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DESEMBRE 2009 

Pessebre que es portara a la Castellassa, el Camell de Montserrat Prop del Toubkal 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

6 Passeigs per Collserola (matinal) 
33 Marxa Social de Regularitat Club Muntanyenc S t. Cugat 93 589 53 96 12 
Sortida Fira St. Nicolau 
Caminada Popular Centre Excta. Garriguenc 93 871 66 93 

G. Ex. Cult.alpi.· Lletissonada 972 69 02 07 
13 Cingles de Tavertet 

Collsacabra Cardada, Assoc. Excta 93 501 98 01 
GR-1. 9a etapa: Alpens-Llu9a Foment Martinenc (se) 93 455 70 95 14 

15 De Cebria a Sant Poi de Mar Corda da Assoc. Excta 93 501 98 01 
19 GR-11 : Planoles-Puigcerda Club Excta. Anoia 93 772 76 66 
19 GR-1.10 etapa: Gironella-L'Espunyola Centre Excta. Ripollet ceril)ollet@feec.org 17 
20 Patrimoni i pedra seca: Unió Excta. de Catalunya de Gracia 

Camí ral de Vic a Olot 932 853 454 
22 ltinerari Val! d'en Bas: Callada 

de Bracons, Font Tornadissa, 
els Tussells, Collada de Bracons G.Excta. Cul t. al pi.· Lletissonada 972 69 02 0" 

25 27• Puiada a la Mola popular Club Muntanvenc Terrassa 93 733 93 89 4 
25 Caminada nocturna "Nit de Nada!" La Lira Vendrellenca (se) 977 66 69 95 10 

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

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Desembre 

6, diumenge 
12, dissabte 
13, diumenge 
18, divendres 

20, diumenge 
24, dijous 
27, diumenge 
9 desembre a 
15 gener 

Activitat 

XV Portada del Pessebre a Sant Marc de Broca 
Descoberta de Collserola 
Portada 448 Pessebre la Castellassa de can Torres 
Inscripcions per al Curset d'esquí 
Reunió per programar primer trimestre de 2010 
2a. Etapa de la Ruta dels Castellars 
Missa del Gall a Sant Lloren<; del Munt 
Passejada Castellar-La Salut-Castellar 

Exposició de fotografíes del 4t. trimestre 

Més informació a 

Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grups i Noticiari 
Grup d'Esquí 
Grup de Muntanya 
Grup de Senders 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 

Grup de Fotografía 

111 DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR 
Una vegada més, hem dut a ter

me el que aquest any ha estat la III 
edició del Duatló de Muntanya Vila de 
Castellar, aquest any amb un balan<;, 
diríem, prou positiu, ja que hem batut 
tots els nostres pronostics: una parti
cipació de 124 corredors amb un nivell 
impensable, participants d'alt nivell, 
duatletes amb dedicació, que vénen a 
donar nom al nostre duatló. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP FAMILIAR 
·Día 13: CoHaboració a la portada del Pessebre de la Castellassa 

de can Torres. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 6: Portada del XV Pessebre del Grup de Muntanya al cim 

de Sant Marc de Broca (Bergueda), en memoria i homenatge del com
pany Koldo Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. Desplac;:ament en vehi
cles particulars. Retorn previst a Castellar: a les 6 de la tarda. Es pot acon
seguir informació més amplia trucant als tels. 93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

• Día 13: CoHaboració a la portada del 44 Pessebre de la 
Castellassa de can Torres. Sortida a dos quarts de 8 del matí, en punt, 
del local del Centre. Itinerari: Castellar, el Ripoll, coll del Lliri, pla del Girbau, 
coll de Grua, gorg del General, coll de la Castellassa. Havent esmorzat i des
prés de la tradicional cantada de nadales, iniciarem el retorn davallant per 
la canal dels Arítjols, coll 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 pre
vista d'arribada a Castellar: cap a les dues de la tarda. Rores efectives de 
camí: quatre i mitja (apr.) 

Vocal: Jaume Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 
·Día 18: Reunió per a programar les activitats del Grup de Mun

tanya, que es desenvoluparan en el decurs del primer trimestre de l'any 2010. 
Comenc;:ara a les 10 del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui 
participar i col·laborar. 

