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Celebrant l'elecció del nou President, en Josep Ma Biosca
i la renovació de la Junta (30 de gener)

TENIM NOTÍCIA DE ...
Data

Excursió

Organitza

1

Matinal pel pare de Sant Lloren9
i Serra de l'Obac
Passeig per Collserola

Club Muntanyenc Sant Cugat
93 674 53 96
Club Muntanyenc Sant Cugat
93 674 53 96

3

Serra Llarga

Cardada, Assoc. Excta. 93 501 98 01

7

Serra del Catllaras
Caminades per la Gent Gran
Coll d'Estenalles a La Mola

Club Excta. Sant Vicen9 678 78 14 91
Club Muntanyenc St. Cugat 93 674 53 96
Cardada, Assoc. Excta. 93 501 98 01

7·8 Ascensió al Puigpedrós (2 .914 m)
6a etapa Sender de Serrallonga

Km

Club Excta. de Gracia 93 237 86 59

lla Ruta dels 3 Monestirs
Camí dels Bons Homes
Passeigs per Collserola
Caminada Popular d'Urgell
Caminada Pop. "La Cimitombada"

UEC de Gracia 93 285 34 54
15-20
secretaria@uecgracia.cat
Ent. vegueries Valles 93 783 21 63
53
Centre Excta. Sant Celoni 93 854 52 13
Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96
Agrupació Excta. de l'Urgell 676 30 39 53
17
Centre Excta. Tossa 636 05 15 72
20

14

Cicle Alta Garrotxa: Bassegoda
3a etapa GR-1 Banyoles·Besalú
El Talló

Club Muntanyenc Sant Cugat 93 674 53 96
Centre Excta. Ripollet 645 10 32 92
Cent. Excta. Anem a caminar 93 769 72 77

15

Marxa Castells de la Segarra
GR 176 Navas· Santa Fe
Marxa Pop. Martorell de la Selva
A peu per Riells
Collsuspina/Riera Fonts Calentes

Centre Excta. de la Segarra i Guissonenc
696 343 312 info@marxadelscastells.com
Club Excta. de Gracia 93 237 86 59
Grup Exct. Amics de l'Esport 972 85 81 37
Club Excta. Breda 972 85 81 37
Cardada, Associació Excta. 93 501 98 01

Caminada Popular Brafim
Ermita de Loreto
3a etapa PR·C98 Ruta de la PAu
3a etapa GR-1
Caminada Popular Mans Unides
Marxa d'Orientació per descripció
Caminada Pop. Vila del Vendrell
Marxa d'Orientació i Regularitat

Centre Excta la Xiruca Foradada
977 62 00 11
Club Excta. Pirenaic 93 302 42 39
Foment Martinenc 93 455 70 95
Centre Excta. Farners 972 877 155
Agrupació Excta. Talaia 93 893 12 57
La Lira Vendrellenca 977 666 995
Club Centre Excta. Avinyó 680 850 307

28

Marxa Popular pel Manol

Centre Excta. Empordanés 627 461 884

10

29

Marxa la Selva del Camp
100 cims Lo Tormo
Muralla Xina de Finestres

Club Excta Artijol 626 68 025
Centre Excta. del Penedes 93 817 22 41
Cardada, Associació Excta. 93 501 98 01

66.5

8

22

25
15

51
10,7
12
12

13.6
13,6
15
15

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
M are

28 i 1 man;.
7, dissabte
8, diumenge
8, diumenge
8, diumenge
14 i 15,
20, divendres
22, diumenge
22, diumenge
27, divendres
29, diumenge
3, divendres
5 d'abril, Rams
6, 7 i 8 d'abril

Activitat
Esquiada retro als Rasos de Peguera (Bergueda)
Matinal al Castanyer de les Nou branques ...
Matinal per Sant Llorenr; del Munt.
Caminada per les rodalies de Castellar
17a etapa GR1 . Pallerols-Benavent de la Canea
Pie de Tristaina i Pie del Thoumasset
Reunió de programació del segon trimestre
De l'Alt Emparda a l'Alta Cerdanya, 2• etapa
Un passeig per La Serra
Termini lliurament fotografies 1r trimestre
Bastiments, Bassibers i Pie de la dona
Reunió dels Controls dels Cinc Cims
XX Travessa Castellar-Montserrat
Campament de Setmana Santa

Més informació a:
Grup Les Dues Traces
Grup Natura
Grup Anar-hi Anant
Grup Familiar
Grup de Senders
Grup Les Dues Traces
Grup de Muntanya
Grup de Muntanya
Grup Anar-hi Anant
Grup de Fotografia
Grup Les Dues Traces
Grup de Muntanya
Noticiari del Centre
Esplai Sargantana

