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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Gener 

i 16 
O. di abte 
l. diumenge 

11. diumenge 
11. diumenge 
16. divendres 
1 . diumenge 
23. divendres 
24. dissabte 
25. diumenge 
25, diumenge 
25, diumenge 
30, divendres 
31, dissabte 
4, 5 i 6 febrer 
7 de febrer 

Activitat 

Inscripcions properes sortides 
Matinal a l'Ocell de Pedra 
Excursió al Bergueda 
Excursió matinal «Camins» 
Mexicanada 
Assemblea ordinaria de socis 
Matinals vall de Sau- Collsacabra (XX) 
Reunió preparatoria Cinc Cims 
la sortida Pal-Arinsal 
Tras de camí de ronda 
Projecció «Un tomb per Egipte» 
Bony Manyer 
Assemblea extraordinaria de socis 
2a sortida Pal-Arinsal 
Inscripció travessa 
Espai agroforestal de Castellar 

Més informació a: 

Grup de Senders 
Grup de Natura 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esquí 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup les Dues Traces 
Noticiari del Centre 
Grup d'Esquí 
Grup de Muntanya 
Grup de Natura 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE GENER 

GRUP DE MUNTANYA 
·Día 11: Excursió al Bergueda 
Retirada del XIV Pessebre del Grup de Muntanya, situat el passat dia 6 

de desembre al cim de Sant Marc de Broca (1.607 metres d'altitud). Despla
r;:ament en vehicles particulars. Sortida a les 7 del matí. El retorn a Caste
llar esta previst poder-lo fer cap a les 2 de la tarda. Vocal: Jaume Torrens 
(telefons: 93 714 80 47 i 61 834 92 29). 

·Día 18: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Collsacabra (XX) 
Itinerari: Falgars d'en Bas, Sant Miquel de Castelló, camí de Cabrera, 

coll d'Uran, la Batllia, Falgars d'en Bas. Sortida a les 7 del matí, en punt, 
de davant del local del Centre. Desplar;:ament en vehicles particulars. Retorn 
p r evist a Castellar: a les 2 de la tarda. Vocal: Baldomer Farera, telefons 
93 714 26 76 i 93 714 54 53. 

• Dies 4, 5 i 6 de febrer: Inscripció travessa 
Tramits per a formalitzar la inscripció a les etapes de la travessa «De 

-9J747. 



l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya», (6 jornades), que es desenvoluparan entre 
febrer i juliol d'enguany. Les inscripcions es faran al local del Centre, perso
nalment, els dies 4 i 5, de 7 a 9 de la tarda, i el dia 6, de 10 a 11 del vespre. 
En el proper butlletí de febrer trobareu informació molt més amplia consul
tant el programa que hi anira inclos. Les persones que han participat a les 
anteriors rutes organitzades pel Grup de Muntanya, ho podran fer una mica 
abans, car se'ls hi fara arribar, al seu propi domicili, en el decurs del mes de 
gener. Malgrat aixo, recordem que ja es poden realitzar les gestions oportu
nes per a aconseguir la pertinent asseguranr;:a per a tot l'any 2009. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 11: Excursió matinal ((Camins» 
Itinerari: Agafarem un camí ample fins a trobar un camí estret, per 

arribar a un camí que puja per després baixar, i si no trobem el camí farem 
com deia el poeta Antonio Machado «Caminante no hay camino, se hace ca
mino al andar» o com diu el poeta Josep Maria de Segarra «Un camí!,/Quina 
cosa més curta de dir!/Quina cosa més llarga de seguir»(El poema de Nadal). 
Sortida: a les 8 del matí del local social. Desplar;:ament: a peu. Rores de camí: 
tres i mitja aprox. Vocals: Ricard Canturri (canturri.iserte@hotmail.com) i Gui
llem Diaz (diaz_mas@hotmail.com), tels. 93 714 25 54 i 93 714 82 95. 

