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TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

Dia 4 Senderisme suau a Fitor Fontera Cordada, Assoc. Excta. 93 501 98 01 
Dia 6 Sortida fira Sant Nicolau Grup Excta.Cult.Alpí.Lletissonada 

geca@geca.cat www.geca.cat 
Dia 7 Portada del Pessebre al Pirineu Centre Excta. Taradell 93 880 04 78 

Portada del Pessebre al Cim del Taga Unió Ex. St. Joan de les Abadesses 
972 720 890 www. uesantjoan.com 

Portada del Pessebre a Sant Armand Club Excta. Ripoll. 972 70 05 40 
Caminada Popular de Llinars Centre Excta. Llinars del Valles 

685 24 26 08 15 
Dia 9 Portada Pessebre al cim de Costa Pubilla Grup . E. Campdevanol 972 73 00 03 
Dia 11 Senderisme suau a la Val! Llobera Cordada, Assoc.Excta. 935019801 
Dia 13 Portada Pessebre a Céllecs Centre Excta.Vilassar 

http//cevillassar. blogspot.com 
Senderisme GR-176 3a etapa Centre Excta.Ripollet 

ceripollet@feec.org 17 
13-14 Sortida natura: Calonge i Puig del Cargo! Cordada, Assoc.Excta. 93 501 98 01 
Dia 14 Portada Pessebre a «Joies del Romanic" Club.Excta.Pirenaic 93 302 42 39 

Senderisme GR 92: Portbou-Llan~a Foment Martinenc 93 455 70 95 9 
Dia 16 Senderisme suau a Del Castell de Montesquiu. Cordada, 

Santa Maria de Besora i Pare As. Ex. 93 501 98 01 www.cordada.org 
Dia 20 Ascensió al Santuari del Far Club Excta.Anoia 93 772 76 66 

pe! Grau de Goleró clubexcursionistaanoia@hotmail.com 
Senderisme GR 92: Hortsavinya-Olzinelles Cordada, Assoc.Excta. 93 501 98 01 

Dia 21 Pessebre a la Roca Foradada Cantonigros Agr. Excta. Muntanya. 93 346 96 04 
Pujada del Pessebre de muntanya Centre Excta. Lleida 973 23 44 97 
Col-locació del Pessebre deis muntanyencs Centre Ex. Sant Vicen~ de Castellet 
al Puig Soler 93 833 10 97 
Pujada del Pessebre a les Agudes Centre Ex. Sant Celoni 93 867 52 13 
Pujada del Pessebre a Sant Jeroni Club Muntanyenc Monistrolenc 

938350284 
Senderisme:La Pobla de Claramunt Unió Excta.de Catalunya d'Horta 
Monestir de Montserrat 933 583 740 www.uechorta.net 
Senderisme suau al Turó de l'Espluga Cordada Assoc. Excta. 93 501- 98 01 

Dia 25 Cavada al cim del Matagalls Centre Excta. Taradell 93 880 04 78 i" 
Pujada a la Mola Club Muntanyenc de Terrassa 

93 733 93 89 4 
Dia 26 Portada del Pessebre al Pedró Centre Excta.Solsones 

deis Quatre Batlles cexsolsones@gmail.com 
Caminada Nocturna "Nit de Nada!" La Lira Vendrellenca 977 66 69 95 

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



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

1, dilluns Data maxima entrega fotos 4t trimestre Grup de Fotografia 
1, dilluns Comen<;a termini Assegurances 2009 Noticiarilpag. centrals 
6, dissabte XIV Pessebre cim Sant Marc de Broca Grup de Muntanya 
9 i 16 Inscripcions Cicle de sortides GR1 Grup de Senders 
14, diumenge Portada XLIII Pessebre a la Castellassa Noticiari i Grups 
12, divendres Data maxima retorn talonaris loteria Noticiari del Centre 
12, divendres Inscripcions Curset d'Esquí Grup d'Esquí 
19, divendres Reunió preparatoria activitats grup Grup de Muntanya 
20, dissabte Reunió preparatoria i sopar Grup Familiar 
24, dimecres Missa del Gall a Sant Lloren<; del Munt Grup de Muntanya 
28, diumenge Festa de la Llufa Esplai Sargantana 
29,30 i 2 gener Curs de pre-monitors Esplai Sargantana 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 14: Portad a d el pessebre a la Castellassa d e can Torres. Partió

pació a la portada, com cada any, del Pessebre a la Castellassa. Sortida a les 8.00 
en cotxes particulars de l'IES Castellar. Es caminara una hora, es menjarit xocola
ta calenta i es cantaran nadales. 

