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

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, d'Esports d'Hivem i a Azimut 

NÚMERO 474 MARC 2008 

Skiada 2008 

sE.Ac-



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

Día 1 Senderisme: Castell de Burriac Cordada. Assoc. Excta. 
i mirador del Maresme 93 656 24 53 

Dia 2 Excursió a la Mola de Colldejou Club Esp. Muntanyenc Creixell 
649 987 952 10 

Caminada Popular d'Urgell Agrup. Excta. l'Urgell www.aeu.cat 16 
Senderisme GR-172·1 Reanu-Santes Creus Cordada, Assoc. Excta. 93 656 24 53 19 
Cicle «Caminant per Montserrat» Club Excta. Anoia 93 772 76 66 
XXII Prova Alt Pallars-Certascan Agrup. Científico Excta. 
(esquí de muntanya) www.agrupe.or 
IX Marxa Castells de la Segarra Centre Excta. La Segarra 51 

www.marxadelscastells.com 

Dia 8 Senderisme GR-83: Sant Martí Sacalm· Unió Excta. Sabadell 93 725 87 12 23 
Cal Xec 

Dies 8 i 9 Sortida natura: Els Carcaxeis i el Montclar Cordada, Assoc. Excta. 93 656 24 53 
L Ralli del CEC-Vall de Núria C. Excta. de Catalunya 

www.cec.catJcompeticions/ralli 
Open Raid de Begues Agrup. Cultural Vila-Seca 

www.naturetime.es 

Dia 9 Excursió per la Serra de Sant Honorat Club Excta. Pirinenc 93 302 42 39 
I Marxa d'Orientació de Regularitat Centre Excta. de Lleida 973 24 23 29 
Caminada Popular «La Cimitombada» Centre Excta. Tossa 972 34 10 72 
Caminada Popular de Balsareny Centre Excta. Balsareny 93 920 01 04 16 
Senderisme GR-83 Osor-Les Planes Centre Excta. Sant Celoni 93 867 52 13 20 
I La Corre Cuita Centre Excta. Borges-Garrigues 

www.esportextrenevenys.es 
Circuit raquetes de neu: Aranser Unió Excta. Urgellenca www.uec.cat 

Dia 11 Senderisme: El carrilet de Vall d'Aro Cordada, Assoc. Excta. 93 656 2-t 53 
i el Camí de Ronda de S'Agaró 

Dia 15 Senderisme GR-2: Rupit-Vilanova de Sau Unió Excta .. Sabadell 93 /25 112 
Senderisme GR-192: Bassa Povet l'Amorós Unió Excta. Sabadell 93 /25 í 12 
Senderisme: El Montsec i el seu entorn Club Muntanyenc St. Cugat 93 615 05 68 16 

Dies 15 i 16 Sortida natura: Sant Martí de Montnegre Cordada, Assoc. Rxcta. 93 656 24 53 
Ascensió al Pie de Mont Roig (2.864 m) Grup de Lleure la Ciau 93 805 05 61 

Dia 16 Cicle de senders: Hortsavinya-Va!Igorguina Club Rxcta. de Gracia 93 23/ 86 59 16 

Dies 15 al 24 Ascensió al massís del Toubkal Unió Rxcta. de Catalunya d1lona 
333.uechorta.net 93 358 3/ 40 

Dia 29 V Marxa la Selva del Camp Club Excta. Arítjol www.aritjol.com 66 
Senderisme: Ruta del Císter: De Fores Agrup. Excta. Catalunya 93 302 45 29 
a Pont d'Armentera 

Dia 30 III Marxa del Sol Blau Centre Excta. Torrellenc 20 
(Torrelles de Llobregat) 
L Marxa d'Orientació per descripció Agrup. Excta. Talaia www.aetalaia.org 
Circuít raquetes de neu: Va!I d'Aran Centre Muntanyenc Sant L1ore!Y; 

cmstll@suport.org 1 

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



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIO S 
M are 
1, dissabte 

2, diumenge 
2, diumenge 
7, 8 i 9 
9, diumenge 

14, divendres 
14, divendres 
16, diumenge 
16, diumenge 
17,18i19 
29, dissabte 
29 i 30 
30, diumenge 
30, diumenge 