·Día 24: Assistl:mcia a la tradicional Missa del Gall que es cele
brara 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;:a
ment en vehicles particulars. 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 !'habi
tual celebració nadalenca amb cava, neules i torrons. Vocal: Jaume Torrens, 
telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 

Cicle de sortides matinals per Montserrat 
Amb l'onzena sortida posem el punt i final al Cicle d'excursions mati

nals que, sense pressa, des del 21 de novembre del 2005, hem anat desenvo
lupant tenint com a únic escenari la muntanya de Montserrat. 

Per al petit equip d'organitzadors que ha procurat tenir cura de prepa
rar els itineraris i de marcar la cronología i les pautes de les sortides, ha 
estat un goig i una gran satisfacció poder compartir aquests trajectes amb 
els amics que han participat a les diverses excursions realitzades. Per aixó, 
en primer lloc cal destacar i agrair l'assistencia, la con{ian9a i el suport que 
se'ns ha atorgat. És un priuilegi aconseguir caminar en bona companyia. 

Deiem, al donar les primeres passes del recorregut inaugural, que pre
teníem revisar i actualitzar la informació recollida en els fulls de les nou 



excursions mensuals del Cicle "Montserrat com a pretext", que es van dur a 
terme entre 1991 i 1992. Temps hi haura per a fer un balanr dels resultats 
assolits. Tot i aixo, val la pena d'apuntar que som conscients de que han 
quedat "pendents" diversos itineraris per uns indrets, significatius i impor
tants, pero situats en una demarcació molt concreta de la serralada (Els 
Ecos, Frares Encantats, etc.) Es tracta de paratges que, des del nostre punt 
de vista, actualment presenten unes dificultats d'accés que no poden ésser 
assumides per un grup heterogeni i relativament nombrós. 

No volem cloure aquest epíleg sense abans retre un emocionat home
natge recordant als companys excursionistes que avui, malauradament, ja 
no tenim entre nosaltres. Amics amb els quals, en el decurs dels anys, ha
víem compartit jornades inoblidables i lluminoses, trescant, gaudint i desco
brint els racons que serva la meravellosa muntanya de Montserrat. I també 
en aquest moment de comiat, quan ja fineix la nostra caminada, cal pensar 
igualment en uns altres entranyables companys que, per diferents circums
tancies o malalties, no han pogut fer-nos costat. Per damunt d'aquestes sen
sibles absencies, tots i cadascun d'ells han participat, també activament, al 
"nostre" Cicle, col·laborant, d'una manera o d'una altra, a que els que hem 
tingut la fortuna de petjar aquesta singular serralada, poguéssim aconseguir 
remuntar les agosarades canals i avanrar amb seguretat pels seus vertigino
sos viaranys. 

I ja finalment, només ens resta desitjar que aquest petit periple que 
hem dut a terme, col ·lectivament, i que avui tanquem al costat de les velles 
pedres del monestir romanic de Santa Cecília, si més no, almenys hagi es
tat prou valid per a aprofundir i consolidar el nostre lligam incondicional 
amb la natura, l'excursionisme i el país que ens acull. Gracies a tots. 

Jaume Torrens Calvó, del Grup de Muntanya del Centre 
Santa Cecília de Montserrat, 15 de novembre del 2009 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 13: Portada del Pessebre a la Castellassa de Can Torres. 

Primera sortida del cicle d'excursions "Els paisatges d'en Joan", en 
homenatge a Joan Muntada. Itinerari: El Girbau, Coll de Grua, gorg del 
General, La Castellassa, concert de nadales i tornada. Sortida a les 8 de lES 
Castellar. Despla¡;aments en cotxes particulars. Vocals: Carme Mas i Guillem 
Díaz 937148295 (diaz_mas@hotmail.com) 

• Dia 27: Fem Salut, a cremar torrons. Itinerari:. Sant Pere d'Ullastre, 
Togores, La Salut i tornada. Sortida a les 8 del Centre. Rores de camí tres i 
mitja aprox. Vocals: Núria Canturri 93 714 29 21 (nuria.francesc@gmail.com) 
Guillem Díaz 93 714 82 95 (diaz_mas@hotmail.com). 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 20: 2a Etapa Ruta dels Castellars: Talamanca - Castellnou 

de Bages. Recorregut de 25 km. Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 
7 del matí. Itinerari: Talamanca, Navarcles, Sant Jaume d'Olzinelles, Can 
Coll, Font de les Brugueroles, Cal Flequer i Castellnou de Bages. Cal por
tar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

GRUP DE NATURA 
• Dissabte 12 de desembre: Descoberta de Collserola. 