EL CEC ET NECESSITA
Manifesta la teva disponibilitat
Durant els últims anys estem notant absE'mcies importants de col ·laboradors i voluntaris que sovint trobem a faltar . Uns ens deixaren per sempre, altres no poden per edat o per malaltia. Han estat persones entregades que s'han
posat a disposició dels organitzadors de les diferents activitats del centre, uns
per simpatia o amistat, altres per vocació de servei o en reconeixement del valor huma d'aquestes activitats, altres com a contraprestació pels serveis dels que
han disposat durant anys, o per altres motius.
Et necessitem. Ens cal poder substituir aquells col -laboradors, si més no,
ocasionalment.
Valora aquesta sol ·licitud i, si és el cas, posa't aviat en contacte amb algú
que coneguis o bé deixa'ns un missatge identificant-te i donant un telefon o una
adrec;a de correu electronic. T'esperem.
Josep Manel Martí, coordinador enguany, amb el suport d'un equip
entregat, de la prova de resistencia Els Cinc Cims . Telefon 93 714 79 92,
josepmanelcec@gmail.com.

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE MARC
GRUP FAMILIAR
• Dia 8: Camina da per les rodalies d e Ca stellar. Sortirem a les 9.00
hores des del local del Centre. Tot caminant ens aproparem fins als voltants de
l'escola El Casal per seguir el camí qu e ens portara fins a Can Padró. Agafarem un trencall fins a un forn de cale; qu e es conserva amb molt bones condicions i tot passejant arribarem fins als volts de la carretera de Sentmenat per
seguir un camí qu e ens portara fins al cementiri de Castellar. Aquesta última

part ens servira per contemplar elements de !'arquitectura modernista que ens
envolta. Recorregut circular d'unes 2 hores, sense dificultat. Vocal África, telefon 93 714 70 46.
GRUP DE MUNTANYA
• Dia 8: La sortida en un principi programada per a aquest dia, que va
apareixer previament anunciada al butlletí del passat mes de febrer i que correspon al Cicle Vall de Sau - Collsacabra, ha estat ajornada per causes de forca major. Oportunament es donara a coneixer la nova data.
• Dia 20: Reunió per a programar les activitats del Grup de Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del segon trimestre de l'any 2009.
Comen9ara a un quart d'onze del vespre al local social. Oberta a tothom que
vulgui participar i col-laborar.
• Dia 22: Travessia de l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya. 2a etapa - De Sadernes (Garrotxa) a Beget (Ripolles), passant pel pont de Valentí, gorja del Citró, Sant Aniol d'Aguja, el Salt de la Núvia, la Quera, Talaixa,
el Vaquer, palanca del Samsó, Sant Miquel d'Hortmoier, les Feixanes i la Farga. Distancia total: 22.334 metres. Desnivells ascendents: 870 metres. Desnivells
descendents: 650 metres. Temps efectiu de camí: 6 hores i 36 minuts. Velocitat
mitjana de l'etapa: 3.384 metres/hora. Possibilitat d'escurrar el trajecte pujant,
des del pont de Valentí, directament a Talaixa. Cal portar esmorzar, dinar i
beguda suficient per a tota la jornada. Sortida: a dos quarts de set, 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 set de la tarda. Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta cal
primer formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran9a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Vicen9 Portell, Vicen9 Soto i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42.
• Dia 3 d'abril: A les 9:30 h . reunió de l'equip de col-laboradors compromesos en alguna de les tasques dels Cinc Cims, del 26 d'abril. Abans de Setmana Santa cal fer les previsions definitives i evitar ensurts d'última h ora. Josep
Manel, coordinador. Agrairé la vostra presencia. Serem breus.
GRUP ANAR-HI ANANT
Hi ha hagut canvis. En Josep Ma Biosca, fins ara vocal del grup, és el nou
president del Centre. Enhorabona! Volem donar-te les gracies per tots els anys
que has dedicat al Grup i desitgem que la nova etapa que inicies al capdavant
de l'entitat sigui plena d'encerts; a _la vegada et fem saber que tens el recolzament i la col -laboració del grup.
L'altre canvi és que el nou vocal del grup és en Guillem Díaz, que durant un temps sera la persona que fara de pont entre els components del grup
i la Junta. Si teniu alguna idea, excursió, etc., no dubteu en comunicar-me-la i
entre tots mirarem de fer-la possible.
Per facilitar aquesta feina hem creat una adre9a electronica. El correu electronic el farem servir com una eina de comunicació rapida i general, pero sempre és millor parlar-ne en persona. El telefon d'en Guillem és el 93 714 82 95 i
l'adre9a electronica del grup és anar-hianantcec@hotmail.com.

