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' GENER 2010 

Colla d'escaladors del CEC que va posar el Pessebre dalt de la Castellassa de can Torres 

Grup Natura a !'ermita de Sant Medir (Pare de Collserola) 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Gener Activitat Més informació a 

10, 

13, 
15, 

16, 

17, 
24, 

31, 

diumenge 

dimecres 
divendres 

dissabte 

diumenge 
diumenge 

diumenge 

Excursió per la serra de l'Obac 
3a. etapa Ruta deis Castellars 
Err Puigmal - Vallcebollera, esquí 
Reunió de programació 
Assemblea de socis per l'Elecció de Junta 
Últim día exposició del Saló de Muntanya 
Últim día d'admissió 4t. DIGICEC 
Reunió de programació 
Excursió al Bergueda 
Cicle ~~Els paisatges d'en Joan», al Montseny 
Puig de Pastuira, esquí 
Cicle camins i racons de San t Lloren9 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Natura 
Noticiari del Centre 
Grup de Fotografía 
Grup de Fotografía 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 

La Federació encara no ha penjat a la web les activitats de cara al 2010. 
Sí, en canvi, que hi podreu trobar el calendari d'activitats programades del 
nou any. 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 GENER 

GRUP FAMILIAR 
• Totes les activitats del primer semestre de 2010 les trobareu publica

des en el calendari global del Centre a principis de gener. 
Si voleu seguir el dia dia del grup connecteu-vos a: Google groups: 

cec_grup familiar, o http://groups.google.com/group/cec_grupfamiliar. 
• Dia 24: Participarem a la sortida al Montseny (veure Grup de Natura) 

«És ho del Memorial)) . 
Nota de Redacció: Demano disculpes als socis del Grup Familiar per la 

badada que vaig cometre en oblidar incloure part de la programació de de
sembre. Va ser cosa de les complicacions sorgides al Centre a finals de no
vembre. Josep Manel. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 17: Excursió al Bergueda. Retirada del XV Pessebre del Grup 

de Muntanya, situat el passat dia 6 de desembre al cim de Sant Marc de 
Broca (1.607 metres d'altitud). Despla9ament: en vehicles particulars. Hores 
efectiues de camí: dues i mitja (apr.) Sortida: a les 7 del matí. El retorn a 
Castellar esta previst poder-lo fer cap a les 2 de la tarda. Vocal: Jaume Torrens 
(telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 618 34 92 29). 



• Dia 24: Participació a la segona sortida del Cicle «Els paisat
ges d'en Joan». Excursió al Montseny, organitzada pels companys del Grup 
de Natura del Centre. Per aconseguir una informació més amplia i detallada 
d'aquesta sortida es pot consultar l'apartat «Activitats i notificacions dels 
grups». 

• Dia 31: Cicle de sortides camins i racons de Sant Llorenc del 
Munt i de la serra de l'Obac (1). Itinerari: Alzina del Salari, font dels 
Traginers, avene del Llest, coll de Boix, !'Hospital de Sang, balma i avene de 
l'Espluga, casa de l'Espluga, el Quarto de Reixa, coll de Tanca, font de la Pola, 
la Porquerissa, coll de Tres Creus, Alzina del Salari. Sortida: a les 7 del matí, 
en punt, de l'aparcament de la pla<;a Calissó. Hora prevista d'arribada a 
Castellar: a dos quarts de 2 de la tarda. Rores efectives de camí: tres i mitja 
(apr.) Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens, tels: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 
618 34 92 29. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 10: A la serra de l'Obac amb en Jaume i en Lluís. Itinerari: 

L'Alzina del Salari, coll de Boix i l'Alzina d'en Norbert, i la tornada ja ho 
veurem. Sortida a les 8 de l'IES Castellar. Despla<;ament en cotxes particu
lars. Rores de camí: tres i mitja aproximadament. Vocals: Lluís Vila, 
93 714 37 47 i Jaume Font, 93 714 56 76. 

• Dia 16, dissabte: Reunió preparatoria del segon trimestre. A les 
20 hores en el nostre local social. Un cop acabada la reunió soparem tots junts. 
Al sopar, cadascú portara el que necessiti per sopar; el Grup es fa carrec del 
foc, les graelles, la beguda, i les postres. Es pot venir a la reunió i no que
dar-se a sopar, o no venir a la reunió i venir a sopar. 

