sacalm Unió Excta.Sabadell 937258712 22 

Ascensió al Pie Perafita i Monturull Club Excta.Sant Vicen9 689781491 
Senderisme GR4: Norreda-Sag Cardada Ass.Escta. 93 408 09 33 15.5 

Dia 10 37a Travessa Viladrau-La Garriga Centre Excta.Garriguenc 93-8716693 32 
Circuit de Raquetes a Tuixent Centre Excta. De Lleida www.cel.cat 
la Marxa del Montserratí Club.Excta.Esparraguera 937759172 19.3 
Escursió ruta de les ermites d'Amer Club.Excta.Pirenaic 933024239 15.9 
Senderisme:Sant Pere Sallavinera-Su UEC d'Horta 9335837 40 19 

Dia 16 Senderisme GRll:Sant Aniol d'Aguja-Beget Club Excta.Anoia 937 727 666 
Senderisme GR-192:El javalí enamorado-Bassa Centre Excta.de Ripollet 645 103 292 
Povet ceripollet@feec.org 22 
Senderisme:Montsec i el seu entorn Club muntanyenc S t. Cugat 936 7 45 396 18 
Senderisme GR2:Les Preses-RllJ)it Unió Excta.Sabadell 937258712 15 

Dies 16-17 Sortida Natura:Clit de la Sajoliva. Cardada Ass.Escta. 93 408 09 33 
Ascensió al Pie Ventolao (2.482 m) UEC d'Horta 9335837 40 

Dia 17 Circuit de Raquetes Cap de Rec Agrup.Cient.Excta.de Mataró 
www.agrupe.org 

Caminada de la Llum (Montserrat a Manresa) Centre Exta.Comarca de Bages 
93 872 29 12 cecb@minorisa.es 24 

Sortida matinal de natura Centre.Excta.Sant Celoni 938641213 
Dia 23 Senderisme: Cap de Rec a Cap_ de Creus Club muntany_enc S t. Cugat 936 7 45 396 25 
Dies 23-24 Sortida de Natura:Olivella i Pui11; de la Mola Cardada Ass. Escta. 93 408 09 33 
Dia 24 Ascensió al Canigó i encesa de la Flama Club Exta.Anoia 93 772 76 66 

Ruta del Cister: Figuerola del Camp-Montblanc Agrup.Cultural-Folklórica Barcelona 11.5 
Travessa del Vidranes Comissió Sant Antoni Abad 938791736 

Dia 28 Cami de Ronda:Ametlla i !'Ampolla de Mar Cardada Ass. E seta. 93 408 09 33 ., ... 
Pera mes mformacw sobre aquestes sortJdes 1 d'altres, dmgm-vos a la Web de la FECC: www.feec.org 

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

-Aiimentac1Ó Natural 
-Consulta de naturópata 
-Massatges terapeut1cs 
-Grups de treball corporal 

-93 747 30 89 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Febrer 

2, dissabte 
2, dissabte 
3,diumenge 
6, dimecres 
7, dijous 
8, divendres 
9, dissabte 
10, diumenge 
10, diumenge 
10, diumenge 
10, diumenge 
12, dimarts 
17, diumenge 
17, diumenge 
23, dissabte 
24, diumenge 
24, diumenge 
24, diumenge 
2 de mar<; 
7, 8 i 9 de mar<; 

Activitat 
Comencen inscripcions colónies 
3a sortida Pal-Arinsal 
Dels Romans al Romanic, lOa etapa 
Reunió i pagament bestreta Puigcercós 
Reunió preparatOria 
Termini presentació fotografies 2n Digicec 
4a sortida Pal-Arinsal 
Matinal al Paran y del Boter 
Vall de Sau- Collsacabra (XVI) 
Matinal de Sant lloren<; Savall a Castellar 
BonyManyer 
Inscripcions sortida extra esquí 
V all d'Horta, Canal del Ilor i les Fogaroses 
Enigmatica Jordarna 
Sortida extra d'esquí 
Camí ramader del Penedes, 2a etapa 
Matinal de Sitges a Vilanova i la Geltrú 
Nou Creus-Nou Font 
Matinals per Montserrat (IX) 
Cap de setmana a Puigcercós 