• Dia 20: Reu nió preparatoria- Sopar d e Nad a l. Ens trobarem al Centre 
a les 18:30 de la tarda. Farem el calendari de les sortides fins al juliol i després 
ens quedarem a sopar (cadascú haurit de portar el seu menjar). És una reunió oberta 
a tothom que vulgui participar i aportar itineraris per compartir. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 6: Portada del XIV Pessebre d el Grup de Muntanya al cim de Sant 

Marc d e Broca (Bergu ed a), e n memoria i h omen atge d el company Koldo 
Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. Despla<;ament en vehicles particulars. Iti
nerari: Santuari del Palier (1.000 m), el Palier de Dalt (1.280 m), callada Gran o 
Grossa (1.460 m), coll de Fenells o de Fenelles (1.530 m), bassa de Tarnes (1.500 
m), Sant Marc de Broca (1.607 m). Temps efectiu de camí: 4 hores (anada i retorn). 
Distancia total: 10 km (apr.) Desnivells: 632 m., (de pujada i de baixada). Retorn 
previst a Castellar: a l'entorn de les 6 de la tarda. Es pot aconseguir informació 
més amplia trucant als telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 

• Dia 14: CoH a b oració a la portad a d el 43é P esseb re d e la Castellassa 
d e can Torres. Sortida a dos quarts de vuit del matí, en punt, del local del Cen
tre. Itinerari: Castellar, el Ripoll, coll d'en Lliri, pla del Girbau, coll de Grua, gorg 
del General, coll de la Castellassa. Havent esmorzat i després de la tradicional 
cantada de nadales, iniciarem el retorn davallant per la canal dels Arítjols, coll 

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



Llarg, carena de l'Illa, el Sabater Vell, coll a la carena del Pujol, sot del Guix, mas 
Olivet i Sant Feliu del Racó. Hora prevista d'arribada a Castellar: cap a les dues 
de la tarda. Temps efectiu de camí: quatre hores i mitja (apr.) Vocal: Jaume 
Torrens . 

• Dia 19: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya, 
que es desenvoluparan en el decurs del primer trimestre de l'any 2009. Comenc;a
ra a un quart d'onze del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui parti
cipar i col-laborar. 

• Dia 24: Assistimcia a la tradicional Missa del Gall que es celebrara a 
l'església de l'antic monestir romanic de Sant Llorenc del Munt. Sortida del 
local del Centre a les 10 del vespre (en punt) . Desplac;ament en vehicles particu
lars. Itinerari: Pla del Girbau, coll de Grua, la Codoleda, Quatre camins de can 
Pobla i la Mola. La davallada es fara seguint el mateix recorregut. Rores de camí 
efectiu: dues i mitja (apr.) És necessari portar enllumenat individual. De retorn 
al local del Centre tindra lloc !'habitual celebració nadalenca amb cava, neules i 
torrons. Vocal: Jaume Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 14: Participació a la portada del Pessebre a la Castellassa de can 

Torres. Sortida: a les 8 del matí de l'IES Castellar. Desplac;ament: en cotxes par
ticulars fins al Girbau. 

GRUP DE SENDERS 
CICLE DE SORTIDES GR1: Sant Martí d'Empúries - Pont de Muntanyana 
Calendari de sortides 2009 

8 de febrer 
8 de marc; 
5 d'abril 
15 maig 

Tardor 2009 
Octubre 
Novembre 

Oliana - Pallerols 
Pallerols - Benavent de la Canea 
Benavent - Hostal Roig 
Hostal Roig - Palanca d'Áger 

Dates a determinar 
Palanca - estació d'Áger - Corc;a 
Corc;a - pont de Muntanyana 

lnscripcions: 9 i 16 de gener al Centre, a partir de les 10 del vespre. Per a 
més informació podeu trucar als telefons: 93 717 33 48 Begoña Basterretxea o al 
93 714 86 94, Carme Lleixa. 

Aprofitem per recordar a tothom que ja es pot tramitar la renovació de l'as
seguranc;a de la FEEC per l'any 2009. 

