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NÚMERO 481 NOVEMBRE 2008 

En Joan Muntada a la portada del pessebre a la Castellassa 



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

31 d'octubre Venda de castanyes i sopar Esplai Sargantana 
1, dissabte Venda de castanyes Esplai Sargantana 
7, divendres Preparació 24e Concurs Anual Grup de Fotografía 
8, dissabte Entrega premis Marxa Infantil Noticiari del Centre 
8, dissabte Fageda de la Grevolosa Grup de Natura 
8, dissabte lnscripció sortida DUDI Esplai Sargantana 
9, diumenge Matinal a vall de Sau 

Collsacabra (XIX) Grup de Muntanya 
9, diumenge U na fageda a la tardar Grup Anar-hi Anant 
9, diumenge Ruta del GR-1 Grup de Senders 
16, diumenge 2n Duatló Vila de Castellar Pagina Web Centre 
19, dimecres Reunió grup Grup de Natura 
22, dissabte Sortida al DUDI Esplai Sargantana 
23, diumenge Esmorzar al Puig de la Creu Grup Familiar 
23, diumenge Matinals per Montserrat (XI) Grup de Muntanya 
29, dissabte Sopar del Grup de Muntanya Grup de Muntanya 
1 de desembre Termini presentació fotografíes 

4t trimestre Grup de Fotografía 
6 de desembre XIV Pessebre de Sant Marc de Broca Grup de Muntanya 

LA PORTADA DEL PESSEBRE 
A LA CASTELLASSA , 

I LA MARATO DE TV3 

Aquest any la data de la portada del XLIII Pessebre a la ) , 
Castellassa de Can Torras, ha coincidit amb la de la Marató de TV3, 
(14 de desembre), que aquest any és per als Malalts Mentals Greus. 

Per aquest motiu es va decidir que es faran les dues activitats 
juntes. Portarem el Pessebre a la Castellassa, menjarem xocolata i can
tarem nadales, com cada any. I com enguany ens visitara I'Ambaixador 
Reial ALDICAN per recollir les cortes deis nens, també ens portara una 
urna perque tots el que ho desitgin puguin col-laborar amb la Marató 
de TV3. 

Els nens podran portar les seves cortes perque es compleixin les 
seves il·lusions i els grans, el sobre, perque les il ·lusions deis Malalts 
Mentals Greus es facin realitat. 

D'aquesta manera la gent del CEC podra aportar el seu granet de 
sorra. Per aixo us esperem a tots, grans i petits, al peu de la Castellassa 
amb molta il·lusió. 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

Dia 2 Marxa dels Traginers Club Alpí Palamós 669 113 764 
6a Duatló popular de Puig-Reig Centre Quitxalla Excta. 

www .cquie.org 

Dia 8 Open Raid Cornudella de Montsant Agrup .Cultural Vilaseca 
www.naturetime.es 

Dia 9 III Cursa Montserrat Nord Club Muntanyenc Monistrolenc 
www.montserratclimbing.com 

14a Marxa del Garraf Unió Muntanyenca Eramprunya 
www.umegava .org 45 

6a Duatló muntanya de St. F.Llobregat Grup Ex. Santfeliuenc 64 7103592 

Dia 16 31a Marxa Regularitat Terres de Lleida Centre Excta. Lleida www.cel.cat 
Ruta de les Fonts Ajuntament de Montmeló 

esports@montmelo.ca 

Dia 23 Cursa de muntanya Castell de Burriac Grup Muntanya Argentona 
www.gmargentona.com 

54a Marxa Regularitat Serra de Marina Centre Excta.Badalona 
www.cebadalona.org 

Dia 30 45a Marxa d'Orientació «El Cuc» Unió Excta. Catalunya Cornella 
de Llobregat 

Pujada del Pessebre al Montseny Centre Excta. Taradell 
93 880 04 78 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 8: Entrega de premis Marxa Infantil de Regularitat. A les 

18 hores, a la Sala Blava de l'Espai Tolra 
• Dia 16: CoHaboració a les tasques de control del 2n Duatló Vila 

de Castellar. 
• Dia 23: Esmorzar al Puig de la Creu. 
Matinal. Sortida a les 8 del local del Centre. Anirem per Can Padró, 

Masia del Castellet, Tres Pins i Puig de la Creu, on esmorzarem. Per tornar 
agafarem la drecera que ens porta prop de Canyelles. Vocal: Manel Corral, 
telefon 93 714 44 79 i Enrie Vicioso, telefon 93 714 83 48. 



GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 9: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Collsacabra 

(XIX). Itinerari: La Rotllana, Comajoan, Casanova dels Racons, coll de Ca
brera, coll de Bram, la Rotllana. Recorregut molt bonic i pintoresc per aquest 
racó del Cabreres, seguint una part del vell camí ral de Vic a Olot i de la 
base del cingle d'Aiats. Sortida a les 7 del matí, en punt, de davant del local 
del Centre. Desplac;ament en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: 
a les 2 de la tarda. Vocal: Baldomer Parera, tels. 93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

• Dia 16: CoHaboració a les tasques de control del 2n Duatló Vila 
de Castellar. 

• Dia 23: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (XI). 
Itinerari: Santa Cecília (675 m), canal de Sant Jeroni, coll del pou de 

Glac;, miranda de Sant Jeroni (1.236 m), Camí Vell de Sant Jeroni, pla dels 
Ocells (930 m), pas del Trencabarrals (979 m), plac;a de Santa Anna, pla de 
la Trinitat (946 m), camí de l'Arrel, Santa Cecília. Aquest trajecte, malgrat 
que comporta l'ascensió per la canal més llarga i costeruda de la serralada 
i presenta algun pas «típicament montserratín, ofereix també una gran di
versitat de vistes panoramiques, ja que es tracta d'un magnífic itinerari cir
cular. Cal advertir que en el cas de que la pluja intensa afecti la serralada 
el dia precedent, és a dir, en el decurs del dissabte dia 22, la ruta quedara 
automaticament ajornada. Sortida: a dos quarts de 7 del matí, en punt, de 
davant del local del Centre. Desnivells: ascendents, 616 m. Descendents, 616 
m. Desplac;ament en cotxes particulars. Rores efectives de camí: 4:10. Dis
tfmcia total del recorregut: 10.100 metres. Retorn previst a Castellar: a les 
dues de la tarda. Vocal: Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. Amb aquesta 
sortida donem per acabat el Cicle d'excursions que varem iniciar, als entorns 
de can Mw;ana, el matí del 27 de novembre de 2005. 

