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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Juliol-Agost Activitat Més informació a: 

2, dimecres Acaba inscripció Sortida fi temporada Grup Familiar 
5, dissabte Itinerari per l'Alt Ripoll Grup Natura 
6, diumenge Sant Pere Casserres Grup Familiar 
13, diumenge Ruta Alta Muntanya, la etapa Grup de Muntanya 
18, 19 i 20 Sortida fi de temporada Grup Familiar 
27, diumenge Ruta Alta Muntanya, 2a etapa Grup de Muntanya 
30 d'agost Termini fotos Trofeu Joan Riera Grup de Fotografía 
7 de setembre Ruta Alta Muntanya, 3a etapa Grup de Muntanya 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excu rsió Organitza Km 
Día 5/07 Marxa nocturna de regularitat Club centre excta.Avinyo 680850307 

Ronda popular les masies de Polinya Ass.Excta.Polinya 937133206 12 
5-6/07 Travessa Núria-Queralt Ass .Muntanyencs 

Berguedans 938221072 92 
Día 6 Caminada de resistencia Club. Excta.Via Fora 

"Vía Fora-Olost de Lluc;anes" 93 888 05 52 
12-13/07 Ascensió pie del Besiberri Nord Grup de Lleure la Clau 938050561 
Día 30/08 IV Bas-Extrem-Non Stop (Copa Cata!. 

de Raids d'esports de muntanya) Geca Lletissonada www.geca.cat 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE JULIOL-AGOST 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 6: Sant Pere Casserres. Es tracta d'un racó molt curiós de la comar

ca d'Osona. Visitarem el singular monestir benedictí, joia del romanic catala, em
plac;at en una península rodejada pel meandre més espectacular del riu Ter. El 
recorregut és molt facil i apte per a tothom ja que té 3'5 km envoltat de base i 
amb vistes panoramiques sobre el panta de Sau. Dinarem al base encantat, parat
ge magic on els gegants han incrustat enormes pedres entre la vegetació de forma 
capriciosa. Trobarem gravats rupestres, esglésies romaniques, la pedra del sacri
fici _ La sortida és de tot el dia, per tant haurem de portar dinar. El punt de tra
bada sera l'IES Castellar a les 8 hores per poder estar a la visita guiada del mo
nestir de les 11:30 hores . El preu de la visita guiada del monestir és de 3 euros 
per persona. Seria convenient que confirméssiu la vostra assistEmcia ja que si som 
més de 25 persones paguem la meitat. Vocal: Rosa Carmona, telefon 93 174 39 20. 

• Dies 18/19 i 20 de julio!: Sortida fi de temporada. Aquest any l'última sor
tida de la temporada la farem a la zona de la Batalla de l'Ebre, visitarem alguns 
dels llocs més emblematics de la zona i coneixerem una mica més tots els fets que 
van passar en aquest lloc . Recordeu que el preu per persona és 35 euros (70 euros) 
els dos dies per als socis i de 40 euros (SO euros) els dos dies pels no socis. 

IMPORTANT: Últim dia d'inscripció 2/7/08, les places s'adjudicaran al mo
ment de fer la paga i senyal (mínim 50% per persona) . Tindrem visita guiada per 
les zones més importants de la Batalla de l'Ebre, aquesta visita sera subvenciona
da per als socis del Centre, per als no socis el preu és de 15 eruos. Vocal: Fran, 
telefon 660 39 62 15. 



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 13: Ruta d'alta muntanya d'estiu. Valls, estanys, cims i carenes 

d'Andorra. la etapa. Del pas de la Casa a Grau Roig, passant per l'estany de les 
Abelletes, coll deis Isards, port de Fontnegra, pie Negre d'Envalira (2.816 m), pie 
d'Envalira (2.822 m), portella de Joan Antoni i estany Primer dels Pessons. Temps 
efectiu de camí: 4 hores i 30 minuts. Desnivells: ascendents, 622 m, descendents, 
722 m. Sortida a dos quarts de sis del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de 
Llevant, enfront de la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda sufi· 
cient per a tata la jornada. El retorn a Castellar també es fara en autocar i l'hora 
d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de dos quarts de set 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'assegurant;a d'accident habilitada amb clausula de cobertura 
a alta muntanya. Podeu aconseguir més informació al local del Centre, els dime
eres de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre i els divendres de 10 a 11 del vespre, 
o trucar als telefons 93 714 73 05 i 93 714 55 42. Vocals: Joan Estalrich, Vicent; 
Portell, Vicent; Soto i Jaume Torrens. 