Itinerari: Baixador de Vallvidrera, Vil·la Joana, Centre d'informació del 
Pare de Collserola, Aqüeducte de Can Ribes, Sant Medir, Sant Adjutori, Can 
Borrell, Pi d'en Xandri i Sant Cugat. 

Sortida: A les 8 del matí davant de l'IES Castellar. Despla<;:ament: En 
cotxes particulars fins a l'aparcament dels Ferrocarrils Catalans de Sant Quirze 
del Valles i continuació del trajecte amb tren. 

Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Ramon Fabregat 
i Marc Fabregat (93 714 21 78). 

ESPLAI SARGANTANA 

Aprofitant la inspiració de !'alegria d'un dia assoleiat, us explicarem 
resumidament tot el que ens ha passat! 

Com ja sospitavem al llegir la carta anterior, un nomada va visitar-nos 
i evidentment el vam rebre amb molt d'amor. Per sorpresa dels nens incre
duls, ens va explicar les seves vivencies, com menjava i sobrevivía sense di
ners ni pertinences. Com molt bé sabeu, som uns culs inquiets i no podem 
parar, així que la colla de joves, un gran sopar de gala han decidit organitzar. 

Amb gran inventiva, menjar frances diuen que faran, amb fondue, pas
tís i fins i tot champany! 

Els dissabtes a la tarda, transcorren amb normalitat, amb jocs, rialles 
i molta activitat! 

Una excursió a Sabadell amb tota la colla varem fer, per celebrar el Dia 
Universal dels Drets dels Infants al carrer. Tot un exit va resultar, ja que a 
la plat,;:a del Gas, petits i grans a !'animador infantil varen fer cas, i sense 
mirar l'hora tot ballant, cantant i rient, el temps va passar volant i per no 
perdre el bus varem tornar corrent! 

Amb poquets dies perque arribin les vacances de Nadal, apretarem les 
nostres agencies per fer les coses com cal. Així que prepareu les bambes de 
muntanya, que tornem a marxar! Que a Sant Lloren<; i a la Mola, aviat 
anirem a caminar! 

Sense enrotllar-nos més, d'una cosa important us hem d'avisar: Ha co
men<;:at el compte enrere per un esdeveniment on no hi podeu faltar! El dia 
28 de desembre és una data a recordar , ja que la festa que tenim 
preparada .... NO US LA PODED NI IMAGINAR! 

Amb una forta abrat,;:ada des de l'Esplai us diem fins aviat, i és que vet 
aquí un gos, vet aquí un gat ... aquest conte s'ha acabat! 

El dia 6, l'Esplai col·labora amb la xocolatada de la portada del Pesse
bre a la Castellassa. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 6 de novembre es va fer la reunió per establir els temes de 1' any 

vinent. Els assistents varem acordar els següents: lr. Trimestre: Tema lliu
re; 2n. Trimestre: Camins; 3r. Trimestre: Ulleres; 4t. Trimestre: Saló de 
Muntanya 



El dia 27 de novembre es va acabar el termini per presentar les foto
grafies del 4t. Trimestre, Saló de Muntanya. El dia 1 de desembre es fara el 
veredicte a Sabadell. 

Us invitem a veure les fotografíes i a votar les tres que us agradin més. 
Estaran exposades des del dia 9 de desembre fins el 15 de gener. Al local social 
hi trobareu les butlletes i una urna per efectuar les vostres votacions. 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESPRÉS DELS TRES TRIMESTRES 
DEL CONCURS ANUAL 

Class. NOM 1 COGNOMS lr 2n 3r 4T TOTAL TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. 