Més informació a: 
Pagines centrals 
Grup d'Esquí 
Grup de Senders 
Grup Familiar 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Fotografia 
Grup d'Esquí 
Grup Familiar 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup les Dues Traces 
Grup d'Esquí 
Grup de Senders 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esquí 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Grup Familiar 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP FAMILIAR 
• Día 10: Esmorzar al Parany del Boter. Matinal. Sortida a dos quarts 

de 9 de l'aparcament del passeig Tolra. Anirem per Can Padró, Masia del Caste
llet, Tres Pins, Can Catafau i Parany del Boter, on esmorzarem. Per tornar ani
rem cap al Puig de la Creu i abans d'arribar-4i agafarem la drecera que ens por
ta prop de Canyelles. Vocal: Rosa Gili, telefon 93 714 83 48 

• 7, 8 i 9 de mar<;: Cap de setmana a Puigcercós. Estem preparant un 
altre cap de setmana al Refugi de Puigcercós amb la tradicional cal<;otada, tan 
elogiada per tots. És per aquest motiu, que es convoca a tothom que s'hi vulgui 
afegir, a la reunió informativa que es formalitzara en horari d'oficina als locals 
del Centre DIMECRES DIA 6 de febrer de 2008 a les 19.00 hores. Proposta d'ac
tivitats~ Día 7: sortida divendres a les 18 hores de l'IES Castellar per fer nit al 
refugi. Dia 8: excursió de Santa Maria de les Lloses a Palmerola. Dinar al Refugi 
(cal<;otada). Dia 9: visita a Pedrafita o excursió pels voltants de Borreda. Sortida 
després de dinar cap a Castellar. Els preus de l'estada de cap de setmana (2 pen
sions complertes) és de 76 euros per persona adulta federada, 82 euros per als 
NO federats i 62 euros pels nens menors de 10 anys. Hi haura una bonificació 
del 10% pels socis del CEC. El total de places disponibles és de 27. lnscripcions 
fins al dia 6 de febrer del 2008, dimecres, dia de la reunió i dia concretat per for
malitzar la bestreta de 30 euros per persona. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 10: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Collsacabra 

(XVI). De l'embassament de Sau a Tavertet, passant pel grau de Tavertet. Itine-



rari: Hotel de la Riba (480 m), solell del Masnou, cingle Moltoner (contacte entre 
el cingle blanc i el cingle vermell), pista del Castell, muralla iberica (l'hem de 
buscar), mirador del Castell (850 m) i retorn pel grau del Castell. L'excursió és 
variada i la visió immediata de la cinglera vermella i blanca, molt interessant. 
Bona vista sobre els cingles, el congost del Ter, el Far i les serres pirinenques al 
fons. Sortida a les 7 del matí, en punt, de l'aparcament del passeig de Tolra. Des
plar;:ament en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a les 2 de la tarda. 
Vocal: Baldomer Parera, telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

• Dia 24: Tr.avessa pel camí ramader del Penedes (2a etapa) - De la 
carretera del coll de Lligabosses a Cabrianes. ltinerari: Carretera del coll de 
Lligabosses a Mura (490 m), font de Talamanca, Talamanca (560 m), riera de 
Talamanca, Navarcles (260 m), pont Vell (enllar;: amb el camí ramader del 
Penedes), pont de Cabrianes (240 m), espai natural de la Corbatera, Cabrianes 
(250m). Distancia total de l'etapa: 20,1 km. Rores efectives de camí: 4 hores i 50 
minuts. Desnivells: Ascendents, 80 m. Descendents, 320 m. Velocitat mitjana de 
l'etapa: 4.157 metreslhora. Cal portar esmorzar i beguda suficient pera tot el matí. 
Sortida: a dos quarts de set del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Lle
vant, enfront de la piscina coberta. El retorna Castellar es fara en autocar i l'ho
ra d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de dos quarts de tres de la tarda. 
Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar la inscripció i 
disposar de la targeta de l'asseguranr;:a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Vicenr;: 
Portell, Vicenr;: Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 2 de marr;:: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (IX). Iti
nerari: Santa Cecília (680 m), canal de la font del Llum, font del Llum (925 m), 
coll de Migdia (1.032 m), torrent de Migdia (940 m), font de la Cadireta, Montgros 
(1.120 m), bassal dels Avellaners, coll de les Comes (1.056 m), cova de les Prune
res, coll de Porc (978 m), font de Sant Josep, Santa Cecília. Aquest recorregut va 
principalment orientat a donar a coneixer un dels millors miradors montserratins. 
És, sens dubte, un dels trajectes unorma[s¡¡ que es realitzen per a tenir una visió 
de conjunt de la serralada. Hi accedirem remuntant la canal de la font del Llum 
i després de visitar la part superior del torrent de Migdia. La classica pujada al 
Montgrós, passant per la font de la Cadireta i, també, ['habitual retorn vers coll 
de Porc, resseguint el magnífic camí de les Comes, complementaran aquest bonic 
i didactic itinerari muntanyenc. Sortida: a les 7 del matí, en punt, de l'aparca
ment del passeig de Tolra. Desplar;:ament en cotxes particulars. Rores de camí: 4 
(aproximadament). Retorn previst a Castellar: a les dues de la tarda. Vocal: 
Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 10: Excursió matinal de Sant Llorenc Savall a Castellar (El 