• Dia 24: Segona sortida «Els paisatges d'en Joan» (El Montseny) . 
Excursió organitzada pel Grup de Natura. La informació de la sortida 

la trobareu a l'apartat del Grup de Natura. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 10: RUTA DELS CASTELLARS. 3a Etapa Ruta deis Caste

llars: Castellnou de Bages - Cardona. Recorregut de 27 Km. Sortida de 
la rotonda de les piscines a les 7 del matí. Itinerari: Castellnou, Creu 
del Perelló, Santa Margarida de Viladepost, Castelladral, Pinell de Pages i 
Cardona. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient. 

INSCRIPCIONS: El dia 8 de gener de 21 a 22 hores al local del 
CEC (o trucant als telefons 93 714 60 70 o 93 714 86 94). 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dia 10: Estació esquí Err Puigmal - Vallcebollera, Cerdanya 2.650 m. 

Dificultat* 
• Dia 24: Puig de Pastuira, Ripolles 2.675 m. Dificultat** 

-Cal estar federat per participar a les sortides. 
-Més informació de les sortides al Fórum de les 2Traces: ttp:// 

es.groups.yahoo.com/group/duestraces/ 
- Alta al Fórum de les 2Traces enviant un correu a: <duestraces

subscribe@egroups.com>. 
També podeu adre<;ar-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61. 



GRUP DE NATURA 
• Dia 13, dimecres: Reunió Grup de Natura a les 7 de la tarda al 

CEC. Temes: Programació de les sortides properes, camins dels Itineraris de 
Natura de Castellar Vell i Sant Feliu del Racó i altres qüestions. 

Cicle d'excursions en homenatge a en Joan Muntada i Caixach: 
«Els paisatges d'en Joan». 

• Dia 24: Excursió al Montseny. Organitza: Grup de Natura. 
ltineraris: Es faran dos recorreguts, un de més llarg per a persones 

més caminadores que anira del poble de Riells del Montseny fins a San
ta Fe. És una travessa a l'entorn dels 11 km i uns 900 m de desnivell de 
pujada. Comen<;arem a l'Ermita de Sant Martí (485 m) seguint un vell cor
riol de carboners que s'enfila amb un fort pendent pel sot del Llobater, arri
bant al Collet Xic per contemplar !'espectacular conjunt d'esqueis, el Portell 
del Bisbe, cap al Turó de Morou (1.308 m) i Santa Fe. Segons la guia de l'Al
pina és un dels llocs més bonics i captivadors de tot el Montseny. Rores de 
camí: 4 h. 

L'altre recorregut és més curt i suau, amb sortida i arribada a San
ta Fe seguint l'Itinerari de Natura de Can Lleonard, de 5,4 km i 170 m de 
desnivell. Passarem per una Castanyeda, el Pla de Mulladius, l'empedrat de 
Morou: que ofereix una vista panoramica sobre tota la vall de Santa Fe i els 
cims que l'envolten, seguirem per una Fageda i l'embassament fins a Santa 
Fe. Rores de camí: 2 h. 

Sortida: A les 7 del matí de l'IES Castellar pel grup de Riells i a les 8 
hores pel grup de l'Itinerari de Natura de Can Lleonard. Arribada a Caste
llar cap a quarts de tres de la tarda. 

Desplacament: En autocars. Places limitarles. Cal fer les inscrip
cions els dies 8 i 15 de gener de 9 a 10 del vespre i el 20 de gener de 7 
a 9, totes al CEC. Preus: 10 euros els socis i 15 euros els no socis. Respec
te els nens socis: Fins a 5 anys, gratuita; de 6 a 9 anys, 5 euros. Nens no 
socis: Fins a 5 anys, 5 euros, i de 6 a 9 anys, 10 euros. Vocals: Francesc 
Deu i Elvira Guardia. Telefon: 93 714 58 70. 