• Dia 27: Ruta d'alta muntanya d'estiu - Valls, estanys, cims i carenes 
d'Andorra. 2a etapa. De Grau Roig als Cortals d'Encamp, passant pels estanys i 
callada dels Pessons, ascensió facultativa al pie dels Pessons o pie oriental de 
Gargantillar (2.864 m) i estany i refugi d'Ensagents. Temps efectiu de camí: 5 ha
res i 15 minuts. Desnivells: ascendents, 764 m, descendents, 964 m. Sortida a dos 
quarts de sis del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de 
la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tata la jor
nada. El retorn a Castellar també es fara en autocar i l'hora d'arribada a la nostra 
vila sera a l'entorn de dos quarts de set de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicent; 
Portell, Vicent; Soto i Jaume Torrens. 

• Dia 7 setembre: Ruta d'alta muntanya d'estiu. Valls, estanys, cims i 
carenes d 'Andorra. 3a etapa. Del coll d'Ordino a la borda del Jarca (Canilla), 
passant pels pies de Casamanya (2.740 i 2.741 m) i coll d'Arenes. Temps efectiu de 
camí: 4 hores. Desnivells: ascendents, 769 m, descendents, 852 m. Sortida a dos 
quarts de sis del matí, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de 
la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient per a tata la jor
nada. El retorn a Castellar també es fara en autocar i l'hora d'arribada a la nostra 
vila sera a l'entorn de dos quarts de set de la tarda. Vocals: Joan Estalrich, Vicent; 
Portell, Vicent; Soto i Jaume Torrens. 

Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Telefon 93 580 67 92 
Fax 93 424 63 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 

-9374710 



GRUP NATURA 
• Dia 5: Itinerari per l'Alt Ripoll. Sortida a les 7 del matí de l'IES Caste

llar amb cotxe. Arribada a les 12 del migdia. Vocals : Marta Busquets i Francesc 
Deu, telefons 937147941 i 937145870. Correspon a la sortida del mes passat suspe
sa per la pluja. martabusquetstorras@yahoo.es_-_ fam10@telepolis.com 

ESPLAI SARGANTANA 

~ 
Salut Sargantanes! Per fi ha arribat el famós mes de juliol! 1 ~ 
no perque sigui l'Eurocopa de futbol o arribin les vacances ~ : 

• ' " ' ' d'"tiu 'emp<e t•n d"itj•d" pec tot,, .. El m" de julio! é' !~¡ 
famós perque l'esplai sargantana ... (abans uns acudits!) ';, .~ 

1) -Mama mama! Que estan picant a la porta! - Deixa-la fill, ja és \o. • •' 
prou gran per defensar-se sola! 2) - Que és una papallona? - Una mosca tunriing! 
3) -Que tens deu euros? - Aquí no - 1 a casa? -Tots bé, gnkies! 

Després de fer uns riures ara sí, comentem el que considerem l'acte de l'any 
de l'esplai! Els campaments d'estiu que farem del 20 al 27 d'aquest mes al terreny 
d'acampada els Ohms, al Montseny! Marxem de campaments! Sí, sé que tots esteu 
desitjant que arribi el dia 20 per pujar a !'autocar en direcció al Montseny! Pro
metem sorpreses i emocions per a tots i tates! Farem tots el Nehardental! 

