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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Febrer 

4, 5 i 6 
7, dissabte 
7, dissabte 
7 i 8 
8, diumenge 
8, diumenge 

11, dimecres 
14, dissabte 
14, dissabte 
14 i 15 
15, diumenge 
15, diumenge 
15, diumenge 
21 , dissabte 
22, diumenge 
22, diumenge 
22, diumenge 
28 i 1 de mar9 

8 de mar9 

Activitat 

Inscripció previa 
Espai agroforestal de Castellar 
Tercera sortida Pal-Arinsal 
El Turbón 
Matinal a !'era deis Enries 
XVI etapa GRl 
Reunió preparatoria i sopar de germanor 
Quarta sortida Pal-Arinsal 
Veredicte i sopar 
Tuc del Port de Vielha 
Matinal per masies de Castellar 
IV Memorial Isidre Cabedo 
Projecció i premis del III Digicec 
Preparació de disfresses 
Alt Emporda a !'Alta Cerdanya la etapa 
Matinal al Moianes 
Rua Castellarenca 
Esquiada Retro 
Val! de Sau-Collsacabra (XX) 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Més informació a: 

Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grup d'Esquí 
Grup Les Dues Traces 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup Anar-hi Anant 
Grup d'Esquí 
Grup de Fotografia 
Grup Les Dues Traces 
Grup Familiar 
Grup de Senders 
Grup de Fotografia 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Esplai Sargantana 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 

Data Excursió Organitza Km 

Dia 1 Caminada Popular de Sant Pau Club Excta. Torrellenc 936891211 
Matinal pe! Pare de St. Lloren9 del Munt Club Muntanyenc St. Cugat 93 6745396 
i Serra de l'Obac 
Recollida del pessebre al cim del Taga 

Dia 7 Ascensió al Puig Perich (2.810 m) Club Excta. St. Joan Abadesses 
972720890 Admin@uesantjoan.com 

Dia 8 Excursió Mont-ral-La Foradada-L' Aixaviga Club Excta. Pirinaic 93 3024239 
Fonts de la Glorieta Mont-ral 
V etapa Sender de Serrallonga UEC de Gracia 932853454 15-20 
La Calma Centre Excta. Sant Celoni 938545213 
XXXVIII Travessa Viladrau - La Garriga Centre Excta. Garriguenc 938716693 32 

Dia 12 Tosa! de la Baltasana (Prades) Cordada Ass. Excta. 935019801 

Dia 14 II etapa GR-1 Orriols - Banysles Centre Excta. Ripollet 645103292 20 

Dia 15 Marxa del Montserratí Club Excta. Esparreguera 937759172 11-19 
Caminada de la Llum (Montserrat-Manresa) Ctr. Excta. Comarca Bages 938777912 
Cingles de Bertí - Puiggraciós Cordada Ass. Excta. 935019801 

Dies 22 Ruta del Císter Agrup. Cultural Folclórica Barcelona 10.1 
II etapa PR-C98 Ruta de la Pau Club Excta. Pirináic 933024239 12.1 
Volta al panta de Foix (Garra!) Grup de Muntanya del Casal Lambda 17 
Marxa d'orientació Centre Excta. de Lleida 933242329 12 

Dia 26 Bosc de Serrallonga Cordada Ass. Axcta. 935019801 

Dia 28 IV etapa GR-83 Club Muntanyenc St. Cugat 936745396 19 
GR-11: Molió- Setcases Club Excta. Anoia 937727666 
GR-176: Sant Joan de Montdam-Puig-reig U. Mea. Erampunya 937727666 
Sortida a la serra de Catllaras Centre Excta. de Gracia 932378659 

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 FEBRER 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 15: Volta per diferents masies de Castellar. Sortida del lo

cal del Centre, a les 9 del matí. Porteu esmorzar i aigua. Recorregut senzill 
passant a prop de diferents masies del nostre terme. 

Vocal: Fran Gómez 660 396 215. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dies 4, 5 i 6: Tramits per a formalitzar la inscripció a les eta

pes de la travessia ((De l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya», que es des
envoluparan entre febrer i juliol d'enguany. Les inscripcions es faran al local 
del Centre, personalment, els dies 4 i 5, de 7 a 9 de la tarda, i el día 6, de 
les 10 a les 11 de la nit. Podeu aconseguir informació molt més amplia con
sultant el programa que va indos en el present butlletí. Malgrat aixo, recor
dem que ja es poden realitzar les gestions oportunes per aconseguir la perti
nent asseguranc;a per a tot l'any 2009. 