• Dia 29: Sopar del Grup de Muntanya. Cloenda de l'Itinerari pel 
Camí Ramader del Penedes i de la Ruta d'alta muntanya d'estiu. 

Com ja és habitual, es celebrara al local del Centre a les 9 del vespre. 
Cal formalitzar, previament, la inscripció de totes les persones que han partici
pat en alguna de les etapes dels recorreguts i vulguin assistir-hi (telefons 
93 714 73 05 o 93 714 55 42). Data límit d'inscripcions: 26 de novembre. Opor
tunament informarem, per escrit, dels detalls d'aquesta petita, pero entranyable 
festa , que posara el punt i final als dos itineraris excursionistes organitzats 
enguany pel Grup. Havent sopat, es procedira a fer una breu presentació del 
programa i dels detalls de les properes rutes i, tot seguit, a la projecció del 
DVD, realitzat acuradament pel company Vicenc; Soto, que recull diverses 
imatges captarles en el decurs de les dotze jornades muntanyenques que hem 
tingut la fortuna de poder dur a terme, coHectivament, en els darrers deu 
mesos. 

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



• Dia 6 de desembre: Portada del XIV Pessebre del Grup de Mu n 
tanya al cim de Sant Marc de Broca (Bergueda), en memoria i ho
menatge del company Koldo Basterretxea. 

Sortida a les 7 del matí. Desplac;ament en vehicles par ticular s. Retorn 
previst a Castellar: a les 6 de la tarda. Es pot aconseguir informació més 
amplia trucant als telefons 93 714 55 42 o 93 714 73 05. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 9: Excursió de tot el dia per visitar una fageda a la tardor. 
Itinerari: Pujada a Les Agudes (El Montseny) des de la font del Brianc;ó . 

Sortida: a les 8 del matí de l'IES Castellar. Desplac;ament: en cotxes particu
lars. Notes: cal portar esmorzar i dinar. Rores de camí: tres i mitja aproxi
madament. Vocals : Francesc Deu i Elvira Guardia (fam10@telepolis .com) , 
telefon 93 714 58 70. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 9: Ruta del GR-1 Empúries - pont de Muntanyana, 15a eta

pa (Odim - Oliana). 
Recorregut de 22,69 km. Lloc i hora de sortida: de Castellar, ronda de 

Llevant, davant la piscina coberta a les 7 del matí. De Sabadell, Eix Macia, 
davant El Corte Inglés a un quart de 8 del matí. Cal portar esmorzar, dinar 
i beguda. Vocals: Begoña Basterretxea, telefon 93 717 33 48 i Carme Lleixa 
telefon 93 714 86 94. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 8: Fageda de la Grevolosa. 
Un dels racons magics de la Comarca d'Osona, on podem trobar arbres 

de més de 30 metres d'alc;ada, alguns d'ells catalogats com a monumentals. 
Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar amb cotxes particulars. Passejada 
d'uns 6 km i 200 m de desnivel!. Arribada a mitja tarda. Cal portar el dinar, 
tot i que el deixarem al cotxe, dones, dinarem a prop dels vehicles. Si algú ho 
vol, pot tornar a dinar a casa. Vocals: Marc Fabregat i Francesc Deu. Tele
fons 676233103 i 937145870. marc_fabregatctilhotmail.com, fam10CgJtelepolis.com 

• Dia 19: Reunió Grup a les 7 hores de la tarda. 

ESPLAI SARGANTANA 
SargantaneruS!!!!! ,-
Pels pares despistats (i no ho die per ningú ... eh, se-~ 

nyor X i senyora Y) que no van venir, a la reunió teniu el 
privilegi de poder llegir el que els pesats dels moniatos van 
dir. Aquí ho teniu: 

Oh Benvinguts Passeu passeu, a l'esplai tots hi cabreu! Benvinguts tots 
a l'esplai Sargantana i al curs 2008/2009 (tens tu el trencanou's?) 

A VÍS per variar seguirem fent esplai als antics safarejos de Ca tellar 
fins que totes les rentadores de la vila es facin malbé i s'hagi de tornar a fer 
servir com antigament. 

Edats (per qui encara no ha entes on esta el seu fill/a, conill d'índies o 
puc;a verinosa): 

Grup de petits: Aquestes sargantanetes nascudes entre 2002 i el 2004 
(encara sense cua). 



Grup de mitjans: Allo mitja és allo que esta entre el petit i el gran? 
Entre 1998 al 2001. 

Grup de Pre-joves: Pre-Infants nascuts entre 1996 i el 1997, (anys 
inclosos, eh!) 

Grup de Joves I i II: Ai !'adolescencia que fotuda! Nascuts entre 1992 
i el 1995. 

L'horari dels grups de dissabtes és de 16:30 a 19:30. 
L'horari dels grups de divendres és de 21:30 a 23:00. 
Presentació de grups i monitors i del seu projecte de curs. 
PETITS: Isabel Sanahuja (alies la impressora) i Janó Sala (de moment 

sense alies). 
MITJANS: Carlos Murcia (alies el Chals) i Clara Tarruell (li pots dir 

Tarru). 
PRE-JOVES: Dani Mulas (alies Gulas), Marina Schkot (digueu el seu 

cognom). 
JOVES I,II,III: Josep Esparrach (alíes l'esparrax) Bru Uya (alies Bru) i 

Xavi Casadesús (alies Casa en desús). 
Intent de coordinador: Xavi Alavedra (alíes la Gavina) 
Eix d'animació: OJUUUU que un extraterrestre arriba a Castellar! 

Agenda: CASTANYADA 
Sera després de la sortida conjunta amb els pares i mares pel Montseny 

fent la cabra tot recollint castanyes. Després d'aquesta frase embolicada us 
comuniquem que: La venda de castanyes es fara els dies 31 d'octubre i 1 de 
novembre, súper respectivament a la plac;a Catalunya. Les hores que esta
rem puHulant i venent castanyes seran el divendres de 16:30 a 21:00 i el 
dissabte de 9:00 a 13:00. Recordar, dones, que el dia 1 de novembre a la tar
da, no hi haura esplai. 

El dia 22 de novembre arriba el DUDI carregat de ballarunga i conei
xenc;a amb d'altres éssers no interespacials. Sortirem de la plac;a Calissó a 
les 4 de la tarda (els pares han de portar alla als petits individus) i arriba
rem al mateix lloc a les 8 (potser no tots els nens). 

Requisits per anar a la sortida: 
Us heu d'apuntar el dia 8 de novembre i el cost de la sortida és de 

(mn .... ) 3 euros!!! Els 5 primers sargantanes que s'apuntin tindran un 5% de 
descompte!!! (Uoo, Uoo!) 