Valles Occidental). ltinerari: De Sant Lloren¡;: a Castellar pel camí de les esta
tues. Hora i lloc de sortida: a dos quarts de 9 del matí de la parada de la Vallesa
na de la benzinera BP. Desplar;:ament: en vallesana. Rores de camí: tres i mitja 
aproximadament. Vocals: Guillem Díaz i Josep Maria Biosca, telefons 93 714 82 95 
i 93 714 62 63. 

• Dia 24: Excursió matinal de Sitges a Vilanova i la Geltrú . (El 
Garraf). Itinerari: Estació de Sitges, Maricel, Passeig de la Ribera, Atlantida, GR-
92, Platja de Sant Cristüfol, far de Vilanova i passeig marítim de Vilanova. No
tes: és una caminada d'uns 6 km pel sender que recorre la línia de la costa resse
guint les cales. No presenta desnivells pero el terra és pedregós. En arribar a 
Vilanova i la Geltrú farero una visita cultural pels principals carrers i edificis. 
Hora i lloc de sortida: a les 8 del matí de l'aparcament del passeig Tolra. Despla-



c;ament: En cotxes particulars a l'estació de Sitges. La tornada de Vila nova a 
Sitges es fara en tren. Vocals: Xavier Almar i Merce Martín, telefons 93 714 2 95 
i 93 714 84 95 

El proper dijous dia 7 de febrer a les 8 del vespre al local social es fara la 
REUNIÓ PREPARATORIA de les excursions de la segona part de la tempora
da 2007-08. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 3: Dels Romans al Romimic, lOa etapa. Riera de Merles- Gironella. 

Recorregut de 17,9 km. Sortida a les 7 del matí de la Ronda de Llevant , davant 
la piscina coberta. Cal portar esmorzar i dinar. Vocals: Begoña Basterretxea, 
telefon 93 717 33 48 i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94. 

• Dia 17: La Vall d'Horta, la canal del Llor i les Fogaroses. Sortida 
de l'aparcament de la plac;a Major, en cotxes particulars, a les 7:30 hores. Sorti
da matinal. Cal portar-se l'esmorzar i la beguda. 

111 MEMORIAL ISIDRE CABEDO 
Tot recordant l'amic Isidre Cabedo, el diumenge dia 17 de febrer es fara una 

excursió matinal a l'entorn de la Vall d'Horta i la regió de les Fogaroses. La vall, 
soleada perla Riera d'Horta, s'estén a banda i banda de la riera poc més avall del 
seu naixement, a la Font del Llor i queda tancada, per ponent, per les cingleres 
de les Fogaroses, del Marquet i del Montcau i dominada per agulles rocoses que 
s'alcen entre canals feréstegues com la del Senglar, la de la Tanca, la de la Font 
del Llor, etc. En aquesta darrera hi ha la Cova Simanya. Per Migdia, la Maqui
na de Tren separa la Vall d'Horta de la Vall de Mur. Per Tramuntana, la carena 
dels Emprius, coll d'Era Ventosa, Roca Sareny i el Castell de Pera, la mantenen 
arrecerada dels vents del nord. Per Llevant, resta oberta a la conca del Ripoll. 