• Dia 22: Primera etapa de la Travessia ((De l'Alt Emporda a 
l'Alta Cerdanya». D'Albanya (Alt Emporda) a Sadernes (Garrotxa), passant 
per Can Nou, Sant Miquel de Bassegoda, coll de Riu i pont de Valentí. Dis
tancia total: 21.427 metres. Desnivells ascendents: 769 metres. Desnivells des
cendents: 703 metres. Temps efectiu de camí: 6 hores i 6 minuts. Velocitat 
mitjana de l'etapa: 3.513 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda 
suficient per a tota la jornada. Sortida: a dos quarts de 7, en punt, de la 
rotonda de la ronda de Llevant, enfront de la piscina coberta. El retorn a 
Castellar es fara, també, en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera 
a l'entorn de les 7 de la tarda. Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta, 
cal primer formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguranc;a 
d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Portell, Vicenc; Soto i Jaume Torrens, 
telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Día 8 de marc;: Cicle de sortides matinals a la vall de Sau - Coll
sacabra (XX). Itinerari: Falgars d'en Bas, Sant Miquel de Castelló, camí de 
Cabrera, coll d'Uran, la Batllia i Falgars d'en Bas. Sortida a les 7 del matí, 
en punt, de davant del local del Centre. Desplac;ament en vehicles particu
lars. Retorn previst a Castellar a les 2 de la tarda. Vocal: Baldomer Parera, 
telefons 93 714 26 76 i 93 714 54 53. És la mateixa sortida programada pel 
passat dia 18 de gener i que es va haver d'ajornar en aquella data. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Día 8: Excursió matinal a l'era dels Enries. Sortida a les 8 del 

matí de l'IES Castellar. Desplac;ament en cotxes particulars. Rores de camí: 
tres i mitja, aproximadament. 

Vocals: Lluís Vila i Guillem Díaz (diaz_mas@hotmail.com). 
Telefons 93 714 37 47 i 93 714 82 95 
• Dia 11: Reunió preparatoria i sopar de germanor. A les 8 del 

vespre, al local social es fara la reunió preparatoria de les excursions de 
la segona part de la temporada 2008-09. A continuació, sopar de germanor. 
La beguda i les postres les posara el Centre. Obert a tothom que hi vulgui 
participar. Porteu propostes d'excursions. 



· Dia 22: Excursió matinal al Moianes. Itinerari: Calders, Comelles, 
Rubió, molí del Blanquer, Montrós i Calders. Sortida a les 8 del matí de l'IES 
Castellar. Desplac;ament en cotxes particulars fins a Calders. Rores de camí: 
tres i mitja, aproximadament. Vocals: Josep Maria Biosca i Maria Concepció 
Costa. Gosepmbiosca@hotmail.com), telefon 93 714 62 63. 

GRUP DE SENDERS 
Dia 8: XVI etapa GRl. Oliana - Pallerols. Recorregut de 14,8 km, 

3:45 hores. Itinerari: Oliana, Tragó, Pla de Tragó, Peramola, Sant Marc i 
Pallerols. Sortida de Castellar a les 7 del matí, de la ronda de Llevant, da
vant de la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda. Vocals: Begoña 
Basterretxea (telefon 93 717 33 48) i Carme Lleixa (telefon 93 714 86 94). 

• Dia 15: IV Memorial Isidre Cabedo. Sortida matinal de la rotonda 
de les piscines, en cotxes particulars, a dos quarts de 8 del matí. Cal portar
se l'esmorzar i la beguda. 

EL SOT DEL GUIX I LA CASTELLASA DE CAN TORRAS. Com 
cada any, en record de l'enyorat amic Isidre Cabedo, el diumenge dia 15 de 
febrer, es fara una excursió matinal. Aquesta vegada farem un recorregut a 
l'entorn dels pins pinyoners del Sot del Guix, la Castellassa de Can Torras i 
el turó del Muronell. Sortirem de les Cases de Cal Joan Coix i pujarem pel 
corriol del Sot del Guix. Pel camí visitarem la barraca del Mussol i alguns 
dels pins pinyoners monumentals que flanquegen la llera del torrent. En sor
tir al Pla del Girbau, farem cap al Coll de Grua. Des d'aquí desfarem part 
del trajecte de la Matagalls-Montserrat, en direcció a la Castellassa. Des de 
la Castellassa anirem cap al Coll Llarg i cap al turó del Muronell, des d'on 
es pot gaudir d'unes magnífiques vistes dels entorns de la Castellassa. Baixa
rem cap al Sot de la Carda i tornarem a les Cases de Cal Joan Coix per l'an
tic camí de les Arenes. Tota aquesta zona, forc;a coneguda i transitada per 
l'Isidre, ha estat darrerament molt ben documentada per l'Óscar Masó amb 
la publicació del llibre Descobrint la Castellassa de Can Torras i els seus 
voltants . Degut a la proximitat d'aquests indrets, resulta sorprenent la quan
titat de racons interessants que encara es desconeixen d'aquests entorns. El 
llibre en posa de manifest una gran quantitat que, ben segur, caldra anar 
donant a coneixer en aquests recorreguts en memoria del nostre company. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 7: Déu te guard, bandera blanca! Matinal per l'espai agrofo