• Dia 8: Matinal per Sant Llorenc del Munt. Sortida a les 8 del matí
de l'IES Castellar. Desplar;ament en cotxes particulars. Rores de camí: tres i mitja
aprox. Itinerari: Cavall Bernat, Can Pobla, Canal de Can Pobla, La Mola Font
del Saüc, Camí de La Font Soleia, Camí dels Monjos, Canal del Pi Ajagut, Cavall Bernat. Vocals: Guillem Díaz, telefon 93 714 82 95 (diaz_mas@hotmail.com)
i Ricard Canturri, 93 714 25 54 (canturri.iserte@hotmail.com).
• Dia 22: Un passeig per La Serra. Sortida a les 8 del mati del lES
Castellar. Desplar;ament en cotxes particulars. Itinerari: Coll d'Estenalles, Coll
de Boix, Puigbó, Puiandreu i tornada. Rores de camí: tres i mitja aprox. Vocal:
Lluís Vila, telefon 93 714 37 47.
GRUP DE SENDERS
• Dia 8 : 17a etapa GRI. Pallerols - Benavent de la Conca. Recorregut de 20,6 Km ., 5,10 hores . Itinerari: Pallerols, Coll Sogata, Riu Rialb ,
Mar;aners, Serra de Turpí, Coll de la Serra , Benavent de la Conca .. Sortida de
Castellar a les 7 hores del matí, de la ronda de Llevant davant la piscina coberta. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. Vocals: Begoña Basterretxea, telefon 93 717 33 48 i Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94.
ESPLAI SARGANTANA

Patim, Patam, Patum, homes i dones del
carrer, aquí trobem
les fresques que ens
porta el Sargantana!!!
I aquest mes de marc
altrament
conegut
com:
·Mar<; ventós, graner polsós.
• Mar<; ventós, pel pages
és profitós.
• Mar<; ventós, pel pages
és profitós, i pel mariner,
desastrós.
· Mar<;, falsa primavera
que enganya al bestiar.
• Mar<;, marcedor, que de
nit fa fred i de dia calor ...
I més dites que tots coneixem perfectament.
Cal destacar el següent: -Campaments de
Setmana Santa.

Sortida: dilluns 6 d'abril 9.00h
Arribada: dimecres 8 d'abril19.30h
Lloc: PI. Majar (parada bus)

.cat

_,_

-Informacions vanes
-Un nou fascicle de: Entrevista als monitors nous d'aquest desé
curs d'esplai
Així que posem-nos-hi!
CAMPAMENTS DE SETMANA SANTA:
LA FILOMENA S'ESCALFA!
Menjant quatre cacauets ben escarransits i salats vas descobrir que hi ha
un lloc per tu a Castellar? Nosaltres sabem que t'hi volem! Vine al Sargantana
perque et dóna la gana i descobrin'ts que no pateixes l'anomena't virus del badabadoc de la nostra comarca vallesana!! (que afecta més al cap que no pas als
peus).
Que passa a Caldes???? M'han dit que en Juanjo Muñoz ofereix molta
feina i energía ben xula per encendre les televisions, neveres i consoles, pero
potser no tot és tan meravellós. Anem-hi tots a investigar! Trenta, quaranta,
l'ametlla amarganta, pinyol madur, ves-te'n tu! Si tu te'n vas, nero, nero, nero,
si tu te'n vas nero, nero, NAS! Si encara et penses que les vaques es desendollen de la corrent i que la nevera cultiva tomaquets ben fresquets mentre tu
estudies les multiplicacions, hauries d'estar preparat perque no tot és el que
pensem, i potser la Filomena sí que esta ben escalfada! I potser sí que necessita la teva ajuda! Així que agafarem la vallesana per anar cap al terreny d'acampada "El Pasqualet" de Caldes. Descobrirem éssers fantastics que viuen al bosc
i un home que té moltes ganes de donar-nos feina rendible.
I amb molt de carinyo, aixó va per tu! Vine de campaments.
EDATS: Grup de petits nascuts entre 2002-04. Grup de mitjans nascuts entre 1998-01. Grup de pre-joves nascuts entre 1996-97. Grup de Joves
nascuts entre 1992-95.
DIES: del dilluns 6 al dimecres 8 d'abril del 2009
SORTIDA: el dilluns 6 d'abril a les 9h a la plac;:a major (parada vallesana)
ARRIBADA: el dimecres 8 d'abril a les 19:30 a la plac;:a major (parada vallesana)
LLOC: Terreny d'acampada el "Pasqualet", Calde de Montbui.
INSCRIPCIONS: del 21 de febrer al 14 de marc;:. Divendres: 21:30h - 23h .
Dissabtes: 16:30h-19:30h. Diumenges: 19h-21h. (als antics safarejos). El día 14
de marc;: es fara un reunió de pares al local de l'esplai a les 19:30 i es tancaran
les inscripcions.
PREUS: 75 euros pels socis del C.E.C. En cas de no ser soci caldra pagar
16 euros de més.
MÉS INFORMACIÓ: Centre d'Esplai Sargantana
Cl Baixada de Palau s/n (antics safarejos)
08211 Castellar del Valles (Barcelona)
Telefon de contacte: 629 37 32 68 (durant hores d'inscripcions)
Adrec;:a de correu: esplaisargantana@yahoo.es
Pagina web: http://sargantana.entitatscastellar.cat/
Com hem dit el següent apartat l'hem titulat com «Informacions varíes».
I aquí van:
-Oju! Que ens ve de canto! El dissabte es prega a tota Sargantana amb