• Dia 25: Excursió de tot el dia seguint un tros de camí de ronda 
Itinerari: El Montgrí més agrest: de l'Estartit a la Cala Montgó. Dei

xarem el GR de la Costa per seguir els penya-segats i les cales del futur Pare 
Natural de Montgrí, resseguint corriols poc fresats a la recerca de les millors 
panoramiques costaneres. Rores de camí: tres i mitja aproximadament. Des
plar;:ament: en autocar. Sortida: a les 7 del matí de l'IES Castellar. Notes: cal 
portar l'esmorzar i el dinar. Les places són limitades, cal apuntar-se 
previament tan aviat com sigui possible i sempre abans del dia 18 de gener. 
Preu de l'autocar 10 euros pels socis i 13 pels no socis. Vocals: Francesc Deu 
(fam10@telepolis.com) i Josep Maria Biosca Gosepmbiosca@hotmail.com), tele
fons 93 714 58 70 i 93 714 62 63. 

GRUP DE SENDERS 
CICLE DE SORTIDES GR1: Sant Martí d'Empúries - Pont de Munta

nyana. Calendari de sortides 2009 

2009 
8 de febrer Oliana - Pallerols 
8 de marr;: Pallerols - Benavent de la Con ca 
5 d'abril Benavent - Hostal Roig 
15 maig Hostal Roig - Palanca d'Ager 

Tardor 2009 Dates a determinar 
Octubre Palanca - estació d'Ager - Corea 
Novembre Corr;:a - pont de Muntanyana 

Inscripcions: 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 Baster
retxea o al 93 714 86 94 Carme Lleixa. 



Aprofitem per recordar a tothom que ja es pot tramitar la renovació de 
"a.:;5eguranr;:a de la FEEC per l'any 2009. 

GR · p DE NATURA 
· Dia 10: Excursió matinal a l'Ocell de Pedra 
I tin erari: Riera de La Vall, Ocell de Pedra, torrent de les Refardes. 

~ rrida: a les 8 del matí de l'IES Castellar. Despla¡;ament: en cotxes particu
lar fins la riera de La Vall (carretera de Talamanca). Rores de camí: tres i 
mitja aproximadament. Vocals: Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca, 
telefon : 937146263. 

· Dia 7 de febrer: Dé u te guard, bandera blanca! 
Matinal per l'espai agroforestal de Castellar. Si tenim sort gaudirem dels 

ametllers florits. Sortida: a peu des del CEC a les 8 del matí, retorn sobre la 
una del migdia. Vocals: Elvira Guardia i Francesc Deu, telefon 93 714 58 70. 

AUDIOVISUAL SOBRE L'ALT RIPOLL 
Per tal de divulgar els valors naturals i paisatgístics de l'Alt Ripoll. 

Durant tot l'any 2009 (per poder recollir imatges de les 4 estacions) , agrairem 
la col-laboració de tots aquells que vulguin aportar fotografies velles o actuals 
d'aquesta area geografica. 

Temes: Paisatge, fauna, botanica, patrimoni cultural, a rquitectónic i 
denúncia. 

Delimitació de l'area: entenem com Alt Ripoll tata la canea hidrológica 
des del Gorg d'en Barba (Pont Vell), fins les muntanyes que tanquen la co
marca pel nord, i des del cim de les carenes fins al llit del riu. 

Les imatges es podran lliurar al CEC en format digital o paper. Cal posar 
el nom i el lloc corresponent de la fotografia. Seran retornades en uns 15 dies. 
També mitjan¡;ant el següent correu electrónic, amb la maxima qualitat pos
sible a: grupnatura@gmail.com 

GRUP D'ESQUÍ 
El passat divendres, 12 de desembre, es porta a terme les inscripcions 

per poder assistir a les sortides d'esquí a l'estació andorrana de «Pal · Arinsal» 
(Vall Nord). 

És evident que la crisi económica (virtual o no) s'ha fet notar en el 
nombre d'inscrits (30), tot i que confiem que serem una colla més nombrosa 
d'ací al comen¡;ament de les sortides, dones, la neu caiguda fins el moment i 
les previsions meteorológiques són molt engrescadores. 

D'aquesta colla d'esquiadors inscrits, poc menys de la meitat, fara un 
curset d'esquí alpí o bé de «snowboard», per tal de millorar el seu nivell. 

Us recordem que les sortides seran a les cinc del matí, des de davant 
de l'institut «lES Castellar», per tant caldra ser-hi un quart d'hora abans per 
tal de carregar el material i acomodar-se a l'autocar. L'arribada a Castellar 
esta prevista entre dos quarts de 9 i les 10 del vespre aproximadament. 

Recordeu que cal retornar el resguard d'ingrés de l'import de les sorti
des abans del 21 de gener, junt amb el full d'autorització deis pares (en el 
cas dels menors d'edat). 