- Divendres 31 d'octubre: Venda de castanyes i sopar- Esplai de Joves I i II. 
- Dissabte 1 de novembre: No hi ha esplai de Petits, Mitjans i Pre-Jo-

ves, Pero durant el matí hi ha venda de castanyes de 9.30-13.00 
Divendres 7 de novembre: Esplai de Joves I i II 
Dissabte 8 de novembre: Esplai 9-e Petits, Mitjans i Pre-Joves 
Divendres 14 de novembre: Esplai de Joves I i II 
Dissabte 15 de novembre: Esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 
Divendres 21 de novembre: Esplai de Joves I i II 
Dissabte 22 de novembre: Sortida al DUDI (Petits, Mitjans i Pre-Joves) 
Divendres 28 de novembre: Esplai de Joves I i II 
Dissabte 29 de novembre: Esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 

EL DESEMBRE CONGEEELAT 
- Divendres 5 de desembre: Esplai de Joves I i II 



- Dissabte 6 de desembre: No hi ha esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 
- Divendres 12 de desembre: Esplai de Joves I i II 
- Dissabte 13 de desembre: Esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 
- Divendres 19 de desembre: Últim dia de l'any d'esplai de Joves I i II 
- Dissabte 20 de desembre: Últim dia de l'any d'esplai de Petits, Mit-

Jans i Pre-Joves 
- «Dilumenge» 28 de desembre: Festa LLUFAAAAAAAAAA 
ALTANTU!!!! Tata la informació que es refereix als mesas de novembre 

i desembre sera totalment variable segons la llei orgimica sargantana 37/08, 
cal dir també que s'informara de tots els canvis i, si cal, tot repetit a través 
del butlletí del Centre a no ser que: 

1- L'extraterrestre se'ns mengi a tots 
2- No tornem a trabar cap ordinador on escriure 
3- El butlletí del CEC tingui carnes i comenci a córrer 
4- Que ens contractin per escriure al «LECTURAS» o similars 
Recordeu que podeu enviar tata mena de e-mails vírics a 

esplaisargantana@yahoo.es. I que podeu visitar contínuament la web http:// 
sargantana.entitatscastellar.cat/ 

Ara podeu fer preguntes irracionals i que no tinguin res a veure amb 
l'esplai. 

Nota I: El benestar dels nens no és responsabilitat de l'esplai. 
Nota II: Si un nen perd una de les seves extremitats durant l'horari 

que compn'm l'esplai, aquestes passaran a ser propietat de l'esplai i podran 
ser exposades en circs. 

Nota III: Es recorda (i aquesta frase esta en lletra més gran, per tant 
és la nota de maxima importancia) els pares poden fer donacions mone
taries als monitors que ells en creguin mereixedors. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Divendres, dia 7, a les 21,30 h, al nostre local social, ens reunirem tots 

els afeccionats a la fotografía que vulguem participar en la preparació de 
les bases del concurs trimestral del proper any (hi esteu convidats). 
Aquesta reunió servid per fer els canvis que siguin necessaris i escollir els 
temes de cada trimestre, del 24e Concurs Anual de Fotografía. Tot sera acor
dat pels assistents a la reunió. 

Us recordem que el tema del quart i últim trimestre d'enguany és 
«MUNTANYA» i la data maxima d'admissió de fotografíes és 1'1 de desem
bre. Aquest trimestre no caldra el suport de la cartolina (les dades, tema, 
títol i autor, es posaran al revers de la fotografía amb retolador). El jurat 
format per membres de les Agrupacions Narcís Giralt puntuara amb el siste
ma de sempre que servid per donar la classificació final del 23e Concurs de 
fotografía anual. Els tres premis del Saló de Muntanya seran atorgats per 
votació popular. 

Durant el mes de desembre, les fotografíes estaran exposades a la sala 
gran del nostre local. Les fotos estaran numerades i amb el títol. Els socis 
del Centre i visitants de l'exposició podran votar les tres fotos que més els 
agradin (15, 10 i 5 punts) en una butlleta i dins d'una urna. Un cap acabada 
l'exposició es fara el recompte per coneixer els guanyadors. Esperem la maxi
ma col·laboració i coherencia per part de tots. Sols es podra votar una vegada 
per persona. 



Les fotografies del 3r trimestre del tema: <<MÚSICA» estan exposades 
al local social, on les podreu passar a veure fins a mitjans del mes de desem
bre. El veredicte efectuat per membres de les Agrupacions Narcís Giralt de 
Sabadell, el passat 10 d'octubre, va ser el següent: 

Classifie. :-Iom i cognom Foto 1 Foto 2 Total 

1 Carme Vidal 21 19 40 
2 Elvira Guardia 22 17 39 
3 Guillem Díaz 21 17 38 
4 Pere Fité 20 17 37 
5 Manel Bernal 21 15 36 
6 Jordi Serra 21 15 36 
7 Maria Marín 19 17 36 
8 Francesc Deu 18 18 36 
9 Carme Mas 20 15 35 

10 Montserrat Prats 18 17 35 
11 Joaquim Font 19 15 34 
12 Jaume Muntada 17 17 34 
13 Josep Colell 18 15 33 
14 Carme Coronado 18 15 33 
15 Lluís Latorre 17 15 32 
16 Marc Planells 15 15 30 
17 Isabel Mach 15 15 30 
18 Carles Mota 15 10 25 
19 Jordina Pujol 20 o 20 

Foto més puntuada del 3r trimestre, tema: Música. Autora: Elvira Guardia 



Classificació general del 23e Concurs Anual: 

Classific. Nom i cognom lr trim. 2 trim. 3•· t1·im. 4 trim. Total 

1 Jaume Muntada 43 39 34 116 
2 Carme Vidal 33 39 40 112 
3 Carme Mas 39 38 35 112 
4 Pere Fité 35 39 37 111 
5 Manel Bernal 33 41 36 110 
6 Lluís Latorre 40 35 32 107 
7 Guillem Díaz 34 32 38 104 
8 Elvira Guardia 36 26 39 101 
9 Maria Marín 35 29 36 100 
10 Joaquim Font 33 33 34 100 
11 Carme Coronado 37 29 33 99 
12 Montserrat Prats 33 27 35 95 
13 Jordi Serra 32 26 36 94 
14 Francesc Deu 32 26 36 94 
15 Marc Planells 31 30 30 91 
16 Isabel Mach 32 28 30 90 
17 Carles Mota 28 32 25 85 
18 J ordi García Coll 34 34 
19 Francisco Morales 33 33 
20 Josep Colell o o 33 33 
21 Montse Pol 29 27 
22 Carmen Campos 20 20 
23 Jordina Pujol 20 20 

GRUP D'ESQUÍ. CURSET TEMPORADA 2009 
El temps vola!!!, fa molt poc estavem redactant l'escrit de cloenda de la 

temporada passada, i ja hi tornem a ser!!! Els vocals ja ens hem tornat a 
posar a la feina i hem comen<;at a preparar les activitats per aquest proper 
hivern. Com ja és habitual les sortides es faran a l'estació andorrana de Pal
Arinsal. Les dates seran els dissabtes 24 i 31 de gener i el 7 i 14 de febrer. 
A partir d'aquesta data si hi ha prou gent interessada es podria organitzar 
alguna altra sortida. El curs d'esquí l'organitza el Centre per als seus socis, 
per tant per inscriure's al curset caldra ser-ne membre almenys des del pas
sat mes d'octubre. No acceptarem permutes de titularitat de carnets de soci 
entre familiars ni amics. 