cua i sense que es desplací a les 3 de la tarda cap al esplai per posar-nos ben
guapos per la RUAAA!
-I aixo (no ho digeu a ningú,eh!) pero he sentit veus que deien que dintre de no molt l'esplai fara una serie de sortides molt xules!!!
-I com no!!! Sabeu que aquest any l'esplai fa 10 anys!!! Sí! Aix, aix
aquests del esplai que ens tindran preparat! (Falta molt poc per saber-ho!)
Per fí! SI SI SI SI SI SI SI SI!!!! El que tot Castellar estava esperant!!!
Un nou fascicle de la:
Entrevista als monitors nous d'aquest dese curs d'esplai
La segona candidata que lluita per obtenir l'apartament a Torrevieja,
Alicante, que va ser comprat per l'esplai il1egalment (amb aixo vull dir que va
ser comprat amb diners desbancats) és:
Nom: Carla Busquets
-Per que et vas apuntar a fer esplai?
-Basicament perque els nens m'encanten, cuidar-los i ensenyar-los coses
és com una afició, i veure'ls com somriuen i es diverteixen és un regal.
-Quin grup d'edat portes?
-Porto els més petits de tots que tocaven la trompeta! Nens d'entre 4 i 6
anys, un encant!
-Quines altres aficions tens?
-Ui aficions ... en tinc moltes! M'agrada cantar, hallar (a la meva manera),
fer teatre, escoltar música, jugar a cartes, fer fotografíes, tocar el piano, somiar,
nadar, fer excursions, anar de concerts, escriure poemes, llegir, mirar tot tipus
de pel ·licules, sortir amb els amics i observar cada petit detall que m'envolta.
-Per que consideres important l'educació en el lleure?
-Educació en lleure és aprendre valors com responsabilitat, companyerisme, etc. És mostrar, respectar, compartir, ajudar, és formar una persona, és
transmetre alguna cosa que a llarg termini sigui útil.
- Diga'm tres activitats que t'agradi fer amb els nens/es:
-Fer jocs moguts, d'aquells que veus que s'ho passen súper bé, i que acaben cansats pero amb un somriure d'orella a orella. Fer manualitats, fang, pintar, i acabar ben bruts tots plegats.
-Els teus herois de ficció?
-L'Arale, el Doraemon, el Son Goku, i el Musculman!
-Qualitat que més admires en una persona?
-Que sigui una persona segura, tranquil-la, valenta, que sigui al teu costat quan la necessitis, l'escalfor, i que regali molts somriures i abrac;ades.
-Frase feta o refrany que dius sovint?
-Ui, en dinc molts. Per exemple: On hi ha pel hi ha alegria! Cosa dolenta fora del ventre! A panxa plena no hi entren penes!
-Persones que més admires?
-El meu pare, per ser una persona incre'ible, ama mare, per brillar tant.
I als meus germans i amics per haver-me ensenyat cada un d'ells alguna cosa
importan t.
-Un llibre i una pel·lícula preferits?
-Mirall trencat de Mercé Rodoreda, i la pel ·lícula La vida es bella, i Mi
vida sin mi d'Isabel Coixet.

GRUP NATURA
• Dia 7, dissabte: Matinal al Castanyer de les Nou branques i el
camí de les fonts (Viladrau). Sortida: 8 matí de l'IES Castellar, sortida circular de 7 kms. i 250m. de desnivell acumulat de pujada. Vocals: Marc Fabregat
i Francesc Deu, telefons 676 233 103 i 93 714 58 70.
GRUP DE FOTOGRAFIA
El passat 14 de febrer es van reunir membres del departament de
fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt per tal de constituir-se com a jurat
i emetre veredicte públic del 3r. Concurs de fotografía digital, DigiCEC. El resultat va ser el següent:

Tema lliure. Van participar 24 col-leccions. Millar col-lecció: títol «Colors>>, autor Pere Fité.
• Primer premi: títal «Balsareny», autor
Josep M8 Fontanet
• Segon premi: títal «Seguint el globus», autor Manel
Bernal
• Tercer premi: títal «Barraca d 'arrossars», autor Francesc
De u.

«Balsareny», autor
Josep M8 Fontanet

«A ven e dels Aragalls»,
autora Montse Mañosa
Tema Muntanya. Van participar 24 col1eccions. Millor col.lecció:
títol: «Neu» , autora: Marina Muntada.
• Primer premi: títol «Avene
dels Aragalls», autora: Montse Mañosa
• Segon premi: títol «Colors
del Catllaras», autora Anna Rafart
• Tercer premi: títol «Riu de
muntanya», autora: Maria Marín
El divendres 27 de man; s'acaba el termini-per presentar les fotografíes del primer trimestre del 24e.
Concurs anual del 2009.