La vall, tot i els estralls causats pels incendis en el vessant nord, encara 
manté forc;a vegetació i un bonic bosc de ribera. El nostre recorregut, en el seu 
tram inicial a ran d'aigua, i malgrat la sequera, ens permetra gaudir-ne. La rie
ra també recullles aigües del torrent de Pregona i d'altres fondals . Els nombro
sos masos que hi ha, donen fe de la riquesa que l'aigua ha donat als habitants 
vall. Amb referencies documentals del segle XII, restaven sotmesos al poder feu
dal dels senyors del castell de Pera i dels abats del monestir de Sant Lloren.; del 
Munt. Tot fent camí, hi passarem ben a prop: La Roca, Les Oliveres, La Munta
da, Can Brossa, el Marquet de la Roca, etc. A la vall hi tingueren especial impor
tancia els molins fariners d'origen medieval que funcionaren fins a principis del 
segle XX, com és el cas dels molins de les Oliveres i de la Roca. L'aigua de la riera, 
dissortadament, ha patit els estralls de diferents captacions que s'han anat fent 
en el seu aqüífer, per abastir algunes urbanitzacions del poble de Sant Lloren.; 
bo i trencant l'equilibri natural del riu, i antiquíssims acords establerts amb els 
pagesos. 

Per tal de copsar l'amplitud d'aquestes contrades, la nostra excursió comen
c;ara al pont de la Roca i anira de la valla la muntanya, endinsant-nos en la regió 
de les Fogaroses per veure la roca Encavalcada, la vall de Mur i la Maquina de 
Tren. Ens enfilarem a la carena del Pages i tornarem a baixar pel Collet del Llor. 

ESPLAISARGANTANA 
Colónies Setmana Santa: SARGANTANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN! 
Alguna cosa no rutlla a Castellar! L'escarabat bum bum ja no posa olí en el 

llum. Ai, ninetes: el burro esta malalt (té mal a la poteta i el ventre li fa mal). 
Vosaltres també ho patiu? També teniu banyes per celles? Us creixen 



- espaguetis al melic? No pareu d'endrapar herba? ~ 
_,- El' vo't'e' oabell' ''han tomat mo,a<ella? Aixó . , . 

és que pateixes l'anomenat virus de la cabra ita- § ' ~ 
liana, que ha deixat Castellar en quarantena. : § 

Si encara no et pica el dit gros del peu es- \ .~ 
querre és que has estat escollit per endinsar-te a la nau de l'ET disfres- ·-.+,,,• 
sada d'autobús que aterrara a Juneda. Allí ens esperaran en Bob el ma-
netes i el cargol treubanya, a l'ecocentre «Les Obagues», cosa que, en realitat, és 
un laboratori químic on s'investiga l'antídot pel virus a base batut de ketchup, 
xocolata desfeta, llimonada i vinagre. A «les Obagues» farem melmelada, mante
ga i beurem llet de la vaca milka. També gaudirem de la companyia de l'ovella 
Doli, la vaca «que ríe» i el gall Quiquiriquí camuflats entre moltes altres besties. 

«Alea iacta est», allibera Castellar! Vine de «colonies»! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat 14 de gener es van re

comptar els punts per saber els gua
nyadors del Saló de Muntanya. Els vo
tants van ser 59 persones que van 
donar els següents guanyadors: 

Primer premi a la fotografia: «Pe
draforca» de María Marín, 

Segon premi: «Serra de l'Obac» de 
J oan Castells 

Tercer premi: «Sau» de Lluís La
torre. 

El dia 8 de febrer acaba el termi
ni de presentació del segon concurs de 
fotografia digital «DIGICEC». La pre
sentació de les obres que sera en CD es 
poden presentar al mateix Centre o bé 
a les botigues de fotografia del poble. 
També a l'adrec;a electrónica del grup 
de fotografia: gfotocec@gmail.com. 

Foto més puntuada 4t trimestre 
2007. Foto de Manel Bernal 

Classificació del 4t Trimestre del 22e Concurs Anual: 
CLAS. NOM 1 COGNOMS FOTO 1 FOTO 2 TOTAL 

1 MANEL BERNAL 22 21 43 
2 GUILLEM DÍAZ 21 18 39 
3 MARIA MARIN 20 18 38 
4 CARME VIDAL 19 18 37 
5 JORDI SERRA 21 15 36 
6 CARME MAS 20 16 36 
7 FRANCESC DEU 20 14 34 
8 JOAN CASTELLS 19 15 34 
9 JUDIT PUJOL 19 15 34 
10 ISABEL MACH 17 17 34 
11 JAUME MUNTADA 19 14 33 
12 ELVIRA GUARDIA 17 16 33 