ESPLAISARGANTANA 
EL DESEMBRE (Brrrr!!! Quines ganes de beure'm un granissat!!) 
Nois, Noies, i sobretot SARRRGANTANES!! 
Ja hem arribat al mes magic per molts nens!! Desembre! 4_.,--

1 no és degut a que ens trobem pingüins pel carrer sinó perque 
el magnífic esplai Sargantana ha preparat aquest mega-super
ultra-guay-hiper-fashion -cool-calendari: 

- Divendres 5 de desembre: Esplai de Joves 1 i II 
- Dissabte 6 de desembre: NO hi ha esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 
- Divendres 12 de desembre: Esplai de Joves 1 i II 
- Dissabte 13 de desembre: Esplai de Petits, Mitjans i Pre-Joves 
- Diumenge 14 de desembre: Castellassa de can Torres (amb la presencia 

de l'ambaixador dels Reis d'Orient), on es pot aprofitar per fer una xocolata 
calenteta i de passada portar les cartes. 



-7 Tata carta sera revisada i no s'enviara sinó demanen les següents coses: 
-Un tanga nou per l'estrw; (i ha de ser de color rosa!) 
-Una pinta perque l'Evaristu es pugui pentinar el bigoti 
-Un Llibre de Cuina típica Catalana per l'Akadu 

- Divendres 19 de desembre: Últim día de l'any d'esplai de Joves 1 i 11 
- Dissabte 20 de desembre: Últim día de l'any d'esplai de Petits, Mitjans 

i Pre-Joves. Farem una mini festa de Nadal i tindrem un tió provinent de l'espes 
base de Can Bages. (Hi haura moltes sorpreses ... Pero només pels nens bons!!! Ho 
sento Sargantanes!) 

- "Dilumenge" 28 de desembre: Festa LLUF AAAA. Situació: Pla<;a Majar. 
Hora: de 10:00 a 13:00. Objectiu: Passar-ho molt bé!!!! Rient de les innocentades! 

- Curs de pre-monitors 
Si estas avorrit aquest Nadal.. .. vine a fer el curs de pre-monitors de l'es

plai sargantana! Dies: 29, 30 de desembre i 2 de gener. Horari: 10-14h i 16-20h els 
tres dies. Lloc: Esplai Sargantana. Inscripció: fins al 28 de desembre (enviar mail 
a esplaisargantana@yahoo.es o parlar amb algú de l'equip de monitors!) Preu: Gra
tui:t. 

Post Data!!: El dissabte día 3 de gener a les 10h del matí, es fara una excur
sió inclosa dins el curs! 

Post Data 2!!!: Qualsevol dubte que pugui sorgir envieu-lo a l'adre<;a de cor
reu electronic de l'esplai!! 

Pero com diria Bob Marley: Don't worry, Be Happy que el día 10 de gener 
comencem un any més l'esplai (Ueee! Festa, Festa, Festa, Festa, Festa, Festa, Fes
ta, Festa!!!) 

Recordeu que la direcció de correu electronic és: esplaisargantana@yahoo.es 
(no cal que envieu res ... ningú, mai s'ho mirara Muahahaha! 1 si esteu avorrits 
sempre podeu visitar: http://sargantana.entitatscastellar.cat/ 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El día 7 de novembre es va fer la reunió dels temes de l 'any vinent. Els 

assistents varem acordar els següents temes: 

1r Trimestre: tema lliure 
2n Trimestre: la setmana del pallasso 
3r Trimestre: ampolles 
4t Trimestre: Saló de Muntanya 

El día 1 de desembre s'acaba el termini per presentar les fotografíes del 4t 
Trimestre, Saló de Muntanya. Us invitem a veure les fotografíes i a votar les tres 
que us agradin més. Estaran exposades des del día 11 de desembre fins 1'11 de 
gener. Al local social hi trobareu les butlletes i una urna per efectuar les vostres 
votacions. 

El passat día 16 es va fer el 2n 
Duatló, Vila de Castellar i el grup de 
fotografía va col-laborar fent el segui
ment i el reportatge de la cursa. 

Exposició al Bar Calissó 
Durant la segona quinzena del 

mes d'octubre el grup de fotografía va 
tenir exposades les fotografíes del Tro
feu Joan Riera de la Festa Majar de 
Castellar 



GRUP D'ESQUÍ 
Curset d'esquí, temporada 2009 
Quan estem acabant de redactar aquest escrit, (a mitjans de novembre), ja 

hi ha algunes estacions que han obert!!!!! per tant les expectatives per aquesta 
temporada són immillorables. 