restal 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). 

ESPLAI SARGANTANA 
Bon any nou! Sí, sí, sí! Un altre any més (soroll de copa de cava obrint

se) . Avui és dia de recordar tot el que hem viscut a l'Esplai durant el 2008 i 
preguntar-nos: d'on hauran sortit uns monitors tan «guapos»?, ai!, perdó, la 
pregunta seria: per l'amor de Déu!, quan comen9a el nou curs (alies 2009-
10). No us confongueu que és el curs 08-09 (Muahaha segur que he enxam
pat a algun despistat). Després de les amenaces rebudes per part d'un grup 
de sargantanes, vam decidir que es comenc;aria el més aviat possible (i obrim 
una altra copa de cava que estem de celebració!), altrament dit dia 9 de ge
ner pels joves i dia 10 del mateix per la resta. Els horaris seguiran essent 



els mateixos, per a joves, els divendres de 21.30 a 23.30 i pels encara més 
joves, els dissabtes de 16.30 a 19.30. En cartes posteriors (que no és el ma
teix que postisses), adjuntarem les coses txa-txis que farem aquest trimestre. 
Pero de moment us podem avanc,;ar el següent: 

21-2-09: Rua Castellarenca. Per a preparar la disfressa, els nens han 
de portar el proxim dia d'esplai roba verda i pots buits d'iogurt marca 
«Griegos». NO ÉS CAP BROMA! 

El dia 22, tots els sargantanes hauran de ser a les 3 de la tarda a l'Es-
plai per acabar de preparar els últims detallets i posar-nos en marxa. 

De moment fins aquí l'avanc,;. 
Ah!, l'Esplai Sargantana Company vol donar una notícia: 
Tenim uniformes de treball per a tots els seus working class! Com una 

imatge val més que mil paraules, us l'ensenyo: 

(Pour deuant) (Pour derriere) 

Yes! Són fantastiques, creac10 propia, el que em recorda que he de po-
sar: © (jeje ara sí que són exclusives). 

-El preu de les samarretes és 1 x = 10 euros. 
- Existeixen tates les talles excepte la M, S, i XL 
- Per a més informació, consulti al seu farmadmtic . 
I després d'aixo, creieu que no pot haver res millar? Aneu errats! 
Today start the $ 11 ((Entrevista als monitors nous d'aquest dese 

curs d'esplai» 11 $ 
La primera candidata es presenta d'aquesta manera: 
Nom: Clara Tarruell 
-Per que et vas apuntar a fer Esplai? 
-Perque m'agrada molt l'ambient que s'hi respira. De petita hi havia 

anat, i després també he participat en diferents sortides amb esplais i trabo 
que és quelcom molt sa i bo per tothom. 

-Quin grup d'edat portes? 
-El grup deis mitjans! 
-Quines altres aficions tens? 
-Bufff... Tocar la flauta i la guitarra, cantar, dormiiiir , llegir, sortir, 

escoltar música, hallar, hallar i hallar, mirar pelis ... 
-Per que consideres important l'educació en el lleure? 
-És essencial que els nens descobreixin noves maneres de divertir-se i 

disposin d'un lloc on passar-s'ho bé i fer nous amics. 