De moment, dones, hi ha places lliures per a les sortides, si algú té 
intenció d'afegir-s'hi (soci o no del Centre), preguem que es posi en contacte 
amb nosaltres a través del 93 714 73 05 (secretaria del CEC), o bé trucant al 



93 714 79 00 (Jaume Muntada, vocal del Grup d'Esquí). També podeu fer-ho 
per correu electronic a les següents adreces: cecastellar@hotmail.com i 
jaumuntada@yahoo.es 

REVISEU EL VOSTRE MATERIAL, 
NO HO DEIXEU PER ÚLTIMA HORA!!! 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 11: (Mexicanada). Des de l'Estació Err Puigmal i descens per 

Vallcebollera (Alta Cerdanya) 2. 700 m. 
• Dia 25: Bony Manyer 2.809 m des de Meranges (Cerdanya) 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Assemblea ordinaria de socis 
Per acord de junta ordinaria, en reunió celebrada el dia 11 de desembre 

proppassat, es convoca assemblea general de socis pel dia 16 d'aquest mes de 
gener, a tres quarts de 10 del vespre, en primera convocatoria i a un quart 
d'll en segona, que es desenvolupara d'acord amb el següent ordre del dia: 

-Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 
-Estat de comptes a 31112/2008 i aprovació, si s'escau 
-Aprovació noves quotes de socis per l'any 2010 
-Pressupost per l'any 2009 
-Comentari activitats, si hi ha qui en vulgui fer 
-Lectura i comentari de les propostes dels socis, presentades per escrit 
fins 10 dies abans de la celebració de l'assemblea. 
-Comentaris del president dels quatre anys al front de l'entitat 
-Elecció Junta 
-Torn de paraules, precs i preguntes. 

Assemblea extraordinaria de socis 
Dia 30/0112009 d'aquest mes de gener, a tres quarts de 10 del vespre, 

en primera convocatoria i a un quart d'll en segona, que es desenvolupara 
d'acord amb el següent ordre del dia: 

-Tema únic: renovació nova Junta directiva. 

Quotes de socis d'enguany 
S'apropa la data de posar els rebuts en circulació. Una vegada més re

cordem 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. 



Reunió preparatoria edició dels Cinc Cims 
Sera el 23 de gener a les 22 h, al local del Centre. Tots els que vulgueu 

col·laborar en aquesta edició, esteu convidats a participar-hi. Enguany els Cinc 
Cims es faran el dia 26 d'abril. Gracies per endavant. 

Projecció fotografica «Un tomb per Egipte» 
A carrec de Joan Vives 
Organitza: Centre Excursionista de Castellar 
Lloc de la projecció: Local del CEC 
Data: 25 de gener del 2009 
Hora: 18:30 

XLIII PORTADA DEL PESSEBRE A LA CASTELLASSA 2008 

Aproximadament uns 175 excursionistes, entre grans i petits, el dia 14 
del mes passat, varem pujar al peu de la Castellassa de Can Torras per por
tar el 43e pessebre, quina va ser la sorpresa de tots quan a mig camí es va 
posar a nevar, una neu que practicament ens va fer companyia durant tot el 
m a tí. 

Un cop a dalt els excursionistes es varen escalfar les mans i la panxa 
amb la xocolata que alguns membres del Centre havien estat escalfant a l'es
pera de que arribés l'Ambaixador Reial ALDICAN i les seves Patges. Quan 
varen arribar els nens els estaven esperant amb les cartes a les mans. L'Am
baixador aquest any també portava una urna de la Marató de TV3 per aju
dar als Malalts Mentals Greus, i es van recollir 419 euros. A tots els que 
van col·laborar, moltes gracies. 



Un cop recollides totes les cartes i fetes les fotos, es va fer l'acostuma
da rotllana per cantar les nadales, entre can<;Ó i can<;Ó, el pessebre va anar 
passant de ma en ma, un pessebre que aquest any tenia un significat espe
cial, malauradament el seu autor ens va deixar el passat mes d'octubre, el 
nostre amic Joan Muntada i per aixo el varem voler recordar al peu de la 
Castellassa, un lloc molt especial per a ell, fins i tot la neu es va unir al 
nostre humil homenatge. 