És totalment obligatori que els pares o responsables dels menors d'edat, 
signin l'autorització que es donara en el moment de la inscripció. Caldra que 
aquesta autorització sigui retornada abans de la primera sortida. Per fer la 
inscripció caldra portar les dades completes, és a dir, nom, cognoms, data de 
naixement, número de soci, telefon de contacte, DNI i demostrar, en el cas 
de no voler l'asseguran¡;a que us oferim, que ja en teniu una altra. En el 
moment de la inscripció, caldra donar una bestreta de 50 euros per persona. 

Pero bé, aquests detalls, junt amb la resta d'informació, preus i dates 
per a la inscripció ja sortiran en el butlletí del proper mes de desembre. Ara 
de moment, mentre esperem que comenci a nevar, el que podem fer és co
men¡;ar a repassar les soles i assegurar un correcte esmolat dels cantells. 

Vocalia d'esquí 



• 

RECORDANT EN JOAN MUNTADA 
Adéu, adéu ... Joan Muntada 
No, no penseu que ens hem oblidat d'ell ..... Impensable, pero erem cons

cients que més tard o més d'hora havia de ser així. Ha marxat i ens ha deixat. 
El seu buit sera difícil d'omplir. Aquells que el coneixien bé ho poden dir. Les 
vegades que havíem coincidit, podem dir que mai ens havia dit un no quan 
per qualsevol cosa li havíem demanat ajuda en alguna activitat, sempre esta
va disposat, dones, era un home treballador i col·laborador en moltes tasques, 
tates creatives. 

Aquí, al Centre Excursionista de Castellar, SEAC en aquell temps, ha
vía estat president durant set anys consecutius, deixant mostra de la seva 
destresa per portar endavant una passió, la seva afecció per la muntanya. 

Ja sigui caminant o esquiant, va anar deixant la seva empremta, lle
gant tot allo que estimava a la seva família i als seus amics. Més tard, va 
agafar la sana costum d'afeccionar-se a la fotografía i amb molts bons resul
tats, tan bons, que els seus fills han agafat el relleu, amb tan bones traces 
com ell .... , era d'esperar, amb un bon mestre. 

Tant era el seu compromís amb tot el que es proposava, que ens ha 
deixat fet el que seria el seu últim pessebre, el que portarem a la Castellassa 
de Can Torras el dia 14 de desembre, amb el qual rendirem un últim home
natge al gran home que estara. sempre als nostres cors. 

El nostre condal a tata la família, de part de tata la seva altra «famí
lia)), la del Centre Excursionista. 

Sempre el recordarem 

Grup Familiar del Centre Excursionista de Castellar 

ADÉU, JOAN 
Malauradament sembla que per un costat l'infortuni i, per l'altre, la 

inexorable llei de la vida, vulguin colpejar els rengles dels millors excursio
nistes castellarencs. El matí del passat 29 de setembre, de manera fulmi
nant, ens deixava el company Joan Muntada. En aquests moments de cons
ternació, acudeixen melangiosament a la memoria, les entranyables imatges 
de les bones estones que havíem compartit; tant en el decurs de les nombro
ses caminades per les comarques de Catalunya, com afrontant, colze amb colze, 
els treballs que fan possible poder donar continultat a les Marxes Infantils i 
empenta i futur a les proves de resistencia. Una labor abnegada que única
ment gracies a les aportacions voluntaries, sempre anonimes, pot dur a bon 
terme el CEC. 

El Joan, sens dubte, ha estat un dels grans presidents que ha tingut el 
Centre. No endebades, des de la primera fila, és a dir, des del lloc de la 
maxima responsabilitat, dedica diversos anys de la seva vida a divulgar i apro
fundir la practica i el coneixement de l'excursionisme a Castellar. És curiós, 
si més no, que quan també es vivien uns trangols dolorosos, vagi haver d'as
sumir el difícil relleu que, sobtada i inesperadament, li va lliurar l'inoblida
ble Josep Lluís Basterretxea. Pero malgrat tot, ell, acceptant el repte amb 
un incre!ble esperit de superació, va orientar la seva labor a procurar ajudar 
a que l'entitat no s'aturés, aportant personalment una immensa dosi de tre
ball i d'entusiasme. El seu taranna, senzill, obert, humil i dialogant, que 
definía sobriament una personalitat molt solidaria, tintada d'un acollidor ca
liu d'humanisme, li atorga de seguida un ampli prestigi i es va guanyar el 
respecte de tothom. Alhora, com és natural, també assolí el merescut afecte 
de la gent que viu de prop el batee del Centre, mantenint una relació ben 



afable, gairebé familiar, amb els seus 
col·laboradors més destacats . 

Avui no ens podem permetre el 
luxe d'oblidar que, malgrat la malal
tia, tothora ha dispensat un suport 
incondicional, quasi privilegiat, a les 
diverses activitats que protagonitzaven 
els seus amics excursionistes. Sense 
anar més lluny, fidel ·com pocs a una 
extraordinaria i admirable vocació 
pessebrista, enguany ha tingut cura 
de la construcció del tradicional «pes
sebre» que, en el decurs del proper 
mes de desembre, amb la col-laboració 
de tots, si Déu vol, afermarem a la 
testa rocosa de la Castellassa de Can 
Torras. Certament, les persones que 
hem tingut oportunitat de veure 
aquesta pec;a póstuma, podem afir
mar, sense equívoc ni por a exagerar, 
que es tracta d'una veritable merave-
lla que honora i fa justícia al magní- ,, 
fic treball del seu autor. Igualment, 
ha estat l'artífex, com de costum des 
de l'anonimat, del modest «pessebre» 
muntanyenc que, des de fa 14 anys, 
en apropar-se el Nadal, remuntant la 
carena en memoria i homenatge a 
l'amic Koldo, els companys del Centre 
traslladem fins el cim on ens esperen les rui:noses parets de l'ermita de Sant 
Marc de Broca (Guardiola de Bergueda). 