-Diga'm tres activitats que t'agradi fer amb els nens/es. 
-Jugar a jocs moguts a fora, explicar contes i disfressar-nos. 
-Els teus herois de ficció? 
-Els del Senyor dels Anells. 
-Qualitat que més admires en una persona? 
-L'alegria. 
-Frase feta o refrany que dius sovint? 
--«Nunca te pares». 
-Persones que més admires? 
-Mmmmmm ... 
-Un llibre i una pel-lícula preferits. 
-Miiiils, un d'ells, Mirall trencat, i de pelis també miiils El Senyor dels 

Anells (tornem-hi), Cadena de favores, Amelie ... 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat dia 12 de gener es van recomptar els punts per saber els gua

nyadors del Saló de Muntanya. Els votants van ser 46 persones que van do
nar els següents guanyadors: 

Primer premi a la fotografía «Aiguille du midi», de Jaume Muntada. 
Segon premi: «Estany Tort de Peguera», d'Elvira Guardia. 
Tercer premi: «Foto 2», de Jordi Serra. 
El dissabte dia 14 de febrer, a les 7 de la tarda, es fara el veredicte del 

III DIGICEC al local social del Centre Excursionista. Esta obert a tothom. 
Després anirem a fer el sopar dels fotógrafs com cada any. Els que esteu in
teressats en anar-hi, podeu posar-vos en contacte amb el Guillem o amb el 
Lluís. El diumenge dia 15 de febrer, a dos quarts de 7 de la tarda, es fara la 
projecció de les fotografíes del III DIGICEC i !'entrega de premis del mateix 
concurs digital i del concurs anual. 

CLASSIFICACIÓ DEL IV TRIMESTRE DEL XXIII CONCURS ANUAL 

Classificació Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

1 Elvira Guardia 22 21 43 
2 Carme Mas 20 20 40 
3 Francesc Deu 20 18 38 
4 Carme Vidal 21 14 35 
5 Carme Coronado 18 15 33 
6 Lluís Latorre 19 12 31 
7 Francesc Vilaclara Font 18 13 31 
8 Guillem Gimeno 16 14 30 
9 Guillem Díaz 16 13 29 

10 Pere Fité 16 13 29 
11 Marina Muntada 15 13 28 
12 Jordi Serra 16 11 27 
13 Joaquim Font 16 11 27 
14 Jaume Muntada 15 11 26 
15 Maria Marín 14 12 26 
16 Manel Barragán 13 12 25 
17 Isabel Mach 14 11 25 
18 Manel Bernal 13 12 25 
19 Caries Mota 12 11 23 
20 Eola Simon 10 10 20 



CLASSIFICACIÓ DEL IV TRIMESTRE DEL XXIII CONCURS ANUAL 

Classificació Nom Primer Segon Tercer Quart 
general i cognoms trimestre trimestre trimestre trimestre Total 

1 Carme Mas 39 38 35 40 152 
2 Carme Vidal 33 39 40 35 147 
3 Elvira Guardia 36 26 39 43 144 
4 Jaume Muntada 43 39 34 26 152 
5 Pere Fité 35 39 37 29 140 
6 Lluís Latorre 40 35 32 31 138 
7 Manel Bernal 33 41 36 25 135 
8 Guillem Díaz 34 32 38 29 135 
9 Carme Coronado 37 29 33 33 132 

10 Joaquim Font 33 33 34 27 127 
11 Maria Marín 35 29 36 26 126 
12 Jordi Serra 32 26 36 27 121 
13 Isabel Mach 32 28 30 25 115 
14 Francesc Deu 32 26 36 20 114 
15 Caries Mota 28 32 25 23 108 
16 Montserrat Prat 33 27 35 95 
17 Marc Planas 31 30 30 91 
18 Jordi García Coll 34 34 
19 Francisco Morales 33 33 
20 J osep Collell 33 33 
21 Francesc Vilaclara 31 31 
22 Guillem Gimeno 30 30 
23 Montse Pol 29 29 
24 Marina Muntada 28 28 
25 Carme Campos 27 27 
26 Manel Barragán 25 25 
27 Jordina Pujol 20 20 
28 Erola Simon 20 20 



GRUP D'ESQUÍ 
Quan tingueu a les vostres 

mans aquest butlletí, ja fara al
guna jornada que haurem enge
gat les habituals sortides a la neu 
per practicar l'esport de l'esquí en 
tates les seves variants. 

Paradoxalment, es dóna la ca
sualitat que malgrat la gran 
quantitat i qualitat de neu caigu
da fins ara, també ens ha caigut 
al damunt un altre tipus d'ines
tabilitat que no és fruit de cap 
borrasca, sinó més aviat dels 
mals temps laborals i economics 
que estem experimentant. Possi
blement aquest sigui el motiu pel 
que enguany el nombre de parti
cipants a les sortides ha minvat 
notablement. En el moment de 
redactar aquestes lletres, en som 
trenta de colla; tot i així, hem 
decidit tirar endavant i portar a 
terme aquesta activitat que ja és 
un «classic» del Centre. 