Passeig de Cordelles, 33, 1 r, 1 a 
Telefon 93 580 67 92 
Fax 93 424 63 14 
08290 CERDANYOLA DEL VALLES 
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PUJADA DEL XLIII PESSEBRE A LA CASTELLASSA 
DE CAN TORRAS 

Els quatre escaladors que vam portar el XLIII pessebre al cim de la 
Castellassa. D'esquerra a dreta: Martí Llobet, Albert Masó, Osear Joan (va
lencia) i Dani Sagrera. Autor: Ernest Masó Gallart. 

El dia 14 de desembre de 2008 es va celebrar la XLIII portada del pes
sebre a la Castellassa de Can Torras. No va ser una jornada qualsevol per 
als quatre escaladors que vam pujar el preciós pessebre al cim de la gran 
agulla (els castellarencs Martí Llobet i Dani Sagrera, el valencia Osear Joan 
i el sabadellenc Albert Masó). 

Després de l'agra!da xocolata desfeta amb melindros i de sentir-nos ob
servats per una encuriosida quitxalla encara sorpresa per la presencia de l'am
baixador dels Reis d'Orient, vam iniciar l'escalada amb una sensació estra
nya, ja que era el primer cop després de molts i molts anys que l'historic 
muntanyenc castellarenc Josep Maria Torras i Homet no participava en l'as
censió (en Torras acumula 155 ascensions a la Castellassa!) 

Cal dir, pero, que ens va acompanyaT en la celebració al peu de la roca; 
físicament no va pujar al cim, pero el tinguérem ben present en tota !'escala
da! Situats a la primera reunió de la via normal, va comenc;ar a nevar copio
sament. Era el primer cop, segons els més veterans, que aixo succei:a en una 
portada del pessebre! El fred , el fort vent i la roca (molt xopa) ens van fer 
gairebé desistir d'arribaT al cim de la Castellassa per tres vegades!, pero la 
gTan il-lusió per dipositar-hi el meravellós pessebre i la geTmanor que traspua-



vem els quatre escaladors van fer que arribéssim amb molt de merit a la 
cúspide del monolit. Vam ser fuetejats per la neu, vam tenir les mans balbes 
de fred i vam patir molt per no relliscar, pero el record d'en Joan Muntada 
(e.p.r.), autor del pessebre i molt estimat al Centre, i el saber que aquest temps 
hivernal era el seu preferit també ens van ajudar a fer realitat l'ascensió. 
Una bona demostració que amb esfor9, unió i bons sentiments tot és possible! 

Martí Llobet i Dani Sagrera fixant el XLIII pessebre al cim de la 
Castellassa de Can Torras. Autor: Albert Masó Garcia. 

Albert i Osear Masó Garcia 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'OCTUBRE 

ESPELEOLOGIA. AVENC DELS PEPS (-15m.) Dia 23 
Situat al marge dret del riu Ripoll a la zona de les Arenes. Consta d'un 

únic pou amb una reinstal ·lació on hi ha una pedra encastada, i només té 
una única paret amb formacions de tot tipus a la qual s'arriba una vegada 
som a baix per una petita rampa. El més destacable és que les formacions 
estan intactes, ni una de trencada. La que surt a la foto és M. Mañosa. 

Descens realitzat per: J. Navarro i M. Mañosa. 



AVENC T-38 (-34m.) 
Dia 30 

Situat al terme muni
cipal de Vallirana, molt a 
prop de l'avenc Pompeu 
Fabra. L'entrada és estreta 
i dificultosa, llavors ja s'ei
xampla donant pas a un pe
tit pou d'uns -4m. Arribem 
a la base i per un petit pas 
a ma esquerra accedim al 
següent pou d'uns -10m. 

Aquí també ens hem 
de desplayar a ma esquerra 
i passar per un pas estret 
per accedir a l'últim pou. A 
partir del segon és on hi ha 
més formacions. Cal desta
car en conjunt que la instal
lació de tota la cavitat té 
aspectes molt millorables, 
sinó la baixada es complica 
bastant al buscar els mi
llors punts d'anclatge. Des
cens realitzat per: J. 
Navarro i M. Mañosa. 



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 
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vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
adhesius personalitzats 
cotxes, camions i motos 
estands per tires 

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
marxandatge 

projectes a mida 

C/ Monteada, 17 Castellar del Valles Tel./Fax 93 714 46 67 

cop iste riaca ste 11 a r@tel efo n ica. net 

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 