En resum, una abs!'mcia important que comporta una huidor aclapara
dora i un dolor profund. Des d'aquest racó del butlletí, voldríem trobar els 
mots adequats per a aconseguir trametre el condol a la família del Joan. Ja 
per acabar, fer pales que també els excursionistes el trobarem molt a faltar . 
Senzillament, perque ell ha estat per a nosaltres, un autentic mestre a l'hora 
d'afrontar, sempre en positiu, els passatges difícils de la vida. Per aixó avui, 
malgrat la tristor que ens envolta, en el moment de prosseguir el camí, potser 
ens adonarem que encara tenim a l'abast el petit consol de pensar que el seu 
record i la seva empremta viuen i perduren i, ja des d'ara, per damunt de les 
valls i de les carenes que tant va estimar, ens acompanyaran per a sempre. 

Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar 

AMB ELS INFANTS 1 ELS JOVES 
El Joan va estar al costat de molts dels grups infa ntils i juvenils del 

Centre. Tothora discret, aportant les seves qualitats de generós i responsable, 
transmetia a tots ells, amb fets a través de l'excursionisme, el bon exemple 
d'home cristia, catala, castellarenc, familiar i amic convenc;ut i conseqüent. 

Tots els que hem passat per aquests grups, et donem Joan, moltes gra
cies, sinceres i calides, per tot el que has esmerc;at en ells i per la teva bona 
companyia durant tants anys. 

Uns pares 



HEM PERDUT UN BON CIUTADÁ 

Una de les vicissituds de fer-se gran és haver de viure la perdua d'amics 
i companys entranyables. La vida és així, voldríem que el final se'ns anés 
acostant mansament, plegats tal com hem viscut. Pero no pot ésser, no ho 
ha estat, ni ho sera mai. 

Pregonament colpit per la notícia del sobtat decés de l'amic i company 
Joan Muntada i Caixach, miro de confegir aquestes quatre ratlles de públic 
comiat, quan, prop de les quatre de la tarda els castellarencs assistiran 
massivament al seu enterrament. Les circumstancies m'han trobat desplar;:at, 
un xic lluny. 

Estero molt tristos. L'esperit coHectiu del poble de Castellar sent forta
ment la seva perdua. Nogensmenys se'ns en va un gran ciutada en tots els 
aspectes. 

En la seva adolescencia i joventut ja ens oferia uns reeixits pessebres, 
al costat de l'obrador del forn de pa de casa seva, preludi d'una de les seves 
grans aficions. De ben jove ingressa a la SEAC, comenr;:ant l'altra gran pas
sió, la muntanya i també entra aviat al Grup Pessebrista. Treball intens cada 
dia . Per les aficions, treure hores de son. 

La quantitat de diorames pessebrístics d'alta qualitat artística es succeei
xen cada any i el porten a ésser un conegut referent dins el pessebrisme ca
tala. Bon deixeble dels pioners castellarencs, aviat supera als mestres i amb 
humilitat, constancia i dedicació ha estat al llarg dels anys un prominent 
puntal del pessebre de la capella. Sens dubte un dels homes que més ha con
tribult a fer coneixer a dins i a fora la qualitat i el nom dels pessebres 
castellarencs. 

L'any 1993 assumeix una altra responsabilitat, és elegit president del 
Centre Excursionista de Castellar i alllarg de set anys porta el timó del col·lec
tiu muntanyenc castellarenc, que llavors ja és l'entitat més gran en afiliats 
de la nostra vila. 

De sempre, dins la deria excursionista hi afegeix l'afició fotografica, on 
esdevé un excel·lent practicant. I també comenr;:a una altra faceta muntanyen
ca, l'esquí de fons, on després dels inicis es converteix en consumat especia
lista i fervent divulgador. 

Tots aquests trets de la seva personalitat, portats, amanits i practicats 
amb el més alt esperit de servei i solidaritat vers el comú dels castellarencs. 
Sempre disposat a donar un cop de ma i a col·laborar amb idees i treball en 
iniciatives que suposin una millora o un bé per al coHectiu i el nom del poble. 

Hem perdut un ciutada exemplar, que fins l'últim moment Déu ha vol
gut que estigués al servei de la societat castellarenca. 

Ara, que físicament ja no el tindrem, ens haurem de consolar, tenint-lo 
de perenne referent, de far, de guia espirituaL seguint la seva estela d'home bo. 

El més sentit condol a la seva família, tot esperant el retrobament defi
nitiu. Adéu Joan, estic segur que vetllaras per tots nosaltres. 

Albert Antonell 



NOTICIARI DEL CENTRE 

XLVIII edició de la Marxa Infantil de Regularitat 
El passat dia 5 d'octubre es va celebrar la XLVIII edició de la Marxa 

Infantil de Regularitat, aquest any pels paratges de le Arenes. Roques 
d'Aguilar, Serra de Pinós fins arribar a Castellar, de manera extraordinaria, 
al recinte firal de l'Espai Tolra, per coincidir amb la primera edició de la 
Mostra d'Entitats. 

Amb un total de 248 participants, entre nens, nenes , pares i mares; a 
les 8 en punt es va donar la sortida des de l'Área d'Esplai de les Arenes, per 
afrontar els 10,5 km, de que constava el recorregut. Passant per les cases de 
les Arenes van arribar fins les Roques d'Aguilar on van gaudir de l'esmorzar 



i de les bones vistes de l'entorn, van continuar per la serra de Pinós fins trobar 
el lloc on es feia la fotografía, barraca de vinya restaurada per membres del 
Centre Excursionista. Feta la fotografía van continuar fins al recinte firal 
de l'Espai Tolra, fi de la Marxa i on els esperaven diverses activitats i jocs 
preparats pel Centre Excursionista i altres entitats. 

Voldríem, des d'aquestes pagines donar les gracies a un grup de socis 
que no estalvien feina, esfor~ i dedicació per tal de dur a terme aquesta acti
vitat. No obstant, gosaríem dir que la seva tasca, possiblement no reeixiria 
pas si no fos pel suport individual de moltes persones, socies o no, entitats i 
establiments diversos amb el seu recolzament economic i en especies, dels mit
jans d'informació, dels donants de trofeus i obsequis, etc, etc, tots ens són in
dispensables i a tots els ho agrai:m. Així, dones, a tots, repetim, moltes gracies. 