1 ELVIRA GUARDIA 38 41 38 117 
2 MARIA MARIN 34 41 41 116 
3 CARME MAS 36 37 36 109 
4 LLUIS LATORRE 31 37 38 106 
5 CARME VIDAL 38 30 38 106 
6 JOSEP M. FONTANET 40 32 32 104 
7 FRANCESC DEU 36 31 35 102 
8 G UILLEM DIAZ 33 33 36 102 
9 JORDI SERRA 31 38 32 101 
10 JAUME MUNTADA 29 34 38 101 
11 FRANCISCO MORALES 29 32 40 101 
12 CARME CORONADO 27 41 32 100 
13 ISABEL MACH 32 32 35 99 
14 PERE FITE 33 32 32 97 
15 MARIA SALVADOR 30 34 33 97 
16 LAIA FONT 26 33 34 93 
17 ANGEL PASTOR 35 24 26 85 
18 CARLES MOTA 22 26 35 83 
19 CARMEN CAMPOS 23 25 28 76 
20 EMILIA GARCIA 22 25 29 76 
21 JOAQUIM FONT 39 31 70 
22 PIDU JUSTICIA 38 27 65 
23 ENRIC COMELLAS 20 42 62 
24 MONTSE MANOSA 29 32 61 
25 ROCIO PORRAS 20 24 44 
26 IDOIA PERDIGUER 36 36 
27 BELY COMAS 32 32 
28 JAUME MURGO 32 32 
29 MARINA MUNTADA 28 28 
30 MANEL BERNAL 27 27 
31 IGNASI PELAYO 26 26 
32 MARIA GARCIA 26 26 
33 JOSE LUIS MALVESI 25 25 
34 JUDIT PUJOL 19 19 
35 ADRIA DEU 17 17 



25 ANYS FENT FOTOS, MOLTES FOTOGRAFIES 
Durant tot l'any 2010, el Grup de Fotografía esta de celebració: fara 25 

anys que organitza el Concurs de Fotografía en color en convocatories trimes
trals. Per aixo volem fer quelcom diferent, una exposició retrospectiva en que 
hi participi el maxim nombre possible de fotografs d'aquells concursos, ja que 
creiem que si hem arribat a aquesta data ha sigut gracies a tots. 

És per aixo que demanem la vostra col-laboració en forma d'aportació 
de 2 o 3 fotografies de les que vareu presentar algun cop, per exposar
les sota el lema «Entre tots l'hem fet possible». No sabem encara l'espai 
del que disposarem, cosa que anira lligada amb el nombre de participants. 
Per fer una previsió, si no us fa res, comuniqueu-nos la vostra intenció de 
participar-hi trucant i donant el nom a en Lluís, telefon 937144460 o al 
Guillem, telefon 93 714 82 95. 

Les fotografies, indicant darrere que són per a l'exposició «Entre tots 
l'hem fet possible», les podeu portar al Centre els dimecres de 7 a 9 o els 
divendres de 9 a 10.30 del vespre. Gracies a tots. - Grup de Fotografia 

GRUP D'ESQUÍ. CURSET D'ESQUÍ- Temporada 2010 
Els vocals del Grup d'Esquí estem acabant de preparar les sortides per 

aquesta temporada, i ho fem amb la convicció de que sera un altre bon any 
de neu, (ja sabeu: qui té gana somia truites!!!) 

-Com ja és habitual, les sortides es faran a l'estació andorrana de Pal
Arinsal (VallNord) . Les dates de les sortides seran els dissabtes 23 i 30 de 
gener i el 6 i 13 de febrer . Si hi ha neu i prou gent interessada el 27 de 
febrer es podria organitzar una altra sortida a una altra estació. 

- Les inscripcions es faran al nostre local el divendres dia 18 de de
sembre de 20:30 a 22 h. Per fer la inscripció caldra portar les dades com
pletes, és a dir, nom, cognoms, data de naixement, núm. de soci, telefon de 
contacte, DNI i demostrar, en el cas de no voler l'asseguranc;a que us oferim, 
que ja en teniu una altra. En el moment de la inscripció caldra abonar una 
bestreta de 50 euros per persona. 

-ES NECESSARI PRESENTAR O LLIURAR EL NÚMERO DEL 
DNI DE CADA PERSONA EN EL MOMENT DE LES INSCRIPCIONS 
per poder tramitar l'asseguranc;a de les sortides, (sense aquesta dada no po
drem contractar-la). 

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

-El curs d'esquí l'organitza el Centre per als seus socis, per tant per 
inscriure's al curset caldra ser-ne membre almenys des del passat mes de 
novembre. No acceptarem permutes de titularitat de carnets de soci 
entre familiars ni amics. 