6 abril 

Activitat 
Reunió de pares Colonies de Setmana 
Santa Esplai Sargantana 
Matinal per Montserrat (IX) 
Pie del Thoumasset 
Cap de setmana a Puigcercós 
Matinal a Sauva Negra 
Creació Grup Natura 
Reunió per a programar activitats 
Matinal Cinc Turons a la Val! de Mur 
XIX Travessa Castellar - Montserrat 
Colonies de Setmana Santa 
Termini de presentació de fotografíes 
Tuc de Maubo:hme 
Camí ramader del Penedes (III etapa) 
Projecció «Travessa pirinenca» 
Carenejant pe! Puig Madrona 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup Les Dues Trace 
Grup Familiar 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Esplai Sargantana 
Grup de Fotografía 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Noticari del Centre 
Grup Familiar 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MARQ 

GRUP FAMILIAR 
• Dies 7, 8 i 9: Cap de setmana a Puigcercós 
Cap de setmana al refugi de Puigcercós amb la tradicional cal<;otada. 

Sortida divendres a les 6 de la tarda de l'IES Castellar per fer nit al refugi. 
Dissabte, excursió, de Santa Maria de les Lloses a Palmerola i dinar al refu
gi (cal<;otada). Diumenge, visita a Pedrafita o excursió pels voltants de Borreda 
i tornada desl?rés de dinar cap a Castellar. 

Vocals: Mrica Paris (tel. 93 714 70 46) i Rosa Gili (tel. 93 714 83 48) . 
• Dia 6 d'abril: Carenejant pel P uig Madrona 
Itinerari circular de tot un matí pel sector nord-occidental de la serra. 
En aquesta area hi ha algunes de les pinedes més ben conservades de 

la serra. Un dels atractius principals del recorregut són els excel-lents mira
dors que trobarem quan passem per les serres d'en Rabassa i de can Julia . 
Des del Puig Madrona, si el dia és clar, podrem distingir la presencia del 
Pirineus com a teló de fons . L'ermita preromanica de la Salut, situada al 
peus del puig Madrona, acuradament restaurada i ben conservada, repre en
ta el millor romanic de la serra. El recorregut total és d'uns 15,82 km. Té 
un desnivell de 300 m amb una dificultat mitjana degut a algun tram que 
remunta de valent. La sortida, sera a les 8 del matí del parquing. Avancem 
una mica l'hora, dones ens hem de despla<;ar fins a Molins de Rei en cotxes 
particulars. S'ha de portaR l'esmorzar i beguda, com sempre. 

Vocals: Anna Sola i Manel Corral (tel. 93 714 44 79). 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 2: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (IX) 
Itinerari: Pedró del Miracle (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 Ferros o font de l'Avellaner, coll de 
les Comes (1.056 m), cova de les Pruneres, coll de Porc (978 m), font de Sant 
Josep i Pedró del Miracle. El recorregut va principalment orientat a donar a 



coneixer un dels millors miradors montserratins. És un del rajecte <mor
malsil que es realitzen per a tenir una visió de conjunt de la -erralada. Hi 
accedirem remuntant la canal de la font del Llum i de pré~ de visitar la 
part superior del torrent de Migdia. La classica pujada al _ Iontgros, pas
sant per la font de la Cadireta i l'habitual retorn uer coll de Pare, resse
guint el magnífic camí de les Comes, complementaran aque t bonic i didac
tic itinerari muntanyenc. Cal advertir que en el ca de que la pluja intensa 
afecti la serralada la jornada precedent, és a dir, en el decurs del dissabte 
día 1, la sortida quedara automaticament ajornada. ortida a les 7 del matí, 
en punt, de l'aparcament del passeig de Tolra. De pla<;ament en cotxes parti
culars. Rores efectives de camí: 4 (aproximadament). Desnivells: 608 metres 
de pujada i 608 metres de baixada. Distancia total del recorregut: uns 9 qui
lometres (apr.). Retorn previst a Castellar a les 2 de la tarda. 