Lliurament de premis de la XLVIII Marxa Infantil 

El dia 8 d'aquest mes de novembre, a la Sala Blava de l'Esplai Tolra, a 
les 18 h , es fara el lliurament de premis i records als participants de la Marxa 
Infantil. 

S'obrira l'acte amb la projecció de les fotografíes de la Marxa. Finalitza
da la projecció es lliuraran els premis als equips més ben classificats, tant 
en parelles infantils (les 40 millors) com en parelles mixtes (les 10 millors). 
Tots els participants a la Marxa tindran una fotografía de record per la seva 
participació. 

La classificació definitiva de la Marxa la tindreu exposada a partir del 
dia 28 d'octubre a tots els col·legis i al tauló d'anuncis del Centre Excursio
nista. També sortira publicada al setmanari Forja el dia 31 d'octubre. 

Darles numertques de participació de la XLVIII Marxa Infantil 
de Regularitat de Castellar 

Enguany, la Marxa Infantil de Regularitat celebrada el diumenge dia 5 
d'octubre, acollí els participants següents, dels quals ens plau desglossar-ne a 
continuació un resum estadístic: 

Darles generals Participants per escoles 

Equips inscrits ............ 124 La Immaculada ............ 11 
Equips no sortits • • • • o •• o •• 1 El Casal ................. 25 
Equips sortits ............. 123 Bonavista ....... .. ........ 41 
Equips que van abandonar .. o E mili Car les-Tolra • ••••• o •• 23 
Equips arribats ............ 123 Sant Esteve ......... . . .... 44 
Equips arribats infantils .... 76 Mestre Pla •• o •• o • • o • • • • • o 10 
Equips arribats mixtes .... .. 47 Joan Blanquer ............ 5 
Infants participants nenes . .. 74 lES Puig de la Creu ........ 26 
Infants participants nens .... 78 lES Castellar .............. 9 
Participants adults homes . .. 24 El Sol i la Ll una .......... 1 
Participants adults dones .... 23 Escoles d'altres poblacions ... 4 



EQUIPS GUANYADORS SEGONS LÜSTES DEFINITIVES: 

Parelles infantils 
1r lloc: 
Pau Sánchez i Oriol Juliana. 
Dorsal: 37. 
Punts: 18. 
2n lloc: 
Laia Galván Carla Pardo. 
Dorsal: 69. 
Punts: 19. 
3r lloc: 
Lorena Guerrero i Fiona Ors. 
Dorsal: 66. 
Punts: 23. 

Parelles mixtes 
1r lloc: 
Maria Martínez i Maria Cuesta. :..a!lrlpliij~,. 
Dorsal: 149. 
Punts: 16. 
2n lloc: 
Carlos Corral i Pepi Oliva. 
Dorsal: 148. 
Punts: 23. 
3r lloc: 
Aleix Roman i Artur Roman. 
Dorsal: 61. 
Punts: 26. 

Coincidint amb la Marxa, aquest any ha tingut lloc la Primera Mostra 
d'Entitats a la nostra vila, a la qual hem participat. A dintre de la Sala Bla
va hi teníem un estand, amb informació referent als diferents grups de l'en
titat, diferents records de caminades, marxes, el pessebre de l'any passat i la 
sorpresa del pessebre d'aquest any, que encara no l'havíem vist. 

L'estand ha quedat molt bufó, fins i tot hi teníem una tenda muntada. 
A fora, estaven els jocs, que a diferencia d'edicions anteriors, els nens 

han pogut gaudir de l'estona d'esbarjo a !'arribada, i no durant el trajecte de 
la marxa. Es tractava d'uns inflables consistents en un rocódrom, una pista 
americana i una pista de cars ecológics. 

Alimentació Natural 
Consulta de naturópata 
Massatges terapeutics 

-Grup5 de treball corporal 



Un any més, el Centre Excursionista, aprofitant l'avinentesa, dóna pú
blicament les gracies a tothom que amb la seva col·laboració, fa que any rere 
any, la Marxa sigui una realitat. 

Gracies a tots! 

Rifa de N adal 
Recordeu que teniu a la vostra disposició els números per la rifa de 

Nadal, aquest any el número que juguem és el 14344. El preu de la partici
pació sera de 5 euros. Malta sort a tots. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE 

EL DELTA DEL LLOBREGAT 
Foto del grup que vam participar a la sortida del Grup atura al Delta 

del Llobregat el dia 11 d'octubre: el guia de la reserva Natxo i la seva com
panya Marta ens van explicar que la vegetació del Delta del Llobregat desta
ca per la diversitat de les seves comunitats vegetals i per la raresa de moltes 
de les seves especies emblematiques. La barreja d'aigües dolces i salarles, els 
terrenys sorrencs i argilosos, la inundació ocasional o permanent són factors 
que expliquen la diversitat i la singularitat de la vegetació deltaica. S'hi allotja 
la principal població de trencadalla de Catalunya, així com alguns dels mi
llors fragments de pineda litoral de pi pinyer, sobre dunes, del nostre país. 
Són gairebé 90 hectarees situarles a la riba dreta del tram del riu Llobregat, 
on podem trabar estanys litorals com cal Tet i ca l'Arana, canyissars, jon
queres, prats humits, pinedes i platges. 



El Delta té una especial importancia per a l'avifauna: és un punt es
trategic dins la ruta migratoria de la mediterrania occidental que uneix Europa 
i África. S'han citat més de 350 especies d'ocells. Les platges acullen especies 
protegides molt escasses com el corriol camanegre i el sargantaner petit. 

Amb l'ajuda del guia i els prismatics vam poder observar en els aguaits 
habilitats: anecs coll verds, anecs cullerots, cabussets petits, gamba roja, 
gavians argentats, gavines, garses, martinets blancs, cabussets emplomallats, 
bernats pescaires, un cigne negre, corbs marins, una oca vulgar, morells cap 
roig, polles blaves, fotges, xibecs i una arpella. 

PER LES MUNTANYES DE CANTÁBRIA 
El territori de Cantabria el formen un seguit de muntanyes de molt 

diversa índole, des de turons més o menys costeruts que s'alcen a 100 o 200 
metres sobre el nivell del mar, fins a pies que sobrepassen els 2.500 metres 
d'altitud. Per aixo no és estrany que aquesta regió sigui coneguda com a «la 
Montaña)) i els seus habitants com a «montañeses)). 