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast
• Dies 28 febrer i 1 de mar<;. Esquiada retro als Rasos de Peguera
(Bergueda) Centenari de l'esquí a Catalunya
• Dies 14 i 15. Pie de Tristaina 2.879 m. i Pie del Thoumasset
2. 741 m. Pel refugi de Rialb (Andorra)
• Dia 29. Bastiments, Bassibers 2.881m i Pie de la dona des de Vallter
(Ripolles)
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 539 661.

NOTICIARI DEL CENTRE
RENOVACIÓ DE LA PRESIDENCIA DEL CENTRE
El proppassat 30 de gener, a l'Assemblea extraordinaria del Centre, s'hi
reuniren una cinquantena de socis per tal de formalitzar la renovació de part
de la Junta i elegir nou President.
Després de deixar la presidencia de la mesa en Fran Gómez i companys
d'equip, l'únic candidat que es presentava per a la presidencia, en Josep Ma
Biosca i Alabart, es va adrec;ar als presents amb la següent salutació i presentant de pas l'equip que li fara costat:
Hola a tothom
D'entrada vull agrair la tasca duta a terme pels membres de la Junta que
ho deixen: en Fran Gómez, l'Anna Sola, la Rosa Gili i el Manel Corral, tot i que
espero que aniran venint per aquí i que ens continuarem veient.
Un cop decidit a presentar-me com a president, vaig sondejar a molta gent
per formar equip i he de dir amb honestedat, no sabria pas fer-ho d'una altra
manera, que he trobat una bona resposta.

Els membres de la nova Junta seran els següents: Vicepresidenta: Emi
Bravo i Fernández; Secretaria: Júlia Girbau i Datsira; Tresorer: Tomas Mañosa
i Girbau; Responsable del butlletí: Josep Manel Martí i Saurí; Vocal del grup
Familiar: África Paris i Fabregas; Vocal del grup de Muntanya: Joan Estalrich
i López; Vocal del grup de Fotografia: Lluís Latorre i Rusinés; Vocal del grup
d'Esquí: Jaume Muntada i Blancafort; Vocal del grup Anar-hi Anant: Guillem
Díaz i Bermúdez; Vocal del grup de Senders: Carme Lleixa i Messeguer; Vocal
del grup de Natura: Elvira Guardia i Ramoneda; Vocal de l'Esplai Sargantana:
Xavier Alavedra i Canturri.
A més a més, en Vicenc; Portell ajudara a en Josep Manel en les tasques
del butlletí, la Montserrat Mañosa s'encarregara de la biblioteca i del lloc web,
i en Lluís Vila es cuidara del material, amb voluntat de dinamitzar-lo.
I com no, seguim comptant amb en Josep Sors que m'ha ofert tot el seu
suport i treball en la meva nova tasca.

Presentació oficial de la nova Junta
Presentació personal
Pel que fa a mi, molts ja em coneixeu. Sóc en Josep Maria Biosca i Alabart,
nascut a a Barcelona l'any 1946. Sóc casat amb la Maria Concepció Costa i Alguer filla de Castellar i molt vinculada al poble, i tinc dues filles, la Blanca i la
úria, i tota la família tenim el goig de pertanyer a:l Centre de fa molts anys.
Em considero una persona practica, responsable i amb empenta, i com a
president em comprometo a tirar endavant per quatre anys el Centre amb el
meu equip, excepte per causes de forc;a major.
No seré un president presidencialista, és a dir, les decisions les prendré
per consens dins de la Junta i, si ho considerem necessari, en Assemblea dels

socis. Tampoc seré un president presencialista, és a dir, no seré a totes i cadascuna de les activitats que es facin. Delegaré quan calgui, pero logicament les
coordinaré.
Vull recalcar que el CEC és un Centre Excursionista, no una empresa i
la seva principal raó de ser són les sortides, no el benefici economic. Si al final
de l'exercici cobrim despeses, ens podem donar tots per satisfets.
Josep Maria Biosca i Alabart, a.e josepmbiosca@hotmail.com,
93 714 62 63, 606 680 926

VOLEM MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB EL SOCI
Transmetent-vos el que es va parlar a la primera Junta del nou equip el
12 de febrer passat, per tal que tinguem més facilitat d'intercomunicació, es
prega a tots aquells que us relacioneu periodicament amb qualsevol dels grups
que integren el centre, o bé perque esteu al dia en Internet i potser us agradaría a la llarga rebre el butlletí i la informació del grup amb el que soleu sortir
a través d'aquest mitja, que ens faciliteu la vostra adrec;a electrónica, en la confianc;a que vetllarem perque únicament s'utilitzi per aquest fi. Podeu fer-la arribar a través de cecastellar@hotmail.com.