ES1'AI UAT Me TANf el..,. 7 
ET tAn.U L'MiFALT 7 
~AIIIl'.AIMIL 
eENTIE ReUISDIII'A 

ar CASr~U.M • 
S 24 1 U OE QEI«Il 1 7 1 14 OE FEHEil 

E ACIO AHOOftAHA OE PAL-AiliHtiAL 

Si la sequera no ens va fer enrere, esperem que les «inclem€mcies d'ara 
tampoc ho faci». 

Animeu-vos tal i com diu el refrany: Any de neu any de Déu! 

Vocalia del Grup d'Esquí del CEC 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 

• Dies 7 i 8: El Turbón (2.492 m), comarca de la Ribagorc;a (Aragó). 

• Dies 14 i 15: Tuc del Port de Vielha (2.605 m) i Mont Lude (2.518 m) 
(Vall d'Aran). 

• Dies 28 i 1 de marc;: ESQUIADA RETRO ALS RASOS DE PEGUE
RA (Bergueda). Sortida per a commemorar el centenari de l'esquí a Catalu-
nya. 

Els interessats, adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Canvi d'adreca electrónica del butlletí 

A partir d'aquest mes de febrer, tates les notificacions i sortides que 
vulgueu que siguin incloses al butlletí del Centre Excursionista, s 'hauran 
d'enviar a josepmanelcec@gmail.com, dones, a partir del mes de marc;, els en
carregats del butlletí seran en Josep Manel Martí i en Vicenc; Portell. 



PREUS DE LLOGUER 
DE MATERIAL 

Tenda de 3 places: 6 euros. 
Tenda de 4 places: 8 euros. 
Tenda més de 4 places: 10 euros. 
Piolet: 6 euros. 
Grampons: 6 euros. 
Arva: 12 euros. 
Raquetes: 12 euros. 

Preus de cap de setmana, recollint divendres 
a partir 22 hores per tornar dimecres 
següent de les 19 a 21 hores. 
Fora d'aquests terminis, es pagara 
un recarrec de 5 euros per dia. 
No es reserva material. 
Es llagara només un joc del material 
disponible per soci. 
Qualsevol desperfecte a l'hora de tornar 
el material llogat, comportara la seva 
reparació o pagar-lo com nou. 

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÁRIA DE SOCIS 16 GENER DE 2009 

Celebrada assemblea ordinaria el 16-01-09 a les 22.25 hores, amb la pre
sencia de tots els representants de la Junta i uns quaranta socis més. Es 
comenc;a per llegir l'ordre del día, i repassant cada punt de l'ordre: 

l. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

-Lectura i aprovació de l'acta anterior de l'assemblea realitzada el día 
25 de gener del 2008. No hi ha cap esmena. S'aprova. 

2. Estat de comptes a 31 de desembre del 2008 

El president va explicar l'exercici del 2008, remarcant els següents punts: 
- L'exercici del 2008 es va tancar amb saldo positiu. 
-Es destina un fons per a la nova edició del llibre de les fonts. 
- Els Cinc Cims tenen imputarles despeses degut a la part proporcional 

que s'havia de destinar per les armilles que es fan servir pels col1aboradors. 
- La Ruta de les Ermites, el II Duatló i la Castellar- Montserrat, no 

van tenir perdues. 
-La FEEC ens ha fet un carrec extra per a la conservació dels refu

gis lliures de muntanya 
- L'Esplai Sargantana té un deficit degut a la compra d'unes samarre

tes que van fer per poder treure guanys. Aquest deficit l'aniran recuperant 
amb la venda de les mateixes. 

-No es va realitzar cap inversió per material. Esta previst fer-ne una 
per comprar raquetes de neu i grampons. 

- El Grup d'Esquí no ha gastat el pressupost que tenia. 
- La Marxa Infantil tingué un deficit d'uns 1.500 euros, ates que es 

van fer servir autocars i no s'havia tingut en compte en el pressupost. Aquest 
deficit va ser absorbit pels bons resultats de les altres proves organitzades. 

- La FEEC va donar 300 euros per a la realització de la Marxa Infan
til més la Duatló. També hi ha una quantitat per les projeccions i la resta 
ve de les llicencies tramitades al CEC. 

-En el resum de les inversions fetes al local manca va posar uns 700 
euros que s'han destinat aquest mes de gener per equipar la sala de projecció 
amb so i fixar el canó al sastre. 

- Finalment, i sense objeccions, s'aprova l'estat de comptes 2008. 