Vocal: Jaume Torrens (tel. 93 714 55 42). 
Nota. Aquesta sortida matinal, anys enrere facilm ent assequible i que 

es podía realitzar sense cap tipus de complicació, actualment presenta alguns 
trams on caminar pels antics viaranys no sempre és facil ni cómode. Els forts 
aiguats que van afectar seriosament la muntanya de Montserrat, han pravo-



cat importants estralls en la majoria dels seus indret 1, com comprovarem, 
caldra extremar la precaució per tal d 'euitar caigude i relliscade-, obretot 
al passar per les uerticals canals i els agosarats camins interior~ que facili
ten la comunicació entre els diversos paratges de la serralada. _·o es tracia 
pas d'un itinerari arriscat ni difícil; simplement és un trajecte fon;a laborió
en el qual no podrem córrer i en el seu decurs sera necessari mantenir e -
pecial atenció al transitar per diferents punts del recorregut. 

• Dia 14: Reunió per a programar les activitats del Grup de ~Iun
tanya, que es desenvoluparan en el decurs del segon trimestre de l"any 200 . 
Comenr;:adt a un quart d'll de la nit al local social. Ober ta a tothom que 
vulgui participar i col-laborar. 

• Dia 30: Travessa pel camí ramader del Penedes (3a etapa) - De 
Sallent a Sant Pau de Pinós. Itinerari: Sallent (316 m) , Sant Pere de 
Serrai:ma, collet de la Portella (500 m), Puigventós, serrat de Viranes, el Coll 
de Comadoms, Sant Miquel de Terradellas (580 m), Sant Jordi de Llobere 
(660 m) i Sant Pau de Pinós (770 m). Distancia total de l'etapa: 20,9 km. 
Rores efectives de camí: 5 hores i 10 minuts. Desnivells: ascendents, 484 m. 
Descendents, 30 m. Velocitat mitjana de l'etapa: 4.043 metres/hora. Cal por
tar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tota la jornada. Sortida a les 
6.30 del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant (enfront piscina 
coberta). Cal tenir en compte: Durant la nit del dissabte 29, a la del diu
menge, dia 30, es realitza el CANVI D'HORARI. Per tant, ens referim, logi
cament, al NOU HORARI D'ESTIU. El retorn a Castellar es fara en autocar 
i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de les 5 de la tarda. Per a 
assistir a aquestes sortides 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 (tels. 93 714 73 05 i 93 714 55 42). 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 9: Excursió matinal a Sauva Negra (Valles Oriental) 
Itinerari: Castellcir, riera de Castellcir, castell de Castellcir o de la Popa, 

font sulfurosa de Sauva Negra, Castellcir. Hora i lloc de sortida, a les 8 del 
matí de l'aparcament del passeig Tolra. Desplar;:ament, en cotxes particulars 
fins a Castellcir. Rores de camí, 4, aprox. Vocals: Josep Maria Biosca i Ma
ria Concepció Costa (josepmbiosca@hotmail.com) (tel. 93 714 62 63). 