NOVA EDICIÓ DEL LLIBRE LES FONTS
DE CASTELLAR
Tenim ja a disposició de tothom a qui l'interessi una nova edició del llibre Les Fonts de
Castellar, editat per primera vegada l'any 2004,
obra feta per un nombrós grup de socis i col1aboradors, seriosament documentada i il -lustrada
amb planols i fotografíes d'aquell moment. El
preu de venda és de 50 euros. Podeu demanar-lo
a la secretaria del Centre i potser trabar-lo en alguna llibreria de la vila.

XX TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT
El dia 5 d'abril, es realitzara la travessa, de 33 km, seguint camins de
muntanya. Comenc;ara com és costum, a la Plac;a Major a les 6 en punt del matí.
S'esmorzara pel camí i el retorn, des de dalt el monestir, s'efectuara en autocar
(55 places) a les 15 h en punt. Els interessats podeu adrec;ar-vos al Josep
Casajuana, telefon 93 714 28 74 o 93 714 60 55, que facilitara tota mena d'informació i fara inscripcions per l'autocar al preu de 7 euros per als socis i 9 euros
per als no socis. També podeu trucar al Centre Excursionista 93 714 73 05 dimecres de 19 h a 21 h i divendres a partir de les 21 h fins les 23,30 h, o bé
demanar informació a través del correu electronic cecastellar@hotmail.com.
Es prega faciliteu el vostre correu electronic en el moment de la inscripció per
tal poder-vos tenir informats si sortís qualsevol entrebanc.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTIVITATS DEL MES DE GENER
GRUP ANAR-HI ANANT.
CAMINS
Dia 11 de gener. Són
les 8 del matí quan ens trobem un grup de dotze excursionistes per anar a cremar els torrons de les
festes. Passant per diferents camins ens varem
acostar fins el Torrent de
Canyelles, per veure com
baixava després de les pluges. Mica a mica i gaudint
del recorregut, verd i mullat, varem arribar a Cadafalch. Durant l'esmorzar en Josep M Biosca va llegir un fragment del poema de Josep Ma de Segarra «Camí» i l'Elvira Guardia
va cantar uns tros de la can<;Ó d'en Serrat del poema de Machado, «Caminante
no hay camino ... »
Pujant, baixant, trepitjant fang i travessant torrents varem arribar a la
font de la Fagina, un indret que gracies a la feina feta per un grup de persones, altruistes i amants de la Natura ha fet un canvi digne d'admirar. Després
de parlar una estona amb els autors d'aquesta obra faraonica, varem baixar fins
el peu del salt de Can Montllor, lloc en el que l'Elvira va fer la foto del grup.
Després tot, anar-hi anant, varem tornar al poble passant un matí pujant i
baixant, per un munt de camins.
0

Excursió pel Mongrí
El passat diumenge 25 de gener el Grup Anar-hi Anant va fer una sortida al Massís del Montgrí (futur Pare Natural marítim-terrestre), resseguint els
penya-segats i les petites cales que tant sols són accessibles a peu o per mar.
L'abrupte terreny amb les fondalades dels correes (torrenteres) han estat determinants per preservar la línia costanera de les urbanitzacions, que arreu han
malmes el nostre litoral, sovint no deixant espai ni pels camins de ronda. En
canvi en el Montgrí, la dificultat d'un camí que ressegueixi la costa és la d'un
massís esquerp i rocallós que fa que el camí de ronda circuli en gran part lluny
de la línia de la costa. Pero, petits corriols ens permeten arribar-hi per gaudir
de l'espectacularitat d'aquest paisatge, baixar a la cala Pedrosa o a la cala
Ferriol, on tradicionalment anaven la gent de Torroella de Montgrí a gaudir
de senzills apats de peix acabat de pescar.
Un dels llocs més atractius és la punta Castell o Roca Foradada. Aquest
turó penetra mar endins i a sota hi ha un forat per on hi passen les barques
dels pescadors i els petits vaixells turístics, tot un atractiu, que alhora eviten

rodejar el cap. En el seu cim varem aprofitar per descansar, contemplar la vista de !'escarpada costa des de mar endins i fer un mos ja que s'hi estava la "mar"
de bé, en la tranquil htat dellloc, l'escalforeta del sol i sense ni un bri de vent.
Les Illes Medes (que veiem al lluny) formen part del Montgrí, pero que, a diferencia de la punta Castell, han quedat separades del massís per un bra<; de mar.
r
De retorn de la Cala Ferriol, una part del grup s'encamina vers els cotxes
i la resta voregem el Corree Llarg i fent un "sifó" fins el Baix de Codols i arribem a la Punta Ventosa, on ens retrobarem els dos grups per gaudir de la magnífica panoramica d'aquest lloc. Continuem pel camí de ronda que aquí sí que
ressegueix el litoral marí, fins a la Cala Montgó. Gaudírem de la sortida 13 persones: Carme Hosta, Miquel Alamany i Anna M. López, Francesc Soto i Emi
Bravo, Josep Ramon Recorda i Maria Cos, Jordi Recorda i Isabelle Perree, Josep
M. Biosca i Concepció Costa, Francesc Deu i Elvira Guardia.
Francesc Deu, Grup Anar-hi Anant