Festa de final de curs: El dia 31 de maig es va fer la festa de final de curs 
07/08 de l'esplai sargantana. En les activitats que es van duu a terme agra!m la 
participació d'alguns pares que no es van valer perdre la festa de final de curs! Es 
van fer activitats amb la participació de pares, monitors i nens. La primera de ta
tes va consistir en fer dos grups i veure quin deis dos era el més rapid en passar
se i treure's un fil per samarreta i pantalons de tots els membres del grup. Tot aixó 
amb l'ajuda d'una cullera lligada al principi del fil que va servir per facilitar la tasca 
a tots plegats! Després es va passar a una surrealista guerra de bombardes (fari
na embolicada amb paper) que va deixar a tothom ben empastifat de farina. L'es
pai Tolra va quedar ben blanquet! A continuació es va fer la posada en comú de 
les coses tan borres que cadascú havia preparat per sopar (encara empastifats de 
farina en molts casos). Un cop érem ben tips de menjar el conjunt de delícies que 
varem sopar tots plegats vam poder veure diferent material audiovisual fet pels 
nois i noies del sargantana. Tot tenia relació amb el centre d'interes deis mitjans 
de comunicació que es va duu a terme a l'últim trimestre! Es va passar un vídeo 
informatiu sobre les eleccions de l'esplai sargantana amb candidatures i votació 
final incloses, fet tot pel grup de pre-joves. Per altra banda es va poder veure una 
adaptació dels tres porquets feta pel grup de petits. Tot va acabar amb la projec
ció de fotografíes que volien resumir el que ha estat el curs 07/08 per a l'esplai 
sargantana i els seus nois i noies! Gracies a tothom per venir! Fins el curs vinent! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 27 de juny va ser l'últim dia per entregar les fotografíes del segon 

trimestre, tema "Gorres i barrets". Dins d'aquesta primera quinzena de juliol es 
fara el veredicte com sempre a carrec del Departament de fotografía de les Agru
pacions Narcís Giralt de Sabadell. 

El dia 30 d'agost s'acaba el termini per entregar les fotografíes del Trofeu 
Joan Riera, tema lliure. Les fotografíes s'han d'entregar sense cartolina i les da
des en un paper a part. 

Durant maig i juny es va portar a terme el taller d'iniciació a la fotografía a 
carrec d'en Manel Bernal. El curs l'han seguit 18 persones amb molt d'exit. L'únic 
que ha quedat pendent és la sortida degut al mal temps. El més possible és que 
es realitzi de cara a la tardar. Tant aviat concretem el dia us avisarem. 



NOTICIARI DEL CENTRE 
Convocatoria d'eleccions 

Per finalització natural del mandat de l'actual Junta, i segons l"article 26 del 
nostres Estatuts la convocatoria de les eleccions s'ha de fer els darrer si me o 
de la seva vigencia. Tots aquells socis que vulguin presentar la seva candidatura. 
l'hauran de presentar davant la Junta Electoral, incloent: els noms dels soci can
didats , acompanyats dels carrecs als que es presentin cadascun d'ells. Són oci 
elegibles els socis numeraris, majors d'edat i que no tinguin suspesa la condició 
de soci en el moment de la convocatoria o en el temps de presentació de les can
didatures. Si només es presentés o fos v:Hida una única candidatura, la Junta Elec
toral, procedira directament a la proclamació dels seus components com a elegits 
per la Junta Directiva. 

Aplec del Cen tre Excu rsion ista 
El passat diumenge día 1, va tenir lloc el IX 

Aplec del Centre Excursionista , enguany passat 
per aigua al lloc habitual de la seva celebració. 

Tot estava previst per portar-ha a terme a 
la borrica ubicació davant de l'Ermita de les Are
nes. A les 10:00 del matí vam assistir-hi a la mis
sa pels excursionistes traspassats. Ja ens vam tra
bar amb la pluja pel camí, i també ho havia estat 
fent durant la nit. Així, que tal com ho havíem 
pensat en el cas de que plogués, ho varem cele
brar a l'espai firal de l'espai Tolra. 

L'assistencia, finalment, va ser d'un centenar 
de persones. Alguns nens van deixar que una vo
luntaria els pintés la cara. Van quedar moníssims, 
si més no perque la voluntaria era jo mateixa. Bro
mes a part, els bombers van cuinar la seva tradi
cional paella, que ni cal dir que estava boníssima, 
com sempre, i a les dues del migdia ja estavem tots entaulats menjant-nos-la . 