• Dia 16: Excursió matinal Cinc Turons a la Vall de Mur (El 
Valles Occidental) 

Itinerari: Puig Rodó (542 m), Pedra d'Áliga (674 m), Puig Gavatx (690 
m), Roca Mur (781 m) i la Forriola (550 m). Aquests dos darrers turons són 
opcionals. Desnivells de pujada aproximadament 500 m tots els turons i 320 
m sense els dos darrers. Hora i lloc de sortida, a les 8 del matí de l'aparca
ment del passeig Tolra. Desplar;:ament: en cotxes particulars. Rores de camí 
aprox., 4.30 i 3.30 sense els dos darrers turons. Vocals: Francesc Deu i Elvira 
Guardia (fam10@telepolis.com) (telefon. 93 714 58 70). 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 2: «Deis romans al romanw», lla etapa 
Gironella - l'Espunyola (17,4 km). Sortida a les 7 del matí de la ronda 

de Llevant, davant de la piscina coberta. Cal portar esmorzar i dinar. Vocals: 
Begoña Basterretxea i Carme Lleixa (telefons 93 717 33 48 i 93 714 86 94). 



~~ (..., 

ESPLAI SARGANTANA 
Salut, sargantanes! 
En primer lloc un acudit!: Una noia que esta 

en una parada de busos assentada li diu a l'ho
me que tenia a la seva dreta: 

-El 18 passa per aquí? 
- Deixi'm pensar ... No, el 18 sóc de vacances! 

Abans de seguir amb quelcom, ES COMUNICA A TOTS ELS PARES I 
MARES QUE EL DIA 1 DE MARC TENEN REUNIÓ INFORMATIVA DE 
LES COLONIES DE SETMANA SANTA a dos quarts de 8 del vespre a L'ES
PLAI (més informació durant la carta ... ) Amb aquest paren tesis entrarem a 
marc; riallers, oi? (perque era bo l'acudit, no? (Jajaja, el divuit diu! Quin paio 
no s'entera que li pregunta pel número de bus jajaja!). L'agenda ineludible 
que teniu tots per al mes de marc; en relació amb l'Esplai Sargantana no és 
molt densa pero com llegiu una mica més amunt, és INELUDIBLE! Dones, 
aixo, que comenc;aré a dir l'agenda d'una vegada .. o no? Vaaaja comenc;o ... 

- Dissabte, 1 de marc;, Esplai: 4.30 - 7.30 + REUNIÓ DE PARES SO
BRE LES COLÓNIES DE SETMANA SANTA, a dos quarts de 8 del vespre. 
Queda dar que anirem a la casa de colonies de les Obagues (Juneda, Lleida) 
els dies 17, 18 i 19 de marc;! A la reunió us respondrem tots els dubtes del 
món mundial que tingueu i us informarem una miqueta de que anira tot plegat! 

- Dies 1 i 2 de marc;: Trabada Jove, per Joves I, II i III. Preu: 40 euros. 
- Divendres, dia 7 de marc;, Esplai de Joves I, II i III. 
- Dissabte, dia 8 de marc;! Farem esplai del paraguai de tata la vida de 

dos quarts de 5 a dos quarts de 8 de la tarda. 
- Dies 17, 18 i 19 de marc;: Colonies de Setmana Santa! (no hi falteu) . 

Les colonies es faran a la casa les Obagues, del terme municipal de Juneda. 
Sortirem el dia 17 a dos quarts de 10 del matí de les piscines i tornem el dia 
19 a dos quarts de 7 de la tarda davant de les piscines. 

- Divendres, dia 28 de marc;: Esplai de Joves I, II i III. 
- Dissabte, dia 29 de marc;: Esplai tal qual! En un e-mail vam dir que 

era el dia 23 la reunió de pares per parlar del trimestre, pero és el dia 29 a 
l'acabar l'esplai de dissabtes (a dos quarts de 8 del vespre) . 

Daaadaaa final IMPORTANTÍSSIMA! L'1 de MARC és quan acaba el 
termini per apuntar-se a les colonies de Setmana Santa! Tin~eu-ho en compte! 

Apunt final finalíssim: NO FALTEU A LA REUNIO DE PARES SO
BRE COLÓNIES! 