ESPLAI SARGANTANA 

Centre d'Esplai Sargantana 
C/Baixada de Palau s/n (antics safaretjos) 

Adre<;a de correu: esplaisargantana@yahoo.es 
Pagina web: http://sargantana.entitatscastellar.cat/ 

Telefon: 629 37 32 68 1 93 714 73 05 

Atenció! De cop rebreu molta informació! 
Els de l'Esplai hem estat més que ocupats aquest mes de desembre, i és 

que en desacord amb el nostre nom, les sargantanes castellarenques s'alteren 
amb el fred! 

Vam comen<;ar escalfant motors el dia que vam dir adéu al nostre esti
mat amic, que com a bon nómada, ha anat a buscar un altre indret per co
neixer. A petició seva, vam recórrer tot el poble buscant informació sobre petits 
detalls que passen molt desapercebuts pe:r aquells que anem tot el dia de bolit. 
Vam accelerar el cos el dia 12, quan des del més petit fins el més gran vam 
fer una excursió de tot el dia cap a Sant Lloren<; Savall. El dia després, com 
que no n'havíem tingut prou, alguns de nosaltres vam anar amb els de CEC 



a pujar el pessebre a La Castellassa, on vam gaudir de quatre flocs de neu, 
una xocolata molt calentona i unes nadales molt animades! 

Malauradament, ens veiem obligats a descansar una miqueta aquest 
Nadal, Cap d'Any i Reis, tot dient-vos que fins el dia 9 de gener, en que 
novament ens retrobarem tots una altra vegada. Un petó ple de babes de 
sargantana! 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

25 ANYS FENT FOTOS, MOLTES FOTOGRAFIES 
Esperem les vostres col·laboracions de 2 o 3 fotografies 

de les que vareu presentar algun cop per exposar-les sota el 
títol: «Entre tots l'hem fet possible». 

24e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN COLOR PER TRIMESTRES 
CLASSIFICACIÓ GENERAL 

Castellar del Valles, 10 de desembre de 2009 

Class. NOM I COGNOMS lr 2n 3r 4t TOTAL TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. 

1 ELVIRA GUARDIA 38 41 38 40 157 
2 MARIA MARIN 34 41 41 40 156 
3 CARME MAS 36 37 36 36 145 
4 FRANCISCO MORALES 29 32 40 39 140 
5 LLUIS LATORRE 31 37 38 34 140 
6 FRANCESC DEU 36 31 35 37 139 
7 G UILLEM DIAZ 33 33 36 37 139 
8 CARME VIDAL 38 30 38 31 137 
9 JORDI SERRA 31 38 32 33 134 
10 PERE FITE 33 32 32 32 129 
11 MARIA SALVADOR 30 34 33 29 126 
12 ANGEL PASTOR 35 24 26 30 115 
13 CARLES MOTA 22 26 35 30 113 
14 CARMEN CAMPOS 23 25 28 31 107 
15 JOSEP Ma. FONTANET 40 32 32 104 
16 EMILIA GARCIA 22 25 29 28 104 
17 MONTSE MANOSA 29 32 41 102 
18 JAUME MUNTADA 29 34 38 101 
19 CARME CORONADO 27 41 32 100 
20 ISABEL MACH 32 32 35 99 
21 ENRIC COMELLAS 20 42 35 97 
22 LAIA FONT 26 33 34 93 
23 JOAQUIM FONT 39 31 70 
24 PIDU JUSTICIA 38 27 65 
25 ROCIO PORRAS 20 24 44 



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

26 MIREIA CAPDEVILA 37 37 
27 IDOIA PERDIGUER 36 36 
28 CLARA CAPDEVILA 34 34 
29 JAUME MURGO 32 32 
30 BELY COMAS 32 32 
31 MARINA MUNTADA 28 28 
32 MANEL BERNAL 27 27 
33 IGNASI PELAYO 26 26 
34 MARIA GARCIA 26 26 
35 JOSE LUIS MALVESI 25 25 
36 JUDIT PUJOL 19 19 
37 ADRIA DEU 17 17 

Us recordem que fins el 15 de gener podeu votar les millors fotografíes 
del Saló de Muntanya. Fins aquest dia estaran exposades a la sala gran 
del local social del Centre. 