13 LLUIS LATORRE 18 14 32 
14 MONTSERRAT PRATS 16 14 30 
15 PERE FITÉ 14 14 28 
16 ADRIÁ DEU 14 14 28 

Classificació general del 22e Concurs Anual de Fotografia: 
CLAS. NOM 1 COGNOMS lrTRIM 2nTRIM 3r TRIM 4t TRIM TOTAL 

1 MANEL BERNAL 36 35 40 43 154 
2 LLUIS LATORRE 39 39 41 32 151 
3 JORDI SERRA 30 41 40 36 147 
4 MARIA MARIN 29 36 38 38 141 
5 CARME VIDAL 27 40 36 37 140 
6 CARME MAS 31 35 35 36 137 
7 JUDIT PUJOL 31 36 36 34 137 
8 JAUME MUNTADA 26 38 38 33 135 
9 ELVIRA GUÁRDIA 39 30 32 33 134 
10 FRANCESC DEU 34 31 33 34 132 
11 JOAN CASTELLS 30 33 34 34 131 
12 GUILLEM DÍAZ 27 28 33 39 127 
13 PERE FITÉ 29 30 34 28 121 
14 MONTSERRAT PRATS 30 35 30 95 
15 CARME CORONADO 31 33 28 92 
16 ISABEL MACH 25 32 34 91 
17 JOAQUIM FONT 26 36 62 
18 CARLES MOTA 27 30 57 
19 JOSE LUIS MALVESÍ 23 33 56 
20 CARMEN CAMPOS 20 26 46 
21 MERITXELL DOMENECH 33 33 
22 DA VID GONZÁLEZ 31 31 
23 FRANCISCO MORALES 30 30 
24 ADRIÁ DEU 28 28 
25 CECILIA YOUNG 27 27 
26 JAUME ROCA MARTÍ 26 26 
27 GUILLEM DEU 14 14 

GRUP D'ESQUÍ 
El proppassat dissabte dia 19 de gener, varem dura terme la primera sorti

da d'aquesta temporada, a l'hora de tenir a les mans aquest butlletí, ja estarem 
a la meitat del curset d'esquí, tant debo en el proper butlletí puguem explicar-vos 
que la neu i la climatologia ens ha estat favorable i que tot ens hagi anat rodó. 

De moment tot i haver gaudit de valent en el transcurs de la primera jorna
da, hem de dir-vos que les expectatives pels propers dies no són gaire optimistes 
degut al potent anticicló que ens esta visitant, -esperem que en el moment de 
llegir aquestes ratlles ja no estigui per aquestes latituds i les temperatures i pre
cipitacions siguin les habituals per l'epoca-. 

De totes maneres la gent del Centre Excursionista de Castellar -i sobretot 
els del Grup d'Esquí- som gent molt positiva i optimista , i per aixo no ens arron
sem i continuem pensant que Sant Pere ens donara un cop de ma per tal de gau
dir del nostre esport favorit i perque puguem apaivagar la mancanr,;:a d'aquest bé 
tan apreciat com és l'aigua. Per tant, pensem organitzar una «sortida extra» pel 
proper dissabte dia 23 de febrer. Ellloc encara esta per determinar, (possiblement 
Font Romeu o Ordino Arcalís), i depenent també de com vagi evolucionant els grui-

ITJ . 
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xo de neu, i de la quantitat d'esquiadors i surfistes que hi estiguin engrescats. 
La data de les inscripcions sera el dimarts 12 d'aquest mes, a partir de les 

20.30 h i fins les 22 h al local del nostre Centre. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Día 10: Bony Manyer 2.809 m (Cerdanya). Des de Meranges 
·Día 24: Nou Creus-Nou Font 2.790 m (Ripolles). Vall de Núria (Traves

sa). Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61. 

NOTICIARI DEL CENTRE 
CURS D'ORIENTACIÓ AMB GPS 

El proper mes d'abril hi ha previst fer un «Curs d'orientació amb GPS» 
nivell d'iniciació. 