La Cordillera Cantabrica va de ponent a llevant paraHela al mar del 
mateix nom, des de Galícia fins a Euskadi, passant pel Principat d'Astúries. 
Entre la costa i la Cordillera s'extén una llarga franja d'uns 50 km d'ampla
ria mitjana, que es coneix com a Cornisa Cantabrica. Deixant de banda els 
cims més enlairats, el nombre de turons, penyes, cuetos i pies, és molt nom
brós, i la túnica general és que la seva ascensió no precisa de moltes hores, 
si s'aprofiten els punts d'aproximació. Cal tenir sempre en compte que els seus 
vessants acostumen a ser molt abruptes i en forc;a ocasions s'han de fer ser
vir les mans per a progressar ... 

Durant el passat mes de setembre, els nostres consocis Anna M. Palle
ja i Josep M. Torras, varen aprofitar unes curtes vacances -juntament amb 
llurs filles Judith i Eva, residents a la regió d'enc;a d'alguns anys- per dur
hi a terme algunes ascensions, que ens plau de ressenyar: 

• Cueto Huervo (275 m). Sobre el litoral, entre Ubiarco i Santillana del Mar. 
• Cotillamón (399 m) i Marimón (403 m), dos turons vei:ns, més cone

guts com a «las Tetas de Liérganes)) degut a la seva silueta característica, 
vistes des del poble de Liérganes, al seu peu. 



·Pico Levante (41 5m) . 
Cim molt vertical , on cal u sar 
les mans, per pujar i per baixar. 
Forma part de la serra dels 
Morterones. 

· Monte Arabedes (672m) i 
Coteru la Pajolina (812m), mag
nífics miradors situats damunt 
mateix de Potes, la capital de la 
Liébana, al peu dels Picos de 
Europa. 

· Monte La Comba o 
Robrillo (922m) dominant la vall 
de Ramales de la Victoria. Pre
senta un lapiaz o rascler (garma, 
en diuen al país) altament esca
brós, on cal parar atenció. 

·Monte Haro (1.222 m). 
Damunt ma t eix del poblet de 
Villapaderne, a ponent del port 
de l'Escudo, a les rodalies de 
Reinosa. En plena repoblació fo 
restal, l'accés a la part superior 
és forc;a complicat per !'abundan
cia de «tojos», un tipus de gato
sa molt desenvolupat . 

Si amb aquestes qua tre 

Anna M. Palleja i Josep M. Torras 
al cim del Robrillo (922m Cantabria) 

ratlles despertem l'interes dels lectors, us 
tingueu ocasió no us deixara decebuts. 

assegurem que fer-hi un volt quan 

ESPELEOLOGIA. AVENC SANT ROC (-31 m) 
Dia 11. Situat al terme 

municipal de Begues, dins el 
massís del Garraf. Del cotxe 
a !'entrada hi ha uns 15 mi
nuts aproximadament. El 
primer pou d'uns -13 m és 
aeri. Per connectar amb el 
següent arribem a una peti
ta rampa que a la seva part 
final és on hi ha més forma
cions de tota la cavitat i a la 
banda oposada hi ha un bal
có que surt a l'últim pou de 
més grans dimensions. En 
aquest toquem paret fins a 
baix de tot. El que surt a la 
foto és en J . A. Rodríguez 
sortint del primer pou. Des
cens realitzat per: J. A. 
Rodríguez, J. Navarro i M. 
Mañosa. 



COVA DE LA 
MONEDA 
(165 m) 

Dia 27. Si
tuat al terme mu
nicipal de Mont
ral (Alt Camp). 
Des de Mont-ral 
pugem fins al cin
gle dels Motllats i 
d'aquí a uns 150 
m surt un petit 
camí que baixa a 
l'entrada de la 
cova. Per entrar 
ens ajupim una 
mica pero de se
guida la galeria 
torna a ser ampla 

AVENC DE 
CASTELLET 
(-18 m, 45 m) 

Dia 21. Situat 
al terme municipal 
de Sentmenat, a to
car de la masia que 
té el mateix nom; al 
costat de la pista fo
restal que va de la 
masia cap a Guanta. 
Té un únic pou d'uns 
-18m. D'aquí a ma 
dreta surt una curta 
gatera que ens con
dueix a una altra 
sala i que antiga
ment havia estat una 
colonia de rat-penats. 

La que surt a 
la foto és M. Mañosa 
a la base del pou. 
Descens realitzat 
per: J. Navarro i M. 
Mañosa. 

i anem a peu dret, després remuntem un fals sostre superior i passem per 
un pas elevat que ens porta ja a una subcircular d'uns 10 m de diametre i 
que és la més important. Aquí hi trobem una gran estalagmita al centre, que 
és la que veiem a la part dreta de la foto. D'aquí surt una altra galeria que 
es va fent cada vegada més estreta fins a fer-se impenetrable. La que surt a 
la foto és M. Mañosa. Visita realitzada per: J. Navarro i M. Mañosa. 



CINQUANTENARI DE LA PRIMERA ASCENSIÓ AL GENDARME 
DE LA FONT DE LA POLA 

La font de la Pola és un dels indrets més populars i coneguts de la ser
ra de l'Obac i de tot el massís de Sant Lloren¡;: del Munt. El que molts dels 
seus visitants no saben és que al nord de la font, ben amagada pels arbres, 
s'al¡;:a una esvelta agulla d'uns 10 metres d'al¡;:ada: el Gendarme de la font de 
la Pola. La seva figura inversemblant i el seu aspecte salvatge li donen una 
forta personalitat que no deixa indiferent a qui l'observa. La verticalitat que 
ofereixen les seves parets i la descomposició acusada de la seva roca fa que la 
seva ascensió sigui difícil i tremendament classica; i és que el Gendarme és, 
sens dubte, l'agulla més dificultosa de pujar de totes les que es traben a prop 
del camí de la font de la Pola. 



Fa 14 anys que amb el nostre pare vam ascendir el Gendarme. La difi
cultat que tinguérem per escalar-lo no va fer que li perdéssim el respecte, ans 
al contrari, el va accentuar encara més. 

Des de llavors els anys han passat... i no hem tornat a pujar el Gen
darme ... fins que fullejant l'estimat llibre: «Sant Llorenc;: pam a pam» d'en 
Josep Barbera i Suqué descobrim, sorpresas, que aquest any 2008 fa cinquan
ta anys que en Josep Maria Torras Homet, pioner muntanyenc de Castellar 
del Valles a qui apreciem molt, juntament amb el seu cunyat Josep Palleja i 
diversos membres del CMB de Terrassa, van fer la primera ascensió a l'agu
lla (concretament el día 20 d'abril de 1958). Sense dubtar-ho, ens proposem 
celebrar aquesta especial efemeride dalt del mateix Gendarme! 