Fins el proper 16 de gener podeu trametre les fotografies del 4t. 
DIGICEC, concurs de fotografía digital del Centre Excursionista de Castellar. 
Les obres s'hauran d'entregar amb suport digital o bé enviar per correu elec
tronic a l'adrec;a del Grup de Fotografía gfotocec@gmail.com, sol·licitant sem
pre justificant de recepció. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

Notícies FEEC: Adjuntem preus assegurances 2010. Per saber condicions, 
consulteu: www.feec.cat. 

PREUS ANUALS FEEC FEEC 
MODALITAT A B e D E 

SUB-18 (17 anys) 16,50€ 29,50€ 54, 10€ 86,40€ no 

Majors de 18 anys 26 ,90€ 39,90€ 70,00€ 100, 10€ 399,80€ 

PREUS ANUALS 
FEEC + FEDME habilitada FEDME 

SUB-18 (17 anys) 22, 1€ 35 , 1€ 59,7€ 92€ no 

Majors de 18 anys 37,55 € 50, 55€ 80 ,65€ 110,75€ 410,45 € 

PROCEDIMENT D'ELECCIÓ O RATIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Gestora en funcions, tal com es va comprometre en el butlletí de 

desembre, recorda als socis que esta en marxa el nou procediment d'elecció. 
També es recorda 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 data de convocatoria de l'assemblea extraordinaria és el divendres, 
15 de gener, a les 21.00 h en primera convocatoria, i a les 21.30 h en se
gona, amb l'únic punt de l'ordre del dia de procedir a la presentació dels candi
dats i candidates i realitzar la votació. Participeu-hi si us és possible! 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

· El passat dissabte 12 de desembre, el Grup de Natura varem realit
zar una descoberta matinal del Pare de Collserola. L'itinerari va consistir en 
una travessa de 12 quilómetres entre l'estació deis Ferrocarrils Catalans del 
Baixador de Vallvidrera i el municipi de Sant Cugat del Valles. 

Davant l'ermita de Sant Medir 



Durant el recorregut, que no es va fer gens feixuc, varem poder disfrutar 
de diversos elements d'interes. A nivell natural, varem travessar principal
ment zones d'alzinar amb presencia de pi blanc, i vam comprovar entre d'al
tres, les elevades dimensions del Pi d'en Xandri, a les portes de Sant Cugat. 
Pero també varem coneixer la petjada de l'home en el Pare a través de diver
sos elements arquitectonics, histories i culturals, com la torre modernista Vi·la 
Joana (que va ser residencia de Jacint Verdaguer), l'ermita de Sant Medir 
(amb llegenda inclosa), i el forn iberic de Sant Adjutori. 

Així, dones, cap al migdia arribavem a Sant Cugat, amb la satisfacció 
d'haver descobert alguns dels tresors naturals i culturals que amaga Collserola. 

• Dia 15: LLARGA CAMINADA DE CLOENDA PER MONTSERRAT. 
Amb una climatologia excepcional, com es pot observar a la fotografia, 

des de Santa Cecília vam enfilar la canal de Sant Jeroni, millorant el pas en 
un tram difícil -obra d'en Joan Roura i amics- i després d'esmorzar ens 
vam atansar fins la miranda de Sant Jeroni. Davallarem vers l'ermita, el Camí 
vell de Sant Jeroni i voltarem per damunt del monestir cap a la Trinitat, 
baixant finalment pel Camí de l'Arrel fins l'aparcament. Total, 10 km. de 
recorregut amb un desnivell de 616 m. per recordar dolc;ament. Era la sorti
da prevista pel novembre de l'any 2008 frustrada pels imperatius naturals. 

Grup de Muntanya al cim de Sant Jeroni, a Montserrat 
el 15 de novembre 

• Dia 22: 3r DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR. 
Una vegada més hem dut a terme el que aquest any ha estat la 3a edició 

del Duatló de Muntanya Vila de Castellar. Aquest any amb un balanc;, di
ríem, super-positiu, dones , hem batut tots els nostres pronostics. Una parti
cipació de 124 corredors amb un nivell impensable. Corredors d'alt nivell, duat
letes amb dedicació, que vénen a donar nom al nostre Duatló. 