· Tal com és habitual i ja varem anunciar el mes passat, les sortides es fa
ran a l'estació andorrana de Pal-Arinsal. Les dates de les sortides seran els dis
sabtes 24 i 31 de gener i el 7 14 de febrer. 

AQUESTA TEMPORADA CELEBREM 

ANYS D'ESQ!)Í 
ACATALUNYA 

1908 . 2008 

VINE A GAUDIR-NE AMB EL GRUP D"ESQU Í 

· Les inscripcions es faran al nostre local 
el divendres dia 12 de desembre de 21 h a 
22'30 h. Per fer la inscripció caldra portar les 
dades completes, és a dir, nom, cognoms, data 
de naixement, número de soci, telefon de con
tacte, DNI i demostrar, en el cas de no valer 
l'asseguranc;a que us oferim, queja en teniu una 
altra. En el moment de la inscripció caldra abo
nar una bestreta de 50 euros per persona. 

· És totalment obligatori que els pares o 
responsables dels menors d'edat, signin l'auto
rització que es donara en el moment de la ins
cripció. Caldra que aquesta autorització sigui 
retornada abans de la primera sortida. 

• El curs d'esquí l'organitza el Centre per als seus socis, per tant per ins
criure's al curset caldra ser-ne membre almenys des del passat mes de novem
bre. No acceptarem permutes de titularitat de carnets de soci entre fami
liars ni amics. 

• Pel que fa referencia a l'apartat de preus, el de !'AUTOCAR + FORFET 
(SENSE ASSEGURANCA) és de 210 euros. 

El preu del curset i l'asseguranc;a, en aquests moments no els sabem de 
manera exacte, i per tant encara no els hem pogut establir de manera definitiva, 
calculem que seran aproximadament: 

AUTOCAR + FORFET + CURSET + ASSEGURANCA ... 300 euros 
AUTOCAR+ FORFET + ASSEGURANCA ........................ 220 eruos 
Ens veiem el dia 12! 

Vocals d'esquí 

NOTICIARI DEL CENTRE 
Assegurances 2009 

A partir del dia 1 de desembre podreu tramitar les vostres targes d'assegu
ranc;a per l'any 2009. 

Consulteu els preus i feu l'ingrés corresponent a la modalitat elegida al comp
te 2100-3273-37-2200023341, indicant el vostre nom i la modalitat escollida, por
teu una copia de l'ingrés a les oficines del Centre . 

- Categoria Sub-14 Nascuts fins l'any 1996. Modalitat única* 
- Categoria Sub-17 Nascuts anys 1993,1994, i 1995 Modalitat única ** 
- Categoria Sub-18 Nascuts any 1992 Amb modalitats A,B,C i D*** 
- Categoria majar Nascuts fins l'any 1991 Amb modalitats A,B,C,D, i E *** 
* Preu: Tarja FEEC 3,00 euros FEEC+FEDME 4,20 euros anual 
** Preu: Tarja FEEC 5,10 euros FEEC+FEDME 10,40 euros anual 
amb revista Vertex 17,80 euros 23,10 euros 

*** Taula de preus en pagines centrals del Butlletí. 



Cal considerar que respecte al pla de l'any 2008 
-Les llicE'mcies de modalitat C amplíen l'ambit geografic de cobertura pas

sant a ser: TOT EUROPA 
-Els majors de 75 anys es podran acollir a qualsevol modalitat de la cate

goría major, amb l'única restricció que queda sense efecte la garantía d'invalidesa 
permanent i absoluta per accident. 

-En totes les modalitats les despeses sanitaries en Centres Concertats passa 
a ser il·limitada. 

-En els casos que es realitzi cirurgia traumatológica i s'implanti material 
d'osteosíntesi, que posteriorment s'haura de retirar així com en els casos de le
sions de muntanya per congelació, el límit maxim de prestació de la polissa s'am
plia de 18 a 24 mesos. 

-Aquest any tenim un nou sistema de petició per la vostra llicE'mcia, si vo
leu la mateixa modalitat de l'any passat i les vostres dades no han variat, podreu 
fer el pagament a les oficines del Centre i demanarem la renovació automatica de 
la vostra llicE'mcia, aquest procediment tan sols sera valid una vegada, per tant 
fins el 23 de desembre teniu temps de fer aquesta opció, després es tramitaran 
com cada any. 