El curs té 10 sessions vuit de teóriques i dues de practiques. 
-Les classes teóriques es faran a cal Botafoc els dimarts i dijous del mes 

d'abril de 8 a 10 del vespre (dies 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24) 
-Les dues sortides practiques seran matinals els diumenges dies 13 i 20 del 

mateix mes en un indret proper a Castellar. 
-Preu: per als socis del centre sera de 50 euros i de 60 euros per als no socis. 
Els interessats han de trucar a en Josep Maria Biosca telefon 93 714 62 63 

per fer la reserva 
Les places són limitarles. Durant el mes de febrer tindran prioritat els socis, 

a partir de llavors es podra apuntar tothom que ho vulgui, si encara queden places. 

PROJECCIÓ FOTOGRÁFICA 
((Enigmatica Jordania, Un món per descobrir» 

Jerash, Madaba, El Jor
da, Mar Morta, Petra, Wadi 
Rum etc ... una visió d'aquest 
país tan antic com la humani
tat, situat en una de les zones 
més convulses de la terra, un 
fantastic recorregut per aquests 
llocs plens d'história, per retro
bar-se amb Moises o Laurence 
d'Arabia, són alguns dels al·li
cients que pots gaudir en 
aquest documental. Tot segons 
la camera d'en Tomas Mas, soci 

d'aquesta entitat. La pel·lícula ha estat filmada i editada amb alta definició. 



Lloc de la projecció: Local del CEC a les 18:30 
Data: 17 de febrer del 2008 

FELICITACIÓ A LA UES 
En nom de la Junta i dels socis de la nostra entitat, volem felicitar a la Unió 

Excursionista de Sabadell, UES, molt efusivament, per aquests 100 anys de tra
jectoria davant de l'excursionisme. 

En el CEC, sabem el que aixo representa. Significa moltes hores de treball, 
de dedicació, d'esforc;, tot allo que es veu en els resultats. Per aixo us animem a 
continuar amb aquesta tasca, 100 anys més ... i més encara. 

L'AMIC LLUÍS FERRET 
ENS HA DEIXAT 

Probablement, per simples raons 
cronologiques, la majoria dels que avui for
men part de l'ampli llistat de socis del Cen
tre, no el van arribar a coneixer. D'altres, 
potser muntanyencs més veterans, que en 
aquelles dates conformaven el nucli vital 
d'un agrupament excursionista ben petit i 
familiar, el recordaran prou bé. El cert és 
que, l'abril de 1965, esdevé destinat a la 
parroquia de Sant Esteve de Castellar, un 
jove sacerdot per exercir la funció de vica
ri de la comunitat castellarenca. En Lluís 
Ferret Altisent, de seguida crida l'atenció 
dels nostres convilatans pel seu taranna 
senzill, actiu, obert i alegre, que contrasta 
i trenca els «motlles» que, des de sempre, Aplec Les Arenes, setembre 1966 
ostentaven la majoria de les persones que 
l'havien precedit en la seva actuació sacerdotal. 

Pocs dies després de la seva arribada a la vila, els aleshores també joves ex
cursionistes, ja varem tenir oportunitat de saludar-lo, en persona, al local de la 
SEAC (és a dir, a la biblioteca de l'Ateneu). Per a tots nosaltres, com sempre, és 
un més de la «colla» i parlant col-loquialment, ben aviat es van establint les ba
ses i els lligams d'una profunda amistat que, malgrat la seva absencia, a partir 
de l'octubre de 1967, hauria de perdurar i consolidar-se alllarg de tots aquests 
anys. De seguida, dones, comenc;a a participar a les diverses activitats que por
ten el segell del Centre. No és difícil veure'l, sempre que les seves obligacions li 
permeten, compartint amb els capdavanters de l'entitat, nombrases sortides a la 
muntanya. En arribar el Nadal de 1966, acompanya el «nostre» primer pessebre 
fins el peu de la Castellassa de can Torres i, alla mateix, oficia una emotiva cele
bració eucarística. A primers de setembre de 1967, assisteix també al tradicional 
Aplec a l'ermita de les Arenes, on en el decurs d'aquells anys, el Centre hi orga
nitzava una popular i multitudinaria acampada, el foc de camp, jocs pera la mai
nada, la missa i, fins i tot, alguna vegada, sardanes. En acabar la cerimonia re
ligiosa, assabentats del seu ja imminent trasllat, el «pare» Caba, representant a 
la SEAC, en reconeixement a la seva labor i com a símbol d'amistat i record dels 
seus companys excursionistes, li va lliurar un piolet. 