Després del dinar, varem fer entrega de les medalles als socis amb una an
tiguitat en el Centre de 50 anys, i les plaques als socis que en feien 25. Seguida
ment, en un acte molt emotiu, es va fer entrega d'un obsequi-recordatori al nostre 
amic Gonzal López Iglesias, que durant 33 anys ha fet el pessebre que anualment, 
pel Nadal, el Centre puja a la Castellassa de Can Torras. Des d'aquí, de nou, vull 
donar les gracies molt efusivament per la seva col-laboració en aquesta tasca, i 
donar la benvinguda al relleu, en Joan Muntada. 

1, com sempre, agrair l'assistencia a tots els socis i amics, i dir-los a tots, 
que comptem amb la seva presencia l'any que ve. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MAIG 

ESPELEOLOGIA. COVA DEL TABAC (180m.) Dia 24 

Anna Sola 

Situada al terme municipal de Camarasa (La Noguera), a la dreta del riu 
Segre i a 300m sobre el nivell del riu. Deixem el cotxe al costat de l'embassarnent 
de Camarasa i ens enfilem per un sender que surt al costat de la presa i tot e
guit s'enfila fent ziga-zagues i que després d'un creuament, si seguim recte arnunt 



ens condueix directament a !'entrada de la 
cova. Temps d'aproximació des del cotxe 1 
hora aprox. L'entrada de la cova és visible 
des de la carretera, té 15m d'amplada per 
20m d'al¡;ada. Cova amb molt amplia pero 
amb molt poques formacions, considero que 
bastant deteriorada. Visita realitzada per: J. 
Navarro i M. Mañosa. 

LABORA FOSCA (473 m, -29m) Dia 31 
Situada al terme municipal de Taver

tet (Osona). L'accés es fa des de la carrete
ra que va de !'Esquirol a Tavertet. A ma dreta ens trobem una pista forestal que 
ens porta a la masía de Can Subiranes (on s'ha de demanar la clau per poder en
trar, ja que !'entrada esta tancada amb una reixa). Des de la masía fins a !'entrada 
de la cova hi ha uns 35 minuts aproxima
dament. L'entrada és petita pero passats 
els primers metres ja podem anar a peu 
dret per una galería de considerables di
mensions, fins que arriba a uns 12m d'al<;a
da. A 100m de !'entrada trobem un ressalt 
de -5m que hem de davallar assegurats i 
d'aquí surt una galería que ens condueix 
a la Sala de les Lloses (que és on corres
pon la foto), destaca per la seva forma gai
rebé rectangular. Tornem a la sala princi
pal i d'aquí a ma dreta surt un passama 
que ens condueix a una galería superior 
que esta a uns 11m del terra i que és la que té més formacions amb un recorregut 
de 215m. Visita realitzada per: J. Navarro i M. Mañosa. 

GRUP ANAR-Hl ANANT. EXCURSIÓ 1 SOPAR A GUANTA 
El dia 7 de juny una colla de 15 membres del grup Anar-hi Anant, tot i veient 

que estava a punt de posar-se a ploure varem decidir anar a peu fins el restau
rant del Castell de Guanta, per celebrar el sopar de cloenda de la temporada 2007-
2008. La ruta que varem fer és d'uns 8'500 km (segons el GPS d'en Lluís).Vam passar 
per Can Padró direcció a la Font del Canadell per travessar el Torrent Mal i pu
jar fins el Castellet, a partir d'aquí el camí es va tornar pla i de baixada, passant 
pels Tres Pins i baixant direcció a Guanta. Quan vam arribar a les Fonts Falses 
de Guanta ens vam quedar tots bocabadats, allo era espectacular, (llastima que la 
llum no era la idonia per fer fotografíes) , saltava aigua per tot arreu, després de 
gaudir una estona d'aquesta meravella de la naturalesa vam arribar al restaurant. 

Alguns membres del Grup havien arribat en 
cotxe per diferents motius i a tots plegats 
ens va venir just, dones al cap d'una estona, 
ja va comen¡;ar a ploure. 

Un cop dins del restaurant entre fer 
fotos, tertúlia, algun acudit i el menjar, va 
arribar l'hora de tornar cap a casa. Per cul
pa de la pluja varem haver de fer la torna
da en cotxes en comptes de fer-ho a peu per 
Can Montllor i Can Padró. Un altre día sera. 



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 
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.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 

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 