- Pel que fa referencia a la part «dolorosa» del tema, els preus de les 
quatre sortides és de: 

300 euros (autocar + forfet + curset de 2 hores diaries + asseguranc;a) 
220 euros (autocar + forfet + asseguranc;a). 

Volem deixar molt clar que necessitem un mínim de persones inscrites 
per tirar endavant les sortides, EN EL SUPÓSIT DE NO ARRIBAR A ACON
SEGUIR UN NOMBRE SUFICIENT DE SUBSCRIPCIONS, ENS VEUREM 
OBLIGATS - MOLT A CONTRACOR - A SUSPENDRE LES SORTIDES I A 
REEMBORSAR ELS DINERS DIPOSITATS PERLA BESTRETA. 

Jaume Muntada 



EL TEU PESSEBRE A LA XARXA 
Una exposició virtual de pessebres de caire popular i participativa 

Aquest Nadal, tothom qui vulgui mostrar el seu pessebre al món ho 
podra fer participant en l'exposició EL TEU PESSEBRE A LA XARXA, con
vocada pel Grup Pessebrista de Castellar del Valles amb la col·laboració 
de les associacions que formen la Federació Catalana de Pessebristes. 

tia IIENNA.L DEL 
PISSEII.E CATAI.l 
c.unuA•otlv•u.h ztnO 

EL TEU PESSEBRE 
A LAXARXA 
WVNJ.biennaldelpessebre.cat 

«El teu pessebre a la XarxaJ> és una proposta in
novadora que pretén fer visible la gran varietat 
i la riquesa dels pessebres familiars, escolars o 
d'entitats que hi ha a Catalunya. Tothom qui 
vulgui podra enviar una fotografia del seu pes
sebre al web www.biennaldelpessebre.cat entre el 
6 de desembre del 2009 i el 6 de gener del 2010. 

La pagma web www.biennaldelpessebre.cat , a més proporciona in
formació diversa sobre el món del pessebrisme així com un apartat de re
cursos per fer el pessebre. Entre tots els participants en aquesta exposició 
virtual el Grup Pessebrista de Castellar sortejara un bonic grup de figu
res del pessebre. 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

XLIV PESSEBRE A LA CASTELLASSA 
PRIMERA ACTIVITAT EN HOMENATGE D'EN JOAN MUNTADA 

Obra del soci Albert Antonell 

El proper dia 6, continuant 
la tradició, el Centre fara la por
tada del Pessebre al cim de la 
Castellassa de can Torres. Aquest 
any, pero, un caire especial per 
tractar-se de la primera sortida en 
record de l'amic Joan Muntada, 
dintre dels actes previstos sota el 
nom d'«Els paisatges d'en Joan». 
Com als darrers anys, al peu del 
monolit hi haura xocolata amb me
lindros i cantada de nadales. 

Hi haura una urna perque, 
qui ho desitgi pugui col·laborar a 
fer també realitat les il·lusions dels 
afectats per MALALTIES MINO
RITÁRIES, objectiu d'enguany de 
la Marató de TV3. 

Sortida de l'IES Castellar a les 8h en cotxes particulars. 
CoHaboracions: Veure secció «Activitats i notificacions dels grups». 



NOTA DE L'ADMINISTRACIÓ 
Agra'irem a tots els socis que a 

partir del 2010 es vulguin donar de 
baixa o fer un canvi de domiciliació 
bancaria, ens ho comuniqueu el més 
aviat possible per tal d'estalviar-nos 
les molesties de devolucions de rebuts 
i les corresponents despeses. Montse 
Mañosa 

Placa posada pel C.E.C. a l'Agu
lla Gran dels Encantats en memoria 
dels socis morts alla l'any 1975. 

EL C.E.C. S'ADHEREIX A LA PROPOSTA DE CASTELLAR DECIDEIX 
Davant la sol·licitud de la plataforma de saber si el C.E.C. s'adheria o 

no, com a entitat a la proposta de consulta popular sobre el tema de la inde
pendencia, a la Junta mensual d'octubre es va decidir que per donar resposta 
a un tema com aquest calia una opinió més ampla. Per aixo es va decidir 
convocar l'assemblea extraordinaria. 