XLIII Pessebre a la Castellassa 
Un any més, el Centre fara la tradicional portada del Pessebre al cim de la 

Castellassa de can Torres. Al peu del monolit hi haura xocolata amb melindros, 
cantarem nadales, farem un homenatge a Joan Muntada Caixach i ens visitara 
l'Ambaixador Reial ALDICAN, que portara un sac per omplir-lo amb les il1u
sions dels nens i una urna perque, el que ho desitgi, col1abori a fer també reali-

El grup juvenil al cim de La Castellassa l'any 1982 

Marató de TV3 

tat les il·lusions dels 
MALALTS MENTALS 
GREUS (tema d'aquest 
any de la Marató de 
TV3) . Sortida de l'IES 
Castellar a les 8h en 
cotxes particulars. 

aGracies a tots per 
les mostres d 'afecte re
buts, ens omple molt de 
joia el fet de demostrar
nos a tots que el Joan 
Muntada era i sera una 
persona molt estimadw> 

La seua família. 

Per tercer any consecutiu, el Centre organitza i col-labora amb l'Ajuntament 
i altres entitats de la nostra vila, en la Marató de TV3, aquest any dedicat a les 
MALALTIES MENTALS GREUS, és per aixo que el proper dia 13 a les 18 h i 
als nostres locals es projectara un audiovisual titulat MALALTIA MENTAL 
GREU, amb un ponent de la Fundació de la Marató. Aquest acte esta organitzat 
pel Centre Excursionista i la Comissió d'atenció de persones amb discapacitat. La 
portada del Pessebre a la Castellassa també esta inclosa dintre dels actes de la 
Mar ató. 



PLA DE LLICENCIES 1 ASSEGURANCES DE LA FEEC SUB-18, MA}ORS - 2009 ~' r Federacl6 d'Entltats 
J Excursionista de Catalunya MODALITAT SUB-18 (17 anys) - MAJORS (de 18 anys) FEEC (Federació Catalana d'Aipinisme i Escalada) 

COBERTURES A B e D E 
Responsabilitat Civil 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00€ 30.000,00 € 
Despeses mediques 

-Centres concertats il·limitades il·limitades il-limitades il-limitades 
-Centres no concertats Espanya 600,00€ 1.500,00€ 6.010,00 € 6.010,00 € 
- Centres estranger 18.030,36 € 18.030,36 € 18.030,36 € 18.030,36 € 

Mort 6.015,00 € 6.015,00€ 6.015,00€ 6.015,00€ 
Mort accidental per causa no directa 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 € 

lnvalidesa 12.025,00 € 12.025,00€ 12.025,00€ 12.025,00€ 
Oespeses rescat 4.510,00 € 9.030,00€ 9.030,00 € 9.030,00€ 
Competicions própies de la FEEC Catalanes, Estatals Catalanes, Estatals Catalanes, Estatals Catalanes, Estatals 
(segons Llei de I'Esport i Decret 849/ 7993) i lnternacionals i lnternacionals i lnternacionals i lnternacionals 

ACTIVITATS COBERTES PER L 'ASSEGURAN(A 
Excursionisme (2) les de la B les de la e les de la O 
Senderisme (2) +Aipinisme +Esquí de muntanya + Expedicions a : 

(3) Marxes (2) +Alta muntanya +Esquí alpí (pista) zones polars 
Per augmentar les cobertures caldra (2) excepte en +Bicicleta de muntanya +Esquí de fons muntanyes + 7.000 m 
fer el canvi a una modalitat superior o alta muntanya + Canicross + Snow-board 
tramitar la corresponent ampliació temporal Campaments (2) + Campaments d'iglú + Telemark 
de /'asseguran(:a a través de l'entitat. (2) excepte campament +Curses de muntanya + Trineu de gossos 

d'igltí + Descens d'engorjats + Raids de muntanya 
+Escalada 
+Espeleología 
+Raquetes de Neu 

(3) 1 (3) (3) (3) 
AMBIT GEOGRAFIC DE I'ASSEGURAN(A 

Espanya Tot el Món 
Pirineus francesos Tot Europa excepte zones polars Tot el Món 
Andorra i Portuqal i muntanves +7.000 m 