Emilio de l'esplai: esplaisargantana@yahoo.es 

GRUP LES DUES TRACES. 
Esquí de muntanya al teu abast 

• Dia 2: Pie del Thoumasset (de 2.741 m, Andorra), pel refugi de Rialb. 
• Dia 29-30: Tuc de Mauberme (de 2.880 m, vall d'Aran), per Montgarri. 
Els interessats podeu adrec;ar-vos a Pere Estapé (tel. 626 539 661). 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat dia 23 de febrer es van reunir membres del Departament de 

Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt per tal de constituir-se com a ju
rat i emetre veredicte públic del II Concurs de Fotografia Digital, DIGICEC. 
El resultat va ser el següent: 



«Sabates)). Autora: Isabel Mach 

«Escalant)). Autora: Isabel Mach 

Tema Lliure. Van participar 27 col-leCcions. 
Millar cal·lecció: Títol «Terra, aigua i foc». Autora: Carme Vidal. 
Primer premi: Títol «Sabates». Autora. Isabel Mach. 
Segan premi: Títol «Tristesa». Autora: Judith Pujol. 
Tercer premi: Títol «Nen». Autor: Manel Bernal. 
Tema Muntanya. Van participar 19 col-leccions. 
Millar cal·lecció: Títol: «Montserrat». Autora: Elvira Guardia. 
Primer premi: Títol: «Escalant». Autora: Isabel Mach. 
Segan premi: Títol: «Gebre 1». Autor: Manel Sorolla. 
Tercer premi: Títol «Ladakh». Autora: Montserrat Bergada. 
El divendres, dia 29 de man;, s'acaba el termini per presentar les fotogra

fies del primer trimestre del XXIII Concurs Anual de 2008. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

C RS D'ORIENTACIÓ AME GPS 
El Centre, amb la col·laboració de l'Ajuntament, té previst fer un curs 

d"orientació amb GPS, nivell d'iniciació. Nombre de sessions: 9 de teoria i 2 
de practiques. 

Lloc i calendari: Les classes teóriques es faran a l'aula d'informatica de 
Cal Botafoc, els dimarts i dijous del mes d'abril de les 8 del vespre a les 10 
de la nit (dies 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29). 

Les dues sortides practiques, que seran matinals, es faran els diumen
ges dies 13 i 27 del mateix mes en un indret proper a Castellar. 

A TENIR EN COMPTE: Per a poder participar en el curs no és im
prescindible tenir un GPS personal, ja que l'organització en posara a disposi
ció dels assistents que ho sol ·licitin en el moment de la inscripció. 

Preu: Socis del Centre, 50 euros. No socis, 60 euros. 
Inscripcions: Cal trucar a en Josep Maria Biosca 

Gosepmbiosca@hotmail.com), telefon 93 714 62 63. 

CREACIÓ DEL GRUP DE NATURA 
Vols coneixer millor la natura que hi ha als entorns de Castellar? 
¿Vols fer activitats relacionades amb el patrimoni natural , cultural 

paisatgístic? 



¿Tens idees per apropar els valors naturals de Castellar del conjunt 
del país als socis del Centre? 

DONCS, VINE! 
El CEC esta creant un Grup de Natura, pero tal i com deia el poeta, 

«tot esta per fer i tot és possible». 
Per decidir que, quan i on ho volem fer, el dia 14 de mar<;: a les 10 de 

la nit, ens trobarem al local del Centre les persones que estigueu interessa
des en participar en aquest grup. 

Tates les propostes i opinions seran benvingudes. T'hi esperem. 

XIX TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 

La travessa, de 33 quilometres, seguint camins de muntanya, comenc;:a
ra com és costum, a la plac;:a Majar a les 6 en punt del matí del dia 16 de 
mar<;:. S'esmorzara pel camí i el retorn, dalt el monestir, s'efectuara en auto
car (55 places) a les 3 en punt de la tarda. 

Els interessats poden adrec;:ar a en Josep Casajuana (tel. 93 714 28 74 o 
93 714 60 55), que facilitara tata mena d'informació i fara inscripcions per 
l'autocar al preu de 7 euros per als socis i 8 euros per als no socis. També 
podeu trucar al Centre Excursionista (93 714 73 05) dimecres de les 7 de la 
tarda a les 9 del vespre i divendres a partir de les 10 i fins a dos quarts de 
12 de la nit, o bé demanar informació a través del correu electronic 
cecastellar@hotmail .com. 