GRUP D'ESQUÍ
El dissabte 14 de febrer varem
portar a terme l'última jornada de la
22a edició anual de sortides que organitza el Centre per practicar i millorar la tecnica del esquí alpí i del
snowboard.
Com ja sabeu, les jornades d'esquí les hem fet, un any més, a la estació andorrana de Pal-Arinsal (VallNord).
Durant aquesta més que probable
llarga temporada de neu, (va haver-hi

estacions que ja van obrir les instal-lacions el mes de novembre), no hem estat
gaire de sort climatologicament parlant, almenys pel que fa als tres primers dissabtes, (la primera sortida va acabar abans d'hora degut al temporal de vent
que va patir tot el país; les dues restants varem tenir una mica de tot, núvols,
nevades i ullades de sol), pero el darrer dia varem poder xalar de valent, amb
un cel ben blau i net de boires i un considerable gruix de neu que pocs dies
abans havia col-lapsat el Principat Andorra.

El més rellevant d'aquesta temporada esta sent la qualitat i la quantitat
de neu, que ha fet que gaudíssim d'allo més, i ja hi signaríem de trobar-nos-ho
sempre igual... Sens dubte la recordarem molt temps!!!
Potser, l'aspecte negatiu més destacable ha estat el baix nombre d'esquiadors inscrits a les sortides (una mitjana de 34 persones per sortida). Pensem que
l'origen del problema no és altre que els mals temps economics i laborals que
corren; llastima, perque de temporades amb tanta bona neu no n'hi ha gaires
últimament.
Al temps de redactar aquest escrit, estem organitzant una «sortida extra»
que, aprofitant les condicions tan bones de neu que tenim, ens permetra no tenir
que fer un llarg desplac;ament. Possiblement ens arribem fins a La Molina o bé
La Massella.
Quan tingueu aquest butlletí a les mans, ja s'haura realitzat la sortida,
si hi ha hagut un nombre suficient d'inscrits. Us en farem cinc centims en el
proper butlletí.

ESPELEOLOGIA. Avene de Can Pelags (-15m.)
Dia 5. Situat al massís de Sant Lloren¡; del Munt, en el sector de La Mola.
Sota d'uns diposits
d'aigua, s'obre la
baixada a !'entrada de l'avenc.
Baixem unes escales fins a !'entrada
on trobem una petita reixa que es
pot treure amb facilitat i accedir
fins a baix de tot
per unes escales
d'obra sense problemes. Hi ha una
antiga instal -lació
de captació d'aigua interior que ja
no s'utiliza, pero
encara en queden vestigis com les basses que es veuen a la foto. Cavitat sense
cap tipus de formació.
Descens realitzat per: J.Navarro i M. Mañosa. La que surt a la foto és M.
Mañosa.
Avene dels Guerrillers (-65m.)
Dia 11. Situat al terme municipal de Gava, al massís del Garraf. La boca
d'entrada esta penjada gairebé dalt de tot d'una cinglera que hi ha davant una
planta de tractament de residus a la zona de Castelledefels. L'entrada és una
mica estreta, pero de seguida es fa més ample donant pas a una serie de pous

bastant secs i sense formacions. Arribats a la cota 22m passem per
un pas estret que
porta a l'últim
pou que és el més
ample de tots i
amb més quantitat de formacions.
Quan comencem a
baixar aquest pou,
passats uns -10m,
al nostre lateral
esquerra trobem
una finestra que
ens porta a unes
galeries i pous recentment descobertes que ens porten a una cota de -93m.
Descens realitzat per: J. Navazo, J. Navarro i M. Mañosa. El que surt a
la foto és en J. Navazo remuntant l'últim pou.
Avene del Biciclista (-8m.)
Dia 18. Situat al marge esquerra del riu Ripoll. La localització és una
mica dificultosa degut a la gran quantitat de vegetació que hi ha. Deixem el
cotxe al peu de
les
Roques
d'Aguilar i ens
enfilem per un
sender que surt
a ma dreta. De
camí trobarem
una antiga marca d'avenc que
seguirem i aviat
ja trobem el
desviament a
!'esquerra que
ens porta a la
boca de l'avenc.
omés té un
únic pou bastant terrós, no
obstant, a baix de tot té una petita galería amb formacions.
Descens realitzat per: J. Navarro i M. Mañosa. La que surta la foto és M.
Mañosa.