A la nostra vila, a part del seu pregon vincle amb el nostre agrupament, 
desenvolupa una intensa tasca en molts altres aspectes de cabdal importancia. 
Malgrat el curt lapse de temps que roman entre nosaltres, cal remarcar, per da-



munt de tot, que fou l'anima, !'impulsor i el principal capdavanter que iniciaria i 
por taria endavant una extraordinaria obra: la d'aconseguir fer arribar a bon port 
el seu agosarat projecte, convertit en uns pocs mesos, en una gran il-lusió col-lec
tiva: les Colónies. La Casa Nova del Castell, a Castellcir, fou una formidable mon
joia del treball i la dedicació que hi va esmen;ar. 

Rememorar els actes que es van fer, el juliol del 1976, en motiu de la col-lo
cació, al cim dels Encantats (Pallars Sobira), de la placa dedicada al Vicen<; Daviu 
i l'Enriqueta Coll; la missa de campanya a Sant Mar¡;al (Montseny), en el decurs 
de la portada del XV Pessebre dels Muntanyencs a les Agudes (1971); a la Caste
llassa de can Torres, commemorant la vint-i-cinquena edició del Pessebre, són es
deveniments on mai varem trobar a faltar la seva presencia i col -laboració. 

L'amic Lluís també es fa especialment proper i ben present entre nosaltres 
sobretot en els moments més difícils; aquells que requereixen, sovint sense gaires 
paraules, uns mots i una actitud que saben expressar el condol pel company que 
se'n va i alhora ofereixen l'ajut, el consol i el suport, per als que, malgrat tot, 
continuen avan¡;ant pel camí de la vida. 

25e Pessebre 
de la 
Castellassa 

Tuc de Sarrahera (Aran), 1976 

Personalment, el record més entranya
ble que guardo del Lluís fou la celebració 
d'una missa, oficiada un capvespre de juliol, 
envoltats de natura, a !'interior d'una tenda 
de campanya, tipus «xalet», plantada a prop 
de !'hospital de Vielha (Aran), on hi teníem 
el petit campament de vacances de la SEAC. 
Va ésser d'una senzillesa i autenticitat cor

prenedora. Arrecerats a l'entorn de la claror d'un simple llum de gas huta, fou 
un exemple, un prodigi de solidaritat i de convivencia, que va tenir com a prota
gonista un redui:t grup de persones agermanades per la mateixa afecció. Sens 
dubte, el digne epíleg d'una jornada d'alta muntanya lluminosa, viscuda inten
sament, gaudint del caliu i de la companyonia de tots els amics amb els quals 
havíem compartit un itinerari curull de flors, d'estanys, de carenes, de rierols, de 
camins i de dreceres .... . 

Per aixó i molt més que en aquests moments no sóc capa<; de descriure, aquest 
comiat és especialment trist i dolorós per als companys que tinguérem el goig de 
participar en aquestes esdevinences. Ja per acabar, agrair l'oportunitat d'expres
sar-me; de poder donar testimoni, en els fulls del nostre butlletí, de la labor hu
manista i alhora religiosa d'una persona, un sacerdot, que sense fer soroll i no 
pas casualment, va aconseguir deixar una profunda empremta en el fons del cor 
d'unes per sones ben humils i senzilles; els d'uns excursionistes. 

Jaume 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

MARATÓ TV3 
A les 9 del matí del diumenge 16 de 

desembre a la pla9a Major ens vam tro
bar un grup d'unes trenta persones, per 
fer l'excursió que el Centre va organit
zar amb motiu de la Marató de TV3, l'ex
cursió que es va fer, és la que anomenem 
el Can-Can, una volta per diferents Ma
sies del nostre terme (Can Sant Pere, 
Can Casamada, Can Faixero, Ca n'At
meller, Can Bugonya) , per acabar l'ex
cursió a la pla9a de cal Calissó, pla9a en 
la que l'Ajuntament i altres entitats del 
poble també organitzaven actes amb el mateix motiu que nosaltres. 

Entre tots els participants a l'excursió i altres persones que varen venir a la 
pla9a Major a posar el seu granet de sorra a la urna (a tots moltes gracies) vam 
aportar 203 euros que ajuntats als que es van recollir en els diferents actes orga
nitzats a Castellar, es van enviar més de 4.000 euros a la Marató de TV3 per llui
tar contra les malalties del cor. 