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DE SOCIS 
DEL DIA 25 DE GENER DEL 2008 

Celebrada l'assemblea el dia 25 de gener de 2008 a les 22.20 amb la 
presencia del president, sotspresidenta, secretari, tresorer, components de la 
junta i 25 persones més, es comenc;:a per llegir l'ordre del dia i repassant cada 
punt de l'ordre: 

ORDRE DEL DIA 

l. Lectura i aprovació, si s'escau de l'acta anterior 
-Lectura i aprovació de l'acta anterior de l'assemblea realitzada el dia 

26 de gener del 2007. No hi ha cap esmena. És aprovada. 

2. Estat de comptes a 31 de desembre de 2007, i aprovació si s'escau. 

2.1. El president va explicar l'exercici de 2007, on va remarcar els se-
güents punts: 

- L'exercici de 2007 es va tancar amb saldo positiu. 
- Es destina un fans per a fer una altra tirada del llibre de les fonts. 
- Les despeses del I Duatló de Muntanya Vila de Castellar es va saldar 

positivament gracies a la col-laboració de l'Ajuntament. 
- L'entitat va rebre 680 euros de subvenció per part de la FEEC. 
- Es dóna per aprovat l'estat de comptes. 

3. Aprovació de les noves quotes de socis per a l'any 2008. 
-Les baixes al 2007 van ser quaranta, aproximadament, de les quals 

35 van ser per impagats. 



- Actualment, l'entitat té 1.060 socis. 
-Es decideix augmentar 1 euro la quota i 0,50 als jubilats ma]ors de 

65 anys. 
-Les quotes per al 2008 queden de la següent manera: 16 euros infan

til 20 euros juvenils, 23 euros adults, i 11.50 euros jubilats. 

4. Pressupost per a l'any 2008 i aprovació. 
-Es presenten els pressupostos de l'any vinent, que es tanquen i apro

ven en 33.300 euros. 
- Es fa lectura dels detalls d'ingressos i despeses. 
- Es fa una esmena a l'apartat «Recuperació fonts» i es posa «Recupe-

ració fonts i barraques», propasada per en Pere Cardona. 

5. Comentari d'activitats, si hi ha qui en vulgui fer. 
-No en fan cap. 

6. Lectura i comentari de les propostes de socis presenta rles per escrit 
fins 10 dies abans de l'elaboració de l'assemblea. 

-En fa una proposta de creació d'un grup de natura al CEC provinent 
de la comissió d'impuls inicial composta per Francesc Deu, Marc Fabregat i 
Elvira Guardia. La proposta neix arrel del nou Camí de Natura del Centre. 

-La proposta consisteix en la creació d'un grup de natura al CEC per 
a desenvolupar activitats relacionarles amb el coneixement, l'estudi i la difu
sió dels valors naturals de Castellar i del conjunt del país. També es treba
llara per la conservació i restauració del patrimoni natural, cultural i paisat
gístic. Incloura alguna exposició, sortides fotografiques, etc. 

- En Francesc Deu realitzara una convocatoria per tirar endavant aques
ta proposta. Aprovada la idea, es decideix posar data a una convocatoria pas
sada la Setmana Santa. 

7. Ratificació, si s'escau, o variació de la composició de la Junta. 
- Pren la paraula el president per comunicar als assistents que l'ac

tual Junta finalitza el seu mandat a final s de l'any en curs, segons l'article 
21 dels estatuts. 

- Segons els estatuts (art. 26) , s'han de convocar eleccions dintre dels 
sis últims mesos abans de la finalització del mandat de l'actual Junta; per 
aixo, es fixa la convocatoria d'eleccions de Junta directiva al juny de l'any en 
curs. 