3. Aprovació de les noves quotes de socis per l'any 2010 

-Es decideix augmentar 1 euro la quota infantil i juvenil, 0,50 als ju
bilats i pensionistes, i 2 euros als adults. 



-Les quotes per al 2010 queden de la següent manera: 17 euros infan
tils, 21 euros juvenils, 25 euros adults, i 12 euros jubilats. 

4. Pressupost per a l'any 2009 

- S'incrementa en l. 700 euros respecte al del 2008. 
- S'han adjudicat 300 euros al Grup Natura que es crea l'any passat. 
S'aproven els pressupostos sense objeccions. 

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

6. Lectura i comentari de les propostes de socis presentarles 
per escrit fins 10 dies abans de l'elaboració de l'assemblea. 
-No n'hi ha. 

7. Comentaris del president deis quatre anys davant l'entitat 
- Comenr;a explicant els objectius que es va posar a l'inici del seu mandat 

com a president del CEC. D'aquests. només un va quedar sense realitzar. 
-Acabar el seu mandat amb les instal-lacions del Centre arreglades i 

tenint calefacció. 
- Modernitzar el Centre introdui:nt eines per a millorar el treball ad

ministratiu. 
- Recollir tota la informació per al butlletí en format Word i via mail 
- Digitalitzar totes les fotografíes de l'arxiu que té el Centre (objectiu 

no assolit). 
- Elaboració d'una pagina web. 
- Obrir el Centre els dimecres per donar un millar servei als socis. 
-Va exposar dades del se u mandat, dient que s'havien realitzat 4 76 ac-

tivitats en total durant aquests quatre anys, 104 anuals, i unes 10 mensuals 
de promig. També va mencionar que el nombre de socis vinguts d'altres po
blacions s'havia incrementat. 

8. Elecció de Junta 

-De moment no hi ha candidats per a nou president de l'entitat, enca-
ra que en Josep Maria Biosca es mostra interessat. 

- Es demana una comissió de socis per portar endavant els Cinc Cims. 
- Part de la Junta sortint es compromet a portar el Duatló. 
- Agrai:ment del president a tots els socis col-laboradors de les activi-

tats que es programen al Centre. 
- Agrai:ments especials als senyors Tomas Mañosa, Rosa Gili, Anna Sola 

i Manel Corral. 
- Es realitzara un reunió extraordinaria el 30 de gener del 2009 per 

veure si es presenta un nou equip de Junta. 

9. Torn de paraules, precs i preguntes 
- El senyor Quim Salves propasa realitzar una junta extraordinaria per 

poder modificar els estatuts del CEC, ja que es considera que hi ha punts 
incorrectes als mateixos, sobretot el punt referent a la nova selecció de presi
dent i junta activa. També propasa aplicar el mateix preu dels jubilats a aque
lles persones que són pensionistes, sempre que s'acredités. Parlat amb la res
ta dels presents, s'arriba a la conformitat per aplicar-ha. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

GRUP DE SENDERS. SORTIDA DEL TEXTIL 
Férem el recorregut de les fabriques textils assentades a la vora del riu 

Llobregat en el traro compres entre els municipis de Gironella i Puigreig. Varo 
fer sols 14 quilometres per les fabriques de Cal Metre, Bassacs, Viladomiu 
Vell, Viladomiu Nou, Guixaró, Can Prat, Cal Cases, Cal Pons, Cal Man;al i 
coro a última, Cal Vidal, on hi varem tenir una visita guiada per la fabrica 
i la colonia. 

Comenc;arem la caminada en el monument de les Quatre Barres en el 
municipi de Gironella, trepitjant ja terreny de Cal Metre i baixant arran de 
riu per damunt d'un pont romanic, on estero el grup de la foto , seguírem el 
sender senyalitzat que voreja el riu Llobregat, encatifat de fulles marrons i 
grogues i harmonitzat per la cantarella de l'aigua que constantment salta de 
cadascuna de les respectives rescloses que cada fabrica té sobre el seu cabal. 

Fou una matinal placida i enriquidora al mateix temps per la impor
tancia que varo descobrir, el que van representar les fabriques textils per l'e
conomia de Catalunya els segles XIX i XX, i encara molt més per la part so
cial, pel que van aportar les colonies que els amos van crear al seu entorn. 
Aquestes, en aquells temps, venien a representar per les famílies que podien 
aixoplugar-se en elles, coro una asseguranc;a de per vida, de domicili, feina i 
d'esdevenidor per tots els membres de la família. Ara ens sembla coro si fos
sin un esclavatge, pero en aquell temps va suposar un avanc; social que no 
tenien cap altre lloc d'Espanya i molt pocs altres paisos d'Europa. 