Molt treball a les pistes abans de la sortida. És un muntatge bastant 
complex, que no només consisteix en el muntatge de la zona de sortida i ar
ribada, sinó també en tota la feina que comporta la transició a Sant Sebastü't 
de Montmajor. 

El temps acompanya, i segurament les vistes des del Pie del Vent seran 
tot un espectacle, molt recomanable per tot aquell que li agradi gaudir de la 
muntanya, com també ho és l'espectacle que muhtem a Sant Sebastili. No
més els que ho han viscut sabem del que parlo. 

Molta gent col-laboradora, que sense la seva ajuda res d'aixo no s'ha
gués pogut dur a terme. Els nostres més sincers agra1ments a tots aquells 
que ens han ajudat, que són tants que necessitaria tot l'espai d'aquest article 
per mencionar-los. Ells han tingut cura de que cap participant no és despis
tés per camins i corriols, a pesar de marcar-ho tot molt a consciencia, i de 
que alguns ve1ns de les rodalies es dediquessin a retirar les marques cada 
tarda-vespre, fins i tot després d'haver estat avisats. Fins a tres vegades varen 
tenir que marcar el camí. 

Els podiums d'ambdós va quedar de la següent manera: 
Masculí: 1r arribat, dorsal 111: Marc Serrat Genesca amb 2:31:17 

(Matadepera). 2n arribat, dorsal 112: Genís Zapater amb 2:32:33 (Matadepera). 
3r arribat, dorsal 29: Joaquín Galindo García amb 2:34:42 (Ripollet). 

Femení: 1 a arribada, dorsal 6: Merce Magem Prat amb 3:35:05 (Sant 
Vicen<;). 2a arribada, dorsal 121: Alba Guarro Bartola amb 3:47:33 (Barcelona). 
3a arribada, dorsal 85: Elaine Higa Takara amb 3:54:27 (Sabadell). 

Els primers castellarencs en arribar a la meta varen ser: 
Sergio Borjabad González, dorsal 1, arribat en 5a posició amb 2:38:05. 

Enrie Aguilar Puig, dorsal 54, arribat en 11a posició amb 2:47:41. José 
Martínez Salinas, dorsal 95, arribat en 12a posició amb 2:47:43. 



Les primeres castellarenques varen ser: 
Ana Sánchez Caballero, dorsal 70, arribada en 63 posició amb 4:37:46. 

Montserrat Mañosa Pla, dorsal 55, arribada en 73 posició amb 4:42:20. 
En qualsevol cas es poden consultar les classificacions a la pagina web: 

http://centrexcursionistacastellar.entitatscastellar.cat. 
Van fer el repartiment dels trofeus els regidors Antonia Pérez i Pepe 

Gonzalez. L'estadística ha quedat de la següent manera: Total inscrits, 124; 
total sortits, 120; total arribats, 114; total homes, 114; i total dones, 10. 

Manel Corral i Anna Sola 

·A la pujada del Pessebre a La Castellassa de can Torres, 
es van recollir 135 euros per la Marató de TV3 que es lliuraren 
als organitzadors. 

ESPELEOLOGIA 

• Dia 1: 
AVENC DEL 

CEV (-30m.) Situat 
al terme municipal 
d'Olesa de Bones
valls dins el massís 
de l'Ordal. L'entra
da és estreta i en 
rampa, la qual cosa 
ens permet baixar 
fent «ramonage» 
molt comodament 
fins a la segona 
rampa. Aquí ens 
trobem un petit pou 
d'uns -4m. que és 
més ample, en la 
base del qual pas
sem per un pas es
tret que ens condu
eix a l'entrada de 
l'últim pou i el més 
ample de tota la ca
vitat. Formacions? 
Descens realitzat 
per: M. Mañosa i J. 
Navarro. 