ESPELEOLOGIA 
A VENC D'EN ROCA (-56m) Día 23 

Situat al terme municipal de 
l'Ordal. Esta just al costat d'una pedre
ra activa. La sala més important i amb 
més formacions és a la qual correspon la 
foto. En aquesta sala hi ha una magnífi
ca formació anomenada l'Órgan. Després 
d'aquesta sala els tres pous que vénen a 
continuació són petits i estrets, practica
mentes poden baixar i pujar a «ramona
ge», encara que assegurant-nos parcial
ment. Aquests últims pous practicament 
no tenen cap formació interessant. Cavi
tat realitzada per: J . Navazo, J. Navarro 
i M. Mañosa. 

COVA DE V ALLMAJOR (-67m, 395m) 
Día 30 

Situada al terme municipal d'Albi
nyana (Baix Penedes). Deixem el cotxe a 
l'ermita de Sant Antoni situada sobre el 
poble d'Albinyana, i des de la qual es veu 
perfectament l'entrada de la cova a la 

La que surt a la foto 
és M. Mañosa 

carena del davant. Aquesta cova té unes pintures rupestres que no són visita
bies, ja que degut a varies degradacions (grafitis, etc ... ) fa anys que la sala on 
són esta tancada. Quan entrem a la cova ens endinsem per la galeria de la dreta 
amb una forta pendent que és la que condueix on hi ha les pintures. A partir 



d'aquí ja ens hem d'assegurar per
que el pendent és molt fort i des de 
l'entrada de la galeria que el terra 
és ple de fang. Quan arribem al fi
nal d'aquesta galeria caminem per 
sobre d'uns blocs que ens conduei
xen a una petita sala, i d'aquesta 
remuntem a una altra on hi ha un 
fort corrent d'aire i un petit llac as
secat. D'aquí sortim per una petita 
finestra i altre cop ens hem d'asse
gurar. La baixada és en rampa i 
molt relliscosa altre cop. Arribem a 
la sala més gran de la cavitat i amb 
més formacions importants (la foto correspon a aquesta sala) i d'aquesta sala al 
final de tot trobem a una gatera que ens porta a una altra sala més petita. Cal 
observar que la part superior de la sala més gran pel costat esquerra a mida que 
es va remuntant, esta plena de saletes més petites amb més o menys formacions 
i també amb grafitis actuals i no tant actuals. Tota la cova és plena de fang ja 
que és un antic engolidor del barranc. Cavitat realitzada per: J. Navarro i M. 
Mañosa. 

DALT DEL MONCAYO 
Feia anys que me'l mirava amb 

ganes al pujar i baixar per !'autopista de 
l'Ebre, i l'havia vist de tots colors, nevat o 
no, a l'alba i a la posta de sol. I per fi, el 
preciós dia de la Constitució del passat de
sembre em va brindar l'oportunitat d'inten
tar fer el cim. 

Després de dormir i esmorzar a Tara
zona, vaig sortir amb la meva dona cap a 
Santa Cruz de Moncayo per pujar fins el 
Santuari de N ostra Senyora del Moncayo, a 
1.620 m dins el Pare Natural de la Dehesa 
del Moncayo. Aquest trajecte ens va recordar l'ascenció de tardar de Sant Celoni 
a Santa Fe del Montseny, amb rouredes, fagedes i pinedes frondoses. L'ermita no
més l'obren en ple estiu. Alla, veient que el dia era prou bo i no feia massa vent, 

vaig comen¡;ar l'ascensió a través del 
bosc de pi negre fins la base del Circo 
de San Miguel, mig nevat. D'allí l'as
censió pelllom de !'esquerra, vers el coll 
del circ de San Gaudioso, és dura. El 
gel, en el tram del sender prop del coll, 
em va obligar a pujar al meu aire. Un 
cop a dalt, va ser una passejada fins el 
cim a 2.315 m malgrat el vent fred. El 
cim del Moncayo també s'assembla 
molt al Turó de l'Home. I quines vis
tes! En fi, un bon record que us reco
mano si algun dia no sabeu on anar. 

Josep Manel Martí 
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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 
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CARLOS DIAZ DIAZ 
Enginyer Técnic d'Obres Públiques 

Col. 14.126 

Tel. 616 944 003 
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• 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 
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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 
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