Un orgull per Catalunya que va crear l'esperit emprenedor d'aquells 
«grans homes» . - Cemebris. 



ASCENSIÓ A LA ROCA DE SANT SILVESTRE 
(muntanya de Montserrat) 

31 de desembre de 2008. Sant Silves
tre. L'últim dia de l'any! Aquest dia se 
celebren les ja tradicionals curses «de 
Sant Silvestre» en moltes poblacions del 
nostre planeta, tota una manera pecu
liar que tenen els atletes de celebrar el 
final d'any. Si aquests esportistes ho 
festegen així, ¿per que els escaladors no 
ho podem fer també de manera simi
lar? Rumiant la possibilitat d'ascendir 
una agulla i anomenar-la «de Sant Sil
vestre» per a celebrar el final d'any 
amb una escalada, el castellarenc Jo
sep M. Torras Homet i els sabadellencs 
Osear i Albert Masó Garcia, localitzem 
una roca candidata a ser batejada amb 
aquest nom. Es tracta d'una agulla si
tuada al popular massís de Montserrat, 
concretament a la regió de la Planta
ció. En Josep Barbera i Suqué, l'esmen
ta superfluament en el seu llibre Mont
serrat pam a pam dins de l'apartat 
corresponent a la vei:na roca del Porró. 
Tot i les seves grans dimensions, estra

En J osep M. Torras Homet 
a l'aresta Brucs de la Roca 

de Sant Silvestre. Fotografia 
d'Albert Masó García 

nyament no li dóna nom ni li fa un esment diferenciat. Cal rescatar-la d'a
questa desconsideració! Som-hi, dones! 

Sortim de Castellar a dos quarts de set del matí en direcció al poble de 
Collbató. Estem animats, tot i que ha plogut durant gairebé tota la nit. La 

En Josep M. Torras Homet 
Albert Masó García, arribant 

al cim de la roca de Sant 
Silvestre. La roca del Porró 

és a la seva dreta. 
Fotografia d'Óscar Masó 

muntanya santa ens rep en l'obscu
ritat més absoluta, envoltada de 
flassades de núvols baixos i una for
ta humitat ambiental. Sortim del 
pla de la Monica entre penombres i 
aviat notem que avui no fa gaire 
fred. El camí que seguim, anomenat 
de l'Artiga Baixa i senyalitzat amb 
marques de pintura de color blau, 
presenta un desnivell acusat que se 
supera amb ziga-zagues intel-ligents 
i murs de pedra seca molt ben fets. 
Saludem la imponent roca del Fra
re de Baix del clot de la Monica; en 
Torras rememora les vicissituds que 
hi passa durant la primera ascensió 
absoluta que realitza amb altres 
companys en el ja llunya any 1952. 
L'enorme costellam que forma el 
serrat de la Pastereta ens vigila des 



de l'est durant tota la pujada. Tres quarts d'hora després d'haver comenc;:at a 
caminar arribem a una important bifurcació; a ma dreta surt un camí se
nyalitzat amb marques de pintura blava que porta a Sant Joan, mentre que 
cap a !'esquerra comenc;:a un camí senyalitzat amb marques de pintura groga 
que duu al coll dels Pollegons. Aquest darrer camí és el que seguim. Un tram 
planer precedeix una borrica pujada per la carena del serrat de l'Artiga Alta, 
el qual ens ofereix unes fantastiques vistes de roques i agulles completament 
xopes. El sol intenta fer-se veure, pero les boires són molt persistents! De sobte 
albirem l'agulla que volem pujar i batejar, també molt remullada. Aviat dei
xem el camí a l'alc;:ada d'una grandiosa roca coneguda pel nom d'Els Estalvis 
del Porró i la voregem pel seu ampli vessant sud fins a una carena pelada 
propera a l'estranya agulla dels Col-leccionistes. Aquí comencen les dificultats: 
hem de pujar direcció nord per una marcada canal sense camí i plena de 
punxents arítjols. 

Ens organitzem per obrir pas entre l'espessa vegetació i amb paciencia 
i esforc;: creem un veritable túnel quedant completament xops. Per sort, el sol 
comenc;:a a fer acte de presencia, encara que de manera molt esmortei:da. Amb 
grimpades i exploracions visualitzem amb exactitud l'objectiu i fem una apro
ximació estrategica des del coll de la roca del Porró per situar-nos a l'inici de 
l'aresta sud de la "nostra" agulla. Satisfets, fem un bon esmorzar-dinar al cim 
de la roca de la Mandarina i no perdem més temps, que l'any s'acaba! 