Avene del CEV 



• Dia 29: CORT FOSCA DE 
MATA-RODONA (110 m) Situada 
al sector de la Pola dins el massís 
de Sant Llorenc; del Munt, al costat 
de !'Hospital de Sang. Les caracte
rístiques de la galeria principal re
carden la Cova Simanya. Un cop ar
ribem al final d'aquesta galeria en 
trobem dues, la de la dreta després 
d'uns metres s 'acaba en una mini 
sala. Si agafem la de !'esquerra molt 
més estreta, ens arrosseguem uns 
metres i llavors ens podem comen
c;ar a incorporar fins que acabem 
drets. En aquesta galeria és on hi 
ha més formacions . A la dreta surt 
una altra mini galeria que s'acaba 
rapidament, al centre hi ha una 
gran formació, i a !'esquerra passant 
per un pas estret d'una formació 
arribem a una sala on hi ha la cu
riosa columna que es veu a la foto . 
Aquesta columna ha crescut sobre 
una arrel d'un arbre deixant-la pe
trificada . Visita realitzada per: M. 
Mañosa, J. Navarro i J. Navazo. 

Cort Fosca de Mata-Rodona 

·Dia 15: AVENC PLA 
DE LES BASSIOLES (-62m.) 
Situat al terme municipal de 
Vallirana. Esta situat en un 
petit barranc que separa dos 
carrers de la urbanització que 
li dóna nom. El primer pou és 
d'uns -10m, i de la repisa 
d'aquest surt un petit accés 
que ens condueix a la part cen
tral de l'avenc amb un pou de 
-39m i on hi comencen a ha
ver-hi formacions. Arribem a 
una altra repisa i a la part dre
ta d'aquesta trobem l'accés a 
l'últim pou aeri d'uns -9m. 
Descens realitzat per: M. Ma
ñosa, J. Navarro i J. Navazo. 

Avene Pla de les Bassioles 



OLERDOLA: LES EMPREMTES DELS NOSTRES AVANTPASSATS 

Imaginem-nos quatre epoques cabdals de la historia de Catalunya: l'edat 
del bronze, els ibers, els romans i l'epoca medieval, i a més a més, totes elles 
fusionades en un mateix indret; aixo és la sorprenent muntanya d'Olerdola, 
situada a la comarca de l'Alt Penedes. Si bé es tracta d'un indret famós i 
d'alt valor arqueologic per als més entesos, no és tan conegut potser per als 
que som uns simples aficionats i enamorats de la muntanya. 

Hi podem accedir des de Vilafranca del Penedes, a través de la C-15 
anant en direcció a Vilanova i la Geltrú. Al cap de pocs quilometres, passat 
Sant Miquel d'Olerdola, un trencall a ma dreta ben asfaltat i senyalitzat ens 
duu directament al conjunt historie i monumental d'Olerdola. 

Actualment, i gracies a les restauracions, l'indret mereix la pena de 
visitar. Un punt d'informació a l'entrada, on cal pagar un modic preu, ens 
serveix com a lloc d'inici de l'itinerari, el qual esta ben senyalitzat i ens guiara 
per totes les restes arqueologiques d'aquest jaciment, un testimoni de més de 
4.000 anys d'historia. 

Us recomano que hi aneu aprofitant una brillant tarda d'estiu, refres
cats per la suau marinada i amb les ments obertes a descobrir les enigmati
ques traces dels nostres avantpassats. 

Primerament travessarem elllindar de la muralla romana que, junt amb 
les cingleres de roca que ens envolten, dóna un aspecte inaccessible a tot el 
conj unt. Després, una cisterna d'aigua, també romana i de 350.000 litres de 

Els carreus de la pedrera romana i medieval es varen quedar a 
mig tallar. Al fons, emergeix l'església de Sant Miquel d'Olerdola. 

Foto: Óscar Masó Garcia 



El centenar de tombes antropomordes de nens petits del Pla 
dels Albats no ens deixara indiferents. Foto: Óscar Masó Garcia 

capacitat excavada a la roca, ens deixara bocabadats. A tocar veurem una 
autentica pedrera, amb alguns dels carreus de la muralla encara a mig ta
llar, i al voltant d'ells una zona de sitges i cases medievals, a més d'una area 
de premsat i de cellers d'aquesta epoca. 

A la part alta, l'església romanica de Sant Miquel, amb nombrases toro
bes antropomorfes al seu voltant, ens mostrara una estampa colpidora de fe i 
de mort. Si anem més enlla, les runes del castell ens faran volar la imagina
ció fins al punt que, recorrent la muralla i els carrers medievals, anirem a 
raure sense adonar-nos a una laberíntica tintoreria iberica. 