Així, el día 12 d'octubre de 2008, amb el material dins de la motxilla i 
la il-lusió als cors, obviem l'amenac;:a de pluja pronosticada i recorrem el pla
cid camí que des de l'Alzina del Sal·lari i passant pel coll de Tres Creus ens 
duu fins al peu de l'agulla. Al seu lloc la trobem, vigilant la font de la Pala 
com a bon gendarme que és! Sentim un goig especial en retrobar-la de nou. 
Abunden molts núvols baixos i la xafogor és molt acusada; aquest ambient 
humit impregna la roca d'una capa relliscosa que afegira més dificultat a l'as
censió del Gendarme. Des del seu peu i des dels miradors que ofereix el cin
gle veí (on hi ha la peculiar cava que conforma l'anomenat «santuari luni
solar de la Pala») estudiem i recordem amb concentració la vía normal (cara 
oest) que porta al seu cim. 

L'Óscar escull els claus que semblen més adients i comenc;:a !'escalada 
amb molt de respecte i atenció. L'inici és una mica enganyós: una excel-lent 
presa de ma !'impulsa rapidament cap amunt, pero de cop la paret es torna 
llisa i esquerpa. Amb esforc;: i equilibri posa un parell de claus plans i s'asse
gura una difícil remuntada. Després d'aquests moviments delicats, pot esta
bilitzar-se bé damunt d'unes bones preses de peu just abans d'una marcada i 
descomposta escletxa vertical. Amb enginy i experiencia col·loca bones asse
gurances en l'ampla esquerda. Amb seguretat, supera uns passos un xic des
plomats fins al repla subcimal de l'agulla, on arriba tot impregnat de suor i 
iHuminat per un enteranyinat sol. Li queden pocs metres per coronar el 
Gendarme. Són descompostos, pero els recorre amb molt entusiasme, envai:t 
pels records de joventut de la seva primera ascensió personal a l'agulla i per 
!'emotiva celebració que ens ha dut de nou a ella. Un crit d'alegria confirma 
la seva arribada triomfal dalt del cim! Aquest, estret, és avui més ample i 
comode. Sense cap mena de dubte, és el millar lloc per commemorar el 
cinquantenari de la primera ascensió protagonitzada per en Torras i els seus 
companys. 

L'única llastima és que en no haver una asseguranc;:a solida al cim, els 
dos germans no ens hi podem reunir. Un cop ha fruit de l'estada al capda
munt del Gendarme, i havent-hi dipositat un llibret de registre , l'Óscar 
desgrimpa fins al repla subcimal. Des d'aquí, és depenjat per l'Albert cap al 
cantó oposat per on ha pujat fins que arriba al terra comodament. És un 
sistema de descens classic i enginyós, propi de l'epoca dels pioners escaladors 
catalans! 

Ara és el torn de l'Albert, que puja assegurat per l'Óscar des del cantó 
est de l'agulla. De segon, viu amb més tranquil-litat la dificultat dels passos 
i treu les bones assegurances que el seu germa ha posat. Pero també arriba 
al repla subcimal suant, felicitant l'Óscar pel seu valor. A partir del repla la 
corda li ve des de baix i, concentrat, grimpa els darrers metres fins el cim 
del Gendarme. És un honor poder estar aquí dalt, envoltat d'aquests paisat-



ges tan apreciats! Mentrestant, diverses famílies passen per la font de la Pola, 
alienes a la celebració que estem duent a terme. 

El descens transcorre perfectament i ja podem celebrar completament 
la histórica escalada que ens ha dut de nou al Gendarme. I és que els grans 
sentiments afloren amb els fets més propers i personals. Contents, ens aco
miadem del tresor geológic que amaguen les alzines del racó de la font de la 
Pola tot rememorant aquest jorn, convertit ja en una experiencia que mai 
més oblidarem. 
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EXPOSICIO SOCIAL 
FOTOGRAFIA 

46E SALÓ DE MUNTANYA 
PUNTUABLE PEL Ql.JART TRIMESTRE DEL 23É CONCURS ANUAL 

Amb el suport de: 

~ Consell Catala 
... de I'Esport 

¿:;,u""" ....... ~ Podran prendre-hi part 
tots els socis i castellarencs. 

.~.:~.~.~..~.:~::.a El Saló de Muntanya vol reflec
tir l'esperit i els sentiments que mouen 
aquesta entitat. 

Per tant, el motiu principal i predominant 
ha d'ésser el paisatge muntanyenc i d'ex
cursionisme en si mateix. 

• : • Dues per participant. Seran en 
color. La manipulació digital només s'ad
metra sempre i quan també es pugui fer 
pel sistema analogic. 

~LLllll"-'LJ:J La imatge fotografica pot tenir 
un mínim de 10x15 cm i un maxim de 
20x30 cm. 

e<n>.:;z.,.>~•,.. AI dors de cada obra s'hi 
anotara el tema, títol i dades personals 
(nom, cognoms, adre~a i telefon). 

~I.LU.::o::L==<~ A Tenda de Fotos, Foto Sis
tema •QSS», Foto Vila Hosta, Visual i 
Fotoprix i divendres a partir de les 10 de 
la nit al local social: CEC, carrer Colom, 
sj n., fins el día 1 de desembre de 2008. 

00 Gene<aitatdeC.tatuny• 
Departament de Cultura 

\'1 W'J Centra da Promocló de la Cultura 
~ ':.IC Popu&ar 1 Tradlc6onal catalana 

~' r Federació d' Ent il ats .JI Excurslonlstes de Catalun ya 

FEEC '-""""""-'""""' 

Formaran el jurat 
d'admissió i qualificació membres del 
Departament de Fotografía de les Agru
pacions Narcís Giralt, en el nostre estat
ge social (carrer Colom, s/n.) El veredic
te sera públic i inapel·lable. 

Lrl>..lt.::l.ll=.c Es concediran a les tres millors 
obres seleccionades mitjan~ant votació 
popular. 
Podra votar tot soci o afeccionat a la fo
tografía des de 1'11 de desembre a 1'11 
de gener al Centre, els dimecres de les 
19 a les 21 hores, i els divendres de les 
22 a les 23 hores. 

Participar pressuposa l'accep
tació total d'aquestes bases. 
Els imprevistos que puguin sortir seran 
resolts pel jurat d'acord amb el delegat 
del Centre. 
Finida l'exposició, sera incumbencia deis 
concursants retirar les fotografíes del 
Centre, ja que aquest no es fa carrec de 
retornar-les. 
L'obra que obtingui el primer premi pas
sara a ésser propietat del Centre. 

Castellar del Valles, novembre 2008 
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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 

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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