Celebrada l'assemblea tal com estava prevista, després d'exposades di
verses opinions, tant en contra com a favor de la proposta, i efectuada la 
votació, va resultar que l'ampla majoria dels presents amb dret a vot va de
cantar-se pel sí (77%) . Per tant, l'entitat, al marge de les variades tendencies 
polítiques particulars d~ls seus socis, dóna així resposta a aquella sol·licitud. 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA MARXA INFANTIL 

El passat 14 de novembre, el President i la Vicepresidenta del Centre i 
les autoritats locals, amb el suport organitzatiu de diversos membres de l'en
titat, van lliurar els premis als guanyadors de la darrera Marxa Excursionis
ta Infantil de Regularitat. A !'entrada de la Sala Blava de l'Espai Tolra es va 
donar la fotografia de record de les parelles i després de la projecció de foto
grafies d'aquella jornada, es repartiren els premis. Enguany hi ha hagut molta 
participació. Enhorabona! 



LLICENCIES 1 ASSEGURANCES DE LA FEDERACIÓ PER AL 2010 
En data de 24 de novembre, havent consultat la web de la FEEC i 

havent fet trucades per rebre aquesta informació de la que altres anys ja 
disposavem, hem de dir a desgrat que encara no han facilitat cap mena 
d'informació sobre llicl'mcies i assegurances. Caldra consultar la cartellera 
del Centre o entrar al web www.feec.org. 

La Junta Gestora en funcions es va reunir el 23 del mes passat 
per constituir una Junta Electoral que programi el procediment d'elec
ció o ratificació de la Junta Directiva que s'havia constitui:t el passat 30 
de gener del 2009 i que va ser desllegitimada pel Consell Superior degut 
a no haver-se actualitzat previament, d'acord a l'actual normativa, el 
punt dels Estatuts referent a la durada del mandat. Ara, un cop modi
ficat i aprovat aquest punt en la penúltima assemblea, ja es pot obrir 
un nou procés d'elecció. 

Els membres designats per a la Junta Electoral són els socis: Jaume 
Muntada, Lluís Latorre i Jordi Mollón. També s'han designat tres su
plents. 

Si hi ha algun soci que vol implicar-se en la gestió del Centre i 
presentar la seva candidatura a qualsevol dels carrecs que es citen més 
avall, cal que ho faci saber als membres de la Junta Electoral durant 
aquest mes de desembre perque es pugui publicar al gener, amb temps 
suficient abans de l'elecció. 

Al gener mateix, en els mitjans informatius, es proclamaran les 
candidatures que s'hagin presentat i es recordara la data de l'elecció en 
assemblea extraordinaria. 

S'informa als socis que, per poder votar, a part de ser majors d'edat, 
cal que estiguin al corrent del pagament de quotes i que figurín en el 
cens de socis que s'exposara a la cartellera del Centre. 

La relació de membres necessaris per a la formació de la Junta 
Directiva, segons els Estatuts ha de ser com a mínim de cinc socis, pero 
!'actual estructura organitzativa en requereix una dotzena o més, que 
són: President/a, Vice-president/a, Secretarila, Tresorer/a, coordinador de 
les vocalies o bé vocals dels diversos grups que integren el Centre: Fa
miliar, Anar-hi Anant, Muntanya, Senders, Esquí, Fotografía, Esplai Sar
gantana, Natura, Escalada, i coordinador del butlletí mensual. 

La data prevista de convocatoria de l'assemblea extraordinaria sera 
el divendres, 15 de gener, a les 21.00 h en primera convocatoria, i a les 
21.30 h en segona, amb l'únic punt de l'ordre del día de procedir a la 
presentació dels candidats i candidates i realitzar la votació. 

Si en aquesta informació hi ha alguna errada, n'és responsable el 
redactor i coordinador del butlletí, en Josep Manel. 

Us prego, si és el cas, que m'ho indiqueu: 
www .josepmanelcec@gmail.com. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTMTATS DEL MES D'OCTUBRE 

• Dia 25: El Puig de la Creu i el Castell de Clasquerí o de Castellar han 
estat les darreres sortides del Grup Familiar. Han estat sortides de molta 
participació per part de les famílies del poble que han vist l'oportunitat d'apro
par-se a uns indrets tan emblematics del municipi. Unes 90 persones entre 
nens i adults vam agafar el camí que surt des de l'Era d'en Patasques per 
enlla¡;ar més endavant amb l'últim tram de la Pista dels Bombers. En arri
bar al cim vam esmorzar i vam visitar l'ermita de Santa Maria del Puig de 
la Creu, la seva torre i l'hostatgeria. 