EXCURSIÓ AL TURÓ ESCARPAT (591 m.) (SERRA DE L'OBAC)
La Serra de l'Obac esta curulla de turons de noms llegendaris amb una
llarga tradició excursionista i escenari de diverses viv€mcies humanes. El turó
de la Pala, el Castellsapera, el Palier de tot l'Any, la Roca Salvatge, el castell
de Bocs, els turons de Tanca, el turó de l'Espluga ... Són cims molt coneguts i
objectiu de moltes de les caminades que realitzem els muntanyencs vallesans.
Hi ha un turó,
pero, que passa forc;:a
desapercebut degut a
les seves dimensions
més petites, a la seva
situació ensotada i al
seu llunya i dificultós
accés: el turó Escarpat. Esta empla<;at en
un indret salvatge i
ai:llat. Pels seus peus,
for<;a avall, transcorren els torrents de la
Cansalada, de l'Espluga i del Figueret, els
quals acaben unint-se
El Turó Escarpat des del seu coll
i formant la riera de
Matarodona. Fa anys que l'havia vist de lluny juntament amb el meu germa
Osear, desconeixent el seu nom i la forma d'arribar-hi. Temps després, l'Óscar
va tenir l'oportunitat de visitar-lo un parell de cops i em transmeté una visió
agresta i especial del turó. Circumstancies de la vida, no va ser fins el passat
dia 8 de febrer de 2009 que juntament amb en Josep Maria Torras Homet,
experimentat muntanyenc castellarenc i gran coneixedor dels racons del massís de Sant Lloren<; del Munt i l'Obac que també s'havia fixat en l'oblidat turó,
que ens engrescarem en visitar-lo. Un cap el situem en el mapa i amb els consells del meu germa ben presents cap alla hi anem!
El dia, lluent i fred de bon matí, ens aporta ben aviat algunes sorpreses.
La primera és trabar-nos els companys del grup "Anar-hi Anant" a l'Alzina del
Salari. La segona és verificar que la nit ha estat molt freda, ja que tata pres€mcia d'aigua que trobem esta ben gla<;ada, fet que ens fa anar amb molt de compte
pel camí de la font de la Pala. La tercera sorpresa és la més inesperada de tates. Mentre avancem tranquil -lament pel camí que transcorre enmig de la boscúria que hi ha sota el vessant sud dels turons de Tanca, se'ns apareix de cap
i dirigint-se cap a nosaltres una bufona i rabassuda guineu. Quedem estranyats
i meravellats de la bonica trabada! En Torras la reconeix a l'instant: es tracta
de la guineu de l'Espluga, que va ser recollida en un lamentable estat de salut
per un excursionista a prop del turó de l'Espluga i que la cura, tornant-la de
nou sana i estalvia al seu lloc d'origen. El resultat és que l'animaló s'ha tornat
bastant domestic i segueix els excursionistes tot pretenent que li donin algun

bocinet del seu esmorza. A
nosaltres ens l'accepta amb
molta subtilesa i precaució.
Contents, seguim el
camí fins al turó de l'Espluga. El sol llueix amb forc;a
pero l'aire és gelid. Passat el
turó la pista s'acaba, pero
continuem seguint la carena
cap al nord-oest entre alzin es i pins blancs. Enmig de
la boscúria, hem d'aguditzar
els sentits per trobar el punt
feble que ens permet descendir la cinglera i arribar a
En Josep Ma Torras Homet i la guineu
l'ample coll del turó Escarde l'Espluga
pat. Seguint els rastres agosarats dels senglars i tot passant pel costat de les
agulles anomenades el Pit-roig i la roca del turó Escarpat arribem amb gran
alegria al capdamunt del turó, que esta coronat per un bonic pi blanc que ha
resistit increi:blement les mortíferes ventades dels darrers dies. Ens sentim satisfets de trobar-nos per fi dalt d'aquest inedit (per nosaltres) cim. Omplim els
estómacs sota l'atenta mirada de la Morella de l'Obac i els feréstecs racons que
ens envolten.
El sol es comenc;a a enteranyinar de núvols prims que accentuen la fredor ambiental. Un xic
refredats, decidim marxar tot visitant les roques del turó i enfilant
xino-xano el camí de retorn deixant-nos endur pels records que
rescaten de la ment els coneguts i
estimats paisatges de l'Obac, els
quals fan aflorar en els nostres Havis múltiples experiencies viscudes
en aquests racons tan plens de valor natural. El pas lleuger que
duem i el sol que per fi es decideix
a escalfar les valls i cims de la regió fan desapareixer el fred i fonen
el glac; que recobria els abundosos
regalims i bassals que ens han
acompanyat durant tota aquesta
fructífera i interessant jornada excursionista.
En Josep Ma Torras al cim del
Turó Escarpat
Albert Masó Garcia
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