PUBL/CACIONS: Vertex 
No Sí Sí Sí Sí 

PREUS ANUALS FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC 
SUB-18 (1 7 anys) 15,50 € 28,40€ 54, 1 o € 86,40 € -
MA)ORS de 18 anys 25,50 € 38,50€ 70,90€ 102,00 € 404,70€ 

PREUS ANUALS FEEC+FEDME FEEC+FEDME FEEC+FEDME FEEC+FEDME FEEC+FEDME FEEC+FEDME 
SUB-18 (1 7 anys) 21,10€ 34,00 € 59,70€ 92,00€ -
MA)ORS de 18 anys 36,00 € 49,00€ 81,40 € 112,50€ 415,20 € 



Rifa de Nadal 
Recordem que teniu a la vostra disposició a les oficines del Centre el núme

ro 14344 corresponent a la rifa de Nadal d'aquest any. Si voleu participar tin
dreu temps de comprar-ne fins el dia 12/12/2008, al mateix temps aquells que tin
gueu talonaris per vendre, la data final per tornar-los és la mateixa. Els talonaris 
no tornats en aquesta data seran donats per venuts. 

Quotes de socis pel proper any 
S'apropa la data de posar els rebuts en circulació. Una vegada més recor

dem que és necessari que abans de finar l'any, a fi d'evitar devolucions de rebuts 
impagats, sempre enutjoses i costases, que informeu a Secretaria de qualsevol 
variació, per mínima que sigui, que afecti al número de compte a utilitzar. 

Podreu passar per les oficines del Centre o bé per correu electronic: 
cecastellar@hotmail.com. Gracies. 

Butlletí mes de gener 
Degut a les festes nadalenques tots els escrits i fotografíes que vulgueu que 

siguin publicades al butlletí de gener, les hauríeu d'entregar com a data maxima 
el 13 de desembre. 

Informació al soci 
Per gentilesa del senyor Joan Antón Juárez, propietari de l'establiment d'elec

trodomestics "Master", del carrer Catalunya, 90 de la nostra vila, tots els socis que 
hi aneu a fer alguna compra i us identifiqueu com a soci del 
Centre, us donara una copia del tiquet o factura de compra, 
que si us plau, entregareu a les oficines del Centre (la copia). 
El Sr. Juárez fara donació al Centre d'un 3% del valor de la 
factura o tiquet. 

Venda de samarretes 
El Centre posa a la venda les samarretes sobrants del 

2n Duatló Vila de Castellar al preu de 5 euros. Les talles dis
ponibles són M i L i alguna XL i XXL. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'OCTUBRE 

REPARTIMENT DE PREMIS DE LA MARXA INFANTIL D'E NGUANY 

El di a 8 d' oc
tubre es va fer 
!'entrega de tro
feus de la Marxa 
Infantil de Regula
ritat a la Sala Bla
va de l'Espai 
Tolra. A les foto
grafies podem veu
re els guanyadors 
infantils, Pau 
Sánchez i Oriol 
Juliana, i els de 
parelles mixtes, 
Maria Martínez 

, Maria Cuesta. 



SORTIDA DEL GRUP DE FOTOGRAFIA A MONTSERRAT 

El dia 19 d'octubre el grup de fo
tografía a les 8h del matí marxavem cap 
a Montserrat. A quarts de 10 agafavem 
el cremallera que ens pujava cap al mo
nestir, on varem esmorzar i després 
vam pujar al funicular fins a Sant Joan. 

Alla amb una espessa boira vam 
comen9ar a caminar cap a Sant Jeroni 
esperant que s'obrís la boira per comen
var a disparar. Pero no va ser fins a la 
baixada que no es va obrir el cel per 
poder fer unes quantes fotografíes. Tot 
i la boira, la colla (11) que érem, vam 
passar un molt bon matí. 

ESPELEOLOGIA. COVA DE LA TAVERNA (472m. -53m.). Dia 12 
Situada al terme municipal de Marga

lef (Priorat). Deixem el cotxe al costat de 
l'embassament de Margalef i en 10 minuts 
arribem a l'entrada de la cova. En aquesta 
primera part és on trobem més aigua, una 
vegada passat el pas de l'escala (per cert, 
que ara hi han posat unes escales metal·
liques clavades a la roca que faciliten la 
pujada), arribem al sector central de la cova 
on no hi ha aigua. Passat aquest sector ar
ribem al superior on hi han varies entrades 
de llum natural i que al final de tot tornem 
a trobar el torrent que hi circula per dins i 

que acaba en una petita cascada-tobogan. Visita realitzada per: Família Gili Vicioso, 
Marta, Nadine i Eric, J. M.Gandia, J . Navarro i M. Mañosa. 