• Dia 8 de novembre: Al Castell de Clasquerí vam ser unes 115 perso
nes les que ens vam apropar als seus jardins seguint l'itinerari de natura A 
mig camí ens vam dividir. Els nens més grans del grup van seguir un itine
rari més llarg que els va apropar també a Castellar Vell. 



ES PELEO LOGIA 

• Dia 3 d'octubre: AVENC DE 
LA CLOTA (-27m.) Situat al terme 
municipal de Begues, al costat d'una 
paret de divisió de camps de cultiu. 
La boca d'entrada és la principal di
ficultat , ja que només fa 0,6 per 
0,4m. Baixem el primer pou de -11,5m 
que ens condueix a la sala més gran 
de tota la cavitat de 16 per 6m. Si 
seguim per la rampa de pedres que hi 
ha a ma esquerra arribem a una pe
tita entrada d'una galería que aviat 
s'acaba. A la dreta hi trobem el se
güent pou d'uns -8m que ens porta a 
la maxima fondaria de la cavitat. Pel 
que fa a formacions , són destacables 
al sostre de la primera gran sala, 
amb abundancia de macarrons i algu
na bandera. Descens realitzat per: M. 
Mañosa i J. Navarro. 

Avene de La Clota 

• Dia 12: AVENC DE L'ORDAL (-27m.) Situat al terme municipal de 
Subirats. Cavitat amb una única gran sala i sense cap tipus de formació. Aquí 
hi podem entrar només amb iHuminació, no ens cal cap tipus d'equipament. 
Visita realitzada per: J . Navarro i J . Navazo. 

Avene de l'Ordal 



• Dia 18: AVENC DEL 
SENDO (-27m.) Situat al massís de 
Sant Lloren<; del Munt al sector de 
Castellsapera. Deixem el cotxe al 
parquing de l'area recreativa del Tor
rent de l'Escaiola, i en pocs minuts 
arribem a la boca de l'avenc. Cavitat 
sense cap tipus de formació. Baixem 
el primer pou fins una repisa, i d'aquí 
les properes reinstal-lacions han de 
ser a l'aire perque no hi ha cap pa
ret massissa, tot és conglomerat pur. 
En canvi, si de la repisa que trobem 
a l'inici del primer pou agafem una 
estreta galería descendent que hi ha 
a ma dreta, anem a sortir al sostre 
de la gran sala que hi ha a baix i és 
molt més comode de fer. Descens re
alitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i 
J. Navazo. 

EXCURSIÓ AL TURÓ DEL ROURE LLARG (SERRA DE L'OBAC) 
El nostre conegut i apreciat massís de Sant Lloren<; del Munt i l'Obac 

conté diversos arbres de dimensions for<;a considerables que destaquen de la 
majoria d'exemplars. Són els anomenats arbres monumentals. El més normal 
és que aquests gegantins éssers vegetals visquin enmig dels hoscos, ben arre
lats a la terra. Hi ha excepcions, com el Roure Llarg, conegut de fa moltes 
decades i que va néixer i viu dalt d'un turonet al qual dóna nom. El torrent 
que queda al nord també pren el seu nom (torrent del Roure Llarg), així com 
tota la carena que davalla cap a l'oest i on trobem el turó (Llargarut) del 
Pujol i el Castellot del Roure Llarg. 

El Roure Llarg, arbre historie i singular de la serra de l'Obac situat 
dalt d'un turonet rocós que duu el seu nom. Fotografía d'Albert Masó Garcia. 

Fa uns quants mesos, en Josep Maria Torras i un servidor vam fer una 
bona excursió fins al mirador sud-oest de la carena del Roure Llarg, i la visió 
llunyana del gran roure ens deixa amb ganes de fer-li una visita. Avui és el 
dia escollit! El matí és frese i el bosc esta xop per una bona tamborinada 
nocturna. Enfilem els graons de Mura des de l'alzina del Salari i a bon ritme 
creuem el coll de Boix i iniciem la baixada per la pista de Mata-rodona fins 
el coll de la Fosca. Seguim un corriol que surt a ma dreta i més endavant 
una fita ens fa anar per un caminet a !'esquerra. Tot seguit, passem per una 
clapissa orientada al nord des d'on gaudim de la visió de l'esvelta agulla Gran 
de Mata-rodona i del turó del Mal Pas de Puigdoure. El camí presenta un 
suau desnivell en to descendent cap a l'oest. Uns centenars de metres més 
endavant, el terreny s'accidenta i es troba un marcat tall rocós, a l'altre cos
tat del qual veiem el turó del Roure Llarg coronat pel singular roure . 
Desgrimpem un tram curt i arribem al coll del turó. Amb molt poc desnivell 
i recorregut ens plantem al costat del Roure Llarg. Diversos llibres expliquen 