La pinzellada final ens l'oferiran el solemne Pla dels Albats i la capella 
de Santa Maria, situats a fora de les dependericies de la zona emmurallada i 
a pocs minuts de l'aparcament, anant en direcció nord per una pista (itinera
ri senyalitzat). Aquest indret allotja un centenar de tombes antropomorfes, la 
majoria de nens petits (albats), un fet que ens convidara a reflexionar sobre 
les vicissituds de la nostra vida; unes de dolces, altres d'amargants .. . tot ple
gat esdevenint una combinació de vivencies que, sens dubte, ens enfortira per 
poder encarar el futur amb més fon;a i convicció que abans. 

Óscar Masó Garcia 

P.D.: Per obtenir més dades del jaciment d'Olerdola podeu visitar la web 
del Museu d'Arqueologia de Catalunya (www.mac.cat), o bé trucar al telefon 
938 901420. 



GRUP D'ESQUÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 

Molt a contracor tenim d'anunciar-vos la mala notícia d'un fet que ja 
traspuava des d'un temps enrere, ... aquest any no farem les tradicionals sor
tides d'esquí que ininterrompudament havíem dut a terme des de l'any 1987. 

Ja fa unes quantes temporades que anavem constatant la dificultat cada 
vegada més gran per omplir els autocars durant quatre dissabtes; és un fet 
inqüestionable que els mals temps laborals i economics que estem experimen
tant hi tenen molt a veure (fins i tot diríem que han estat determinants), tot 
aixo sense deixar de banda altres motius que tenen l'origen en els canvis socials 
i familiars, fruit dels nous temps que vivim. 

El nombre de participants inscrits a les sortides durant la convocatoria 
del proppassat divendres 18 de desembre, és de trenta persones, de les que 
n'hi ha cinc o sis sense estar plenament confirmades, per tant no ens queda 
una altra opció que «plegar veles», dones, l'any passat ja varem passar per la 
mateixa situació (érem trenta de colla, i tot i així, varem decidir de tirar-ho 
endavant i portar a terme aquesta activitat que ja era tot un «classic» del 
Centre), el resultat va ser un increment de 50 euros per persona -depenent 
de la modalitat- i un deficit economic que va tenir d'eixugar el Centre. 

Sempre ens hem plantejat aquestes sortides com una activitat més del 
nostre Centre Excursionista i pels nostres socis, pero hem de tocar de peus a 
terra i buscar-ne solucions als problemes. És per aixo que us demanem pa
ciencia i col·laboració. 

En el moment d'escriure aquestes línies encara no hem acabat de pair 
la recent i dolorosa decisió, pero no tanquem les portes a fer sortides amb 
cotxes particulars o bé organitzar autocars per un sol dia (caldria pero, ser 
molt seriosos alhora de comprometre'ns a participar-hi). 

Haurem de buscar noves fórmules i necessitarem de la implicació de tot
hom, als actuals responsables del grup, ens agradaria moltíssim poder cele
brar els 25 anys d'aquest grup, i només ens falta arribar al gener del 2012 
per celebrar-ha i ens complauria molt poder-ho fer acompanyats de molts i 
molts amics amb els que hem compartit baixades i cops de cul, i que de ben 
segur tindran sempre gravat al seu cor alguna anecdota dels moments vis
cuts plegats. 

Per últim, dir-vos que rio estaria malament crear una base de dades 
(basicament necessitaríem tenir una adrec;a electronica vostre), per poder in
formar-vos amb la maxima antelació de possibles sortides puntuals amb au
tocar i veure si és viable dur-les a terme. 

Si hi esteu interessats, podeu enviar les vostres dades a l'adrec;a elec
tronica del Centre: cecastellar@gmail.com, indicant basicament el vostre nom 
i cognoms, edat; DNI, número de soci i telefons de contacte, així com altres 
dades complementaries: com ara pot ser el vostre nivell d'esquí, si practiqueu 
snowboard (vaja que si sou «palilleros» o bé «culs mullats») , i si disposeu d'una 
asseguranc;a o si esteu federats. 

Vocalia del Grup d'Esquí del CEC 



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 
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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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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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