-Es fa lectura dels arts. 21, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 i 40 dels nos
tres estatuts, que fan referencia a la convocatoria d'eleccions. 

- Es comunica als assistents que l'Ajuntament de Castellar ha ofert al 
Centre la possibilitat d'explotació de l'area d'esbarjo de les Arenes. La Dipu
tació vol potenciar l'area de les Arenes obrint el servei de bar i realitzant iti
neraris marcats per a excursionistes, així com altres activitats que haurien 
de ser gestionarles pel CEC. Després d'un ampli debat, els socis no ho veuen 
viable, ja que no tenim els recursos humans necessaris per gestionar-lo. 

8. Torn de paraules, precs i preguntes. 
- Guillem pregunta la raó de l'exclusió del nom SEAC al butlletí, ja 

que considerava que era part de la historia del Centre. Se li comunica que la 
SEAC (Secció Excursionista Ateneu Castellarenc), amb el pas dels anys, és 
desconegut al poble i que només la coneix una petita minoría i que, en tot 



cas, no deixava de ser una secció de l'Ateneu, igual que ho havia estat l'Es
bart Teatral i altres entitats. També es va fer per unificar les capr,;aleres de 
la nostra pagina web i del butlletí, ja que després d'haver assistit als cursos 
que l'Ajuntament ens va fer per portar a terme la pagina web, era millor 
tenir la mateixa imatge d'entitat a tots dos llocs. Finalment, es va acordar 
d'afegir el primer escut del Centre, on apareix el nombre SEAC al butlletí. 
Es remarca que a la web hi ha l'escut inicial penjat i la historia del Centre. 

- El senyor Antonell pregunta si es fara una actualització del llibre de 
les fonts. En Pere diu que no es pot anar canviant aquestes fotografies cada 
vegada, ja que els indrets estan canviant contínuament. Assenyala que, en 
tot cas, incloura una fotografia de la font del Carné o la Noguera i la de !'Es
quirol, ja que aquestes dues estan molt canviades. 

-Es pregunta sobre el tema del local: L'última notícia que tenim per 
part de l'Ajuntament és que arreglaran la coberta i ens posaran la calefacció, 
allargant la instal1ació des de l'Ateneu, i que possiblement ens arreglaran la 
far,;ana, ja que també van fer fotografies d'aquesta. 

ADÉU A EDMUND HILLARY 

El passat mes de gener, la majoria dels mitjans de comunicació de tot 
el món, utilitzant sovint espais prioritaris, ressaltaven la notícia de la mort, 
als 88 anys d'edat, del destacat alpinista i explorador neozelandes, Edmund 
Hillary. Nascut a Auckland el 1919, va participar a diverses expedicions bri
taniques a la serralada de l'Himalaia i també col-labora en l'expedició dirigi
da per Vivian Fuchs que el 4 de gener de 1958 fa acte de presencia al pol 
Sud. Empero, la popularitat i el seu moment algid de gloria li va arribar, 
sobtadament, quan participant en l'equip d'una expedició britanica comanda
da per John Hunt, a dos quarts de 12 del matí del dia 29 de maig del 1953, 
en companyia del seu bon amic, el sherpa Tenzing Norgay, van aconseguir 
coronar, per primera vegada en la historia de l'alpinisme, el cim més alt del 
món: l'Everest o Sagarmatha (8.848 metres). 

Tot i que sempre quedara el dubte de si la intrepida expedició a l'Eve
rest, protagonitzada per Andrew Irvine i George Leigh Mallory (1924) va acon
seguir realment el difícil proposit d'arribar al cim, la desaparició dels dos al
pinistes que van realitzar l'atac final, va impedir, en el seu moment, de 
poder-ho constatar. 