que l'any 1981 hi hagué una forta ventada que li tranca una gran branca, la 
qual encara es pot veure al costat del seu peu. Coro a resultat, l'arbre té una 
capc;ada estranya, ja que presenta una enorme branca isolada i seca que apun
ta cap al cel mentre que a mig aire del tronc principal té unes quantes bran
ques fermes i ben vives que demostren que l'arbre conserva la forc;a i la vida, 
fet que ens fa sentir molt contents. A part del roure, al costat nord-oest del 
turó (que és una bonica talaia rocosa en forma de ferradura) hi ha !'especta
cular agulla del Sentinella del sot de Mata-rodona, un dels monólits més di
fícils de la regió al que en Torras i tres companys més van fer la primera 
escalada en el llunya any 1955. 

Al cim, gaudim de la benigna temperatura i les extraordinaries vistes 
de l'entorn, avui ben amplies i nítides. Satisfets i impregnats de la vida que 
transmet aquest bufó indret, retornem xino-xano cap a l'alzina del Salari 
encoratjats per la bonica matinal que acabem de vmre. 

Albert Masó García 



CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Amb el suport de: 

~ Consell Catalil 
..!11111 de I'Esport 

Socis del Centre Excur
sionista i aficionats residents a Castellar 
del Valles. 

Lliure i Muntanya. 

Cada concursant podra presen
tar una col·lecció de tres fotografies en 
cada tema. Les fotografies han de ser 
originals i exclusives de l'autor, i no han 
d'haver estat premiades ni publicades 
amb anterioritat. lotes les fotografies 
han de respectar el dret a la intimitat de 
les persones i a la propia imatge, d'a
cord amb la Llei organica 1/ 1982, els 
autors reconeixen tenir els drets d'imat
ge i d'autor de les fotografies presenta
des al concurs. 

El format ha de ser JPG. Les 
obres s'hauran d'entregar en suport digi
tal o bé enviar per correu electronic a 
l'adreºa del Grup de Fotografia 
gfotocec@gmail.com, sol·licitant sempre 
justificació de recepció. 

El termini 
de lliurament finalitzara el dia 16 de ge
ner del 2010. Les fotografies s'hauran de 
trametre els divendres al local social o bé 
a les tendes de fotografia: Tenda de Fo
tos, FotoSistema •QSSn, Foto Vila Hosta, Vi
sual i Fotoprix. 

00 Generalitat de Gatalunya 
Departament de Cullura 
Centre de Promoció de la Cultura 

~ · · ~ Popular 1 Tradicional Catalana 

Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya 
Federació Catalana d'AJpmiStlle Escalldl 

En el mateix suport digi
tal s'ha d'incloure un arxiu adjunt amb 
les següents dades: nom i cognoms del 
concursant, tema en el que participa, tí
tol de la fotografia, telefon de contacte i 
adreºa de correu electronic. 

Consistents en trofeu a la mi
llor col·lecció de cada tema i també a les 
tres primeres obres de cada tema. 

Estara integrat per membres del 
Departament de Fotografia de les Agru
pacions Narcís Giralt. El jurat d'admissió 
es reserva el dret a desestimar aquelles 
fotografies que no responguin a la tema
tica del concurs. 

Gratu'íts. 

Sera públic i inapel·lable i 
tindra lloc el dia 30 de gener, a les 7 de 
la tarda. 

Cada concursant sois podra op
tar a un premi per tema. La projecció de 
les fotografies i el lliurament de premis 
tindra lloc el diumenge, dia 7 de febrer, 
a dos quarts de 7 de la tarda. Participar 
pressuposa l'acceptació total d'aquestes 
bases. 

Castellar del Valles, gener del 2010 



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 