COVA DE MONT-RAL (158m., -22m.) Dia 18. 
Situada al terme municipal de Mont-ral (Alt Camp). Deixem el cotxe a la 

petita població del Bosquet, situada a 3 km de 
Mont-ral. D'aquí pugem fins a La Foradada i d'aquí 
a uns 200m ja trobem el corriol que ens condueix a 
la boca superior de la cova. Aquesta cova és inte
gral (entrem per un costat i sortim per un altre), 
per fer aquesta cova necessitem l'equip personal. 
L'entrada té un suau pendent que ens porta a un 
ressalt de -2m. A partir d'aquí entrem a la zona més 
bonica i concrecionada de la cova, aquesta galeria 
remunta fins un pas superior que ens condueix a 
l'últim pou de la cova de -9,5m, que és on corres
pon la foto. Després d'aquest pou les formacions ja 
disminueixen considerablement, fins que arribem a 
la galeria de sortida, on novament haurem de bai
xar amb corda, ja que fins al terra hi ha uns 10 m 
aproximadament. Visita realitzada per: J . Navarro 
i M. Mañosa. La que surt a la foto és M. Mañosa. 



COVA DEL CUDÓ (140m, -27m) Dia 18 
Situada al terme municipal de Mont-ral (Alt Camp), a uns 20m més enda

vant de la sortida inferior de la Cova de Mont-ral. Aquí també necessitem l'equip 
personal per baixar. Primer passem per una galería 
amb un passama instal1at fix que ens porta al primer 
pou de la cova de -14m. Arribats a la base d'aquest 
pou, a la dreta trobem una altra galería que ens por
ta al següent pou de -6m, que és on correspon la foto; 
i d'aquí trobem una gatonera que ens condueix a un 
petit ressalt de -2m. La zona que trobem a continua
ció és la més bonica de la cova, principalment esta 
plena de "gours", llastima que tots eren secs i aixo li 
feia perdre atractiu. Del lateral esquerra i davant de 
la sala on hi ha el petit ressalt surt una altra estre
ta gatonera que ens condueix a l'últim pou de la cova 
de -8m. Visita realitzada per: J. Navarro i M. Mañosa. 
La que surt a la foto és M. Mañosa. 

AIXÍ VA ANAR EL 2n DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR ... 
Pistes d'Atletisme del CAC. 7:00 del matí. Fa fred i encara és de nit. Tenim 

malta feina per endavant. Dissabte a la tarda molts dels participants no van venir 
a recollir dorsals, per tant vindran durant el matí del diumenge a recollir-los, 
juntament amb aquells que hagin pensat d'inscriure's a última hora. 

S'han de muntar moltes coses, l'infomobil, per encabir tota la logística, reco
llida de dorsals, llistats, diplomes a !'arribada, etc, equip de so, parada dels es
morzars, penjar pancartes, tallar carrers, muntar l'inflable de la sortida i una car
pa cedida per Intersport de Sabadell. En fi, tothom té alguna cosa a fer en aquestes 
dues hores abans de la sortida. 

A les 8:15 marxa l'equip que ha de rebre als corredors a Sant Sebastia de 
Montmajor. Ja ha sortit el sol i comenc;a a escalfar. 

Ens acostem a les 9:00 del matí. A punt de fer la sortida. Mitjanc;ant els 
radioafeccionats que estan a San Sebastia, ens posem en contacte perque el crono
metre que esta alla dalt comenci a comptar el temps a l'hora a que el que tenim a 
les pistes. Com a anecdota del moment explicar-vos que un dels corredors a 1 mi
nut de la sortida va punxar, i entre varis col-legues van arreglar la punxada, va 
estar un gest molt bonic per part de tots, ja que els propis participants van dir 
que s'esperaven. Una vegada solucionat, surten en grup darrera d'una dotació de 
la policia per realitzar una sortida neutralitzada fins arribar al principi de la pis
ta de Canyelles, on realment comenc;ara la prava. 