Per aixo, l'agosarada peripecia culminada per Hillary i Tenzing, amb 
l'afegitó de que ambdós van aconseguir retornar sans i estalvis fins al camp 
base, és considerada arreu com la veritable primera ascensió al «sostre» del 
nostre planeta. Els dies 3 i 5 d'agost del 1956, a Castellar del Valles també 
vam poder gaudir i participar modestament d'aquesta extraordinaria aventu
ra muntanyenca. 

En el decurs d'unes vetllades organitzades per la Secció Excursionista 
de l'Ateneu, es van projectar a la pantalla del Cinema California de la nostra 
vila les belles imatges del film La conquesta de l'Everest, deixat aleshores 
per l'Ambaixada anglesa. Tenim constancia de que prop d'uns 1.500 castella
rencs van assistir a aquestes projeccions cinematografiques; tal vegada una 
fita historica per a l'excursionisme local i un exit formidable per als seus ales
hores joves promotors. 



PROJECCIÓ FOTOGRÁFICA 
«TRAVESSA PIRINENCA)) 

Camí realitzat pel nostre Grup de Muntanya on creuran paratges me
ravellosos dels Pirineus. Muntatge i imatges de Joan Vives, amb fotografies 
de Rodri i Vicenc; Portell. Lloc de la projecció: Local del CEC. 

Organitza: Centre Excursionista de Castellar. 
Data: Dia 30 de marc;, a dos quarts de 7 de la tarda. 

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

-Aiimentació Natural 
~consulta de naturópata 
•Massatges terapeutics 
-Grups de treball corporal _.,.,. ... 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE GENER 

GRUP ANAR-HI ANANT. UNA MATINAL COMPLETA 
Un cop la Vallesana va quedar plena, vam iniciar la nostra excursió 

matinal de Sant Lloren<; a Castellar. 
A !'arribada a Sant Lloren<; vam quedar sorpresas per la gla<;ada que a 

als afores del poble hi havia als camps; al costat d'una cabana de pastor i 
buscant els rajos de sol, ens vam menjar els entrepans que portavem, per 
després passar pel que nosaltres diem el camí de les Estatues. Un cop acaba
da la visita a aquest curiós museu al mig del bosc, vam agafar una pista 
nova per a nosaltres en direcció al parany del Boter, un paratge encisador el 
qual tots coneixem; per baixar al poble ho vam fer per la carena dels Pals i 
per la de Canyelles, entrant al poble pel pare de Canyelles. 

Va ser una matinal completa, vam gaudir de bona companyia i d'uns 
paratges que encara que per la majoria de nosaltres són habituals, sempre 
tenen el seu encant. 

ESPELEOLOGIA. AVENC D'EN SELLARES (-84 m). Día 13 
Situat al terme municipal d'Olesa de Bonesvalls, l'accés esta lleugera

ment senyalitzat i es va pel mig d'una riera seca. L'entrada a la cavitat és 
horitzontal. Després ja arribem a l'entrada d'un pou d'uns -50 m que no es 
fa tot d'una tirada, sinó que arribem a una repisa fent una mica de p€mdul i 
seguim avall. Per arribar al final, tenim dues opcions: un pou molt estret i 
un altre de més ample. Cavitat amb for<;a formacions. La foto correspon al 
pou d'entrada de la cavitat. 



Cavitat realitzada per J . Navazo, J . Navarro i M. Mañosa. 
La que surt a la foto és M. Mañosa. 

AVENC DE LES 
PIQUES (-14 m, 
63m). Día 27 

Situat al sector de 
la Mata del massís 
de Sant Lloren<; del 
Munt, només en té 
un únic pou, i l'ac
cés a la sala on hi ha 
les piques es fa cami
nant per una rampa, 
i a continuació d'a
questa sala hi ha 
una petita gatera. 

Com es pot obser
var a la fotografia, 
les piques eren ben 
seques d'aigua. En 
epoques normals no 
ens hi podríem posar 
a dins. Cavitat rea
litzada per J . Navar
ro i J. Navazo. El 
que surt a la foto és 
en J . Navarro. 



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 
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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 
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, 
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 
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Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