L'Óscar s'equipa i encapc;:ala la cordada. L'inici és molt angoixant: la 
roca esta completament molla i !'escalada no és facil. Amb molta subtilitat, 
el sabadellenc puja de codol a codol amb gran precaució i abasta l'inici d'un 
curt díedre herbós, on hi ha una petita pero resistent alzina. Patint pels 
enfangats peus de gat, supera l'escull i per fi es troba amb roca seca més 
tombada, tot i que als pocs metres l'espera un tram vertical. Un espit prote
geix aquest pas i després vénen uns metres d'escalada preciosos sobre roca 
excel ·lent que el duen amb alegria fins al cim de la roca. Immediatament 
després, en Torras primer i l'Albert després seguim el mateix recorregut amb 
intensitat i havent de superar també els inquietants primers relliscosos me
tres enginyant-nos-les amb perícia. És impressionant la vitalitat que despren 
Josep M. Torras Homet; 
amb gairebé 83 anys gau
deix de la muntanya amb 
una intensitat jovial que 
transmet vivament. Com
partir corda amb ell és 
un fet inoblidable! Tots 
tres ens retrobem al cim 
de la roca amb molt goig 
i, per fi, escalfats pel sol. 
Una família de cabres 
hispaniques pastura al 
nord mentre ens observen 
amb recel. 

Tot i el llunya murmu
ri dels cotxes, gaudim de 
les grandioses agulles que 
ens rodegen: la roca de 

MONTSERRAT. 
LA PLANTACIÓ. 

ROCA DE SANT SILVESTRE (COTA 469 A). 
VIA "ARESTA BRUCS". 40m. IV+. 

N • 



Sant Cugat, la Mamella, la Triple, la roca del Divendres Sant ... múltiples 
noms mítics i classics! Al cim hi ha una fita i en el seu interior un petit pot 
de registre un xic malmes. Cap dels signants dóna nom a la roca, per la qual 
cosa tenim llibertat per batejar-la com a Roca de Sant Silvestre i atorgar-li 
així la importancia que es mereix. Havent escrit i renovat el pot de registre, 
fem un rappel de 40 metres per la mateixa aresta sud i sense perdre temps 
prenem el camí de baixada contemplant els estimats paisatges montserratins 
tot guarnint d'anecdotes i projectes els darrers passos excursionistes d'aquest 
any 2008, engalanat encertadament amb !'escalada a la roca de Sant Silves
tre. Ara només falta seguir la tradició! 1 per molts anys 

ESPELEOLOGIA Avene Sot del Muronell (-23 m) 

El primer pou és gairebé cilíndric 
i té una profunditat de -39 m. A 5 m 
de la base trobem una finestra late
ral que ens porta a un pou de -17 m 
i de la seva base trobem dos pous pa
ral-lels que ens porten a la maxima 
profunditat. Cavitat sense cap tipus de 
formació. 

Descens realitzat per J. Navazo, J. 
Navarro i M. Mañosa. Els de la foto 
són, en primer terme a baix de tot, 
M. Mañosa, i a mitja pujada remun
tant, en J. Navazo. 

Dia 8. Situat al marge dret del 
riu Ripoll a la zona de les Arenes. 
Consta d'un únic pou bastant terrós 
i sense cap reinstal ·lació (aquí un se 
les ha de fer a l'aire). Practicament 
no té cap formació, només la que es 
pot apreciar a la part superior de la 
foto. Descens realitzat per J.Navazo, 
J.Navarro i M. Mañosa. El que surt 
a la foto és en J.Navazo. 

Avene dels Aragalls (-55 m) 
Día 21. Situat al terme munici

pal de Sitges, al massís del Garraf. La 
boca d'entrada esta penjada gairebé a 
dalt d'una cinglera, al costat de l'a
venc Sant (-51 m). 
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OEL CENr.::lE "' 

Sala Boadella, 11 , baixos 
Telefon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 

Telefon 938 613 404 

1M TALLER VILACLARA S. A. 

V 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 ELECTRODOMESriCS 
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 

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

~'. 
PLAN~ 

Prat de la Riba, 34 (plac;:a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

-AiimE'ntactó Natural 
-consulta de naturópata 
-Mas~atg.es terapéutics 
-Grups de tr-.ball corporal 

-9J747J019 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 
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.fotocopies de planols 
segel/s de goma 
targeteria 
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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 
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