A mig camí, el cotxe que porta les motxilles a la transició s'espatlla, final
ment s'arregla. Han de repartir les motxilles dels corredors, de manera que se les 
trobin una vegada arribin als boxers, i muntar la parada dels avituallaments dels 

. participants, ·que és doble: quan arriben i deixen la bicicleta per comenc;ar a cór
rer i al tornar de córrer que tornen a agafar la bicicleta per anar a Castellar. La 
sensació és d'enveja sana. Veure a aquestes persones que lluiten per acabar el 
recorregut és sensacional: com arriben extasiats de l'esforc;, es canvien de calc;at i 
comencen a córrer en direcció al Pie del Vent on el desnivell és considerable, i 
després quan tornen a agafar la bicicleta per tornar a Castellar, són com uns pe
tits herois. 

Mentrestant, un grup considerable de gent, col-laboradors que amablement 
ens han donat el seu suport, controlaran que cap d'ells es pugui despistar en el 
seu recorregut, encara que tot el trajecte esta molt marcat. 



A Castellar, a les Pistes d'Atletisme, esperem !'arribada dels nostres prota
gonistes . Hem preparat un pica-pica consistent, per reposar forces. 

A les 2 hores, 36 minuts i 43 segons, després d'haver sortit de les pistes a 
les 9 del matí, fa entrada el primer arribat amb el dorsal 96, en Xavier Zapater 
Bargues. La primera femina ho fa a les 3 hores, 44 minuts i 26 segons amb el dorsal 
37, na Laura Carrión Cruz. 

Els podis de les dues categories va quedar de la següent manera: 

FEMENÍ: NOM 1 COGNOMS POBLACIÓ TEMPS DORSAL 

LAURA CARRIÓN CRUZ PALAFRUGELL 3:44:26 37 
MONTSERRAT LLOBET BARÓ CASTELLAR DEL VALLES 3:58:54 75 
MONTSE MAÑOSA PLA CASTELLAR DEL VALLES 4:58:09 6 

MASCULÍ: NOM 1 COGNOMS POBLACIÓ TEMPS DORSAL 

XAVI ZAPATER BARGUES MATADEPERA 2:36:43 96 
MARC SERRAT GENESCÁ MATADEPERA 2:40:45 62 
JOAN FRUITÓS MONCHO CALDES DE MONTBUI 2:41:34 9 
XA VI ROCA CANALS TERRASSA 2:42:49 95 
JAUME FOLGUERA ROBERT SABADELL 2:42:52 79 
RAFA SÁNCHEZ MALLORQUIN LA ROCA 2:43:37 53 
EDUARDOSÁNCHEZGARC~ BADALONA 2:49:21 17 
XA VIER REGUANT FOZ CALDES DE MONTBUI 2:49:38 102 
M. ANGEL AGÜERO RAMOS ÓDENA 2:51:23 25 
POL FLORENSA VNET CASTELLAR DEL VALLES 2:52:36 94 

En qualsevol cas es poden consultar les classificacions a la pagina web: 
http://centrexcursionistacastellar.entitatscastellar.cat 

Va fer el repartiment dels trofeus l'Ignasi Giménez, alcalde de Castellar. 

L'estadística ha quedat de la següent manera: 
Total Inscrits: 102 Total Homes: 93 
Total Sortits: 100 Total Dones: 3 
Total Arribats: 96 



Per poblacions la participació ha anat de la següent manera: 
Castellar del Valles: 39 - Sabadell: 20 - Terrassa: 7 - Caldes de Montbui: 6 -

Barbera del Valles: 5 Barcelona: 4 - Sant Feliu de Codines: 3 - Matadepera: 2 -
Palafrugell: 2 - Sta. Perpetua de Mogoda: 1 Sta. Margarida de Montbui: 1 -
Badalona:! - Cardedeu: 1 - Bigues i Riells: 1 - Collbató: 1 - La Roca: 1 - La Selva 
del Camp: 1 - Llerona: 1 - Lli<;a de Munt: 1 - Ódena: 1 - Palleja: 1 - Palau-Solita: 1 
- St. Quirze del Valles: 1 

Des del Centre Excursionista volem agrair la col-laboració de totes aquelles 
persones, que sense la seva ajuda aixo no hagués estat possible. 

M'agradaria que quedés pales la gran feina que ha realitzat tot el grup orga
nitzador perque tot funcionés, ja que des de fa molts mesos ha estat treballant en 
aquest esdeveniment. ¡¡ Endavant a tots i moltes gracies, i anem a per la següent 
fita!! 

Manel Corral i Anna Sola 



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 

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 


