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Segona sortida del cicle «Els paisatges d'en Joan»: Santa Fe del Montseny, 24 de gener 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

M are Activitat Més informació a 

Primavera al Pare de Sant Llorenc;: 
Excursió a la Torre Roja de Sentmenat 

Grup de Natura 
Grup Familiar 

6, dissabte 
7, diumenge 
6-7 
12, divendres 
14, diumenge 
21, diumenge 
20-21 

Pie d'era Horqueta o Serra Nauta, esquí 
Programació d'activitats del segon trimestre 
Matinal a la Serralada de Marina 
Collsacabra,4a sortida «Els paisatges d'en Joan)) 
Bachimala, esquí de muntanya 

Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 

26, divendres 

28, diumenge 

Termini lliurament fotografíes del trimestre 
Reunió final d'organització «Ruta de les ermites)) 
Travessa Castellar-Montserrat 

Grup Les Dues Traces 
Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

4 Marxa d'Orientació Centre Excta. de Lleida 973 24 23 29 10 
6 Gorgues d'Estiula Club Excta. Sant Vicenc;: 689 781 491 15 
7 Marxa dels Castells de la Segarra Centre Excta. de la Segarra/ 

Centre Excta. Guissonenc 696 343 312 51 
Circuit Raquetes de Neu Valls d'Áneu Espot Esquí 1 Club Vall d'Áneu 
Sortida infantil. Formigosa Centre Excta. del Penedes 93 817 22 41 
Caminada de les Dones Les Guilles junts pels camins 

687 965 902 12 
14 Marxa d'orientació per descripció Agrupació Excta. Talaia 93 893 12 57 

Cicle «Montserratines)) Club Muntanyenc !'Hospitalet 
93 338 61 25 

La Senia-Portell de l'Infern-La Senia La Joca Club Alpí 977 50 39 33 12 
Caminada Pare Natural del Montseny Club Excta. Breda 606 661 624 
Caminada Popular Cim-i-tombada Centre Excta. de Tossa 972 34 10 72 16 
Caminada Popular a Montserrat Club Muntanyenc Sant Cugat 

93 674 53 96 43 
Excursió als Cingles de Vallcebre Club Excta. Pirenaic 93 302 42 39 16 

20 Pujada al Puig Sacalm Associació Excta. Polinya 93 713 32 06 
20-21 Núria-Coma de Vaca-Núria Espluga Viva S.E. 93 4 73 39 09 
21 Circuit Raquetes de Neu a Vall Núria Centre Excta. del Penedes 93 817 22 41 

Marxa d'Orientació i Regularitat Club Centre Excursionista 
Avinyó 660 886 372 15 

Marxa Infantil de Regularitat Club Centre Excursionista 
Avinyó 660 886 372 8 

Caminada Popular: Brafim- Centre Excta. La Xicura Foradada 
Ermita de Loreto 977 62 00 11 laxicuraforadada@tiney.cat 13.6 
Collbató-Pla de les Tarantules- Unió Excursionista Catalunya 
Gorros-Monestir d'Horta 93 358 37 40 16 

27 Marxa la Selva del Camp- Club Excursionista Aritjol 
Muntanyes de Prades 645 967 331 66.5 

Per a més informació sobre sortides i d'altres, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS. GRUPS 
MES DE MARC 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 7: Excursió a la Torre Roja de Sentmenat. Sortirem a les 9 

hores en cotxes particulars des del parquing del Viena. Sortida Matinal. Cal por
tar esmorzar i aigua. 

• Dia 21: RESPECTE LA SORTIDA MENSUAL «ELS PAISATGES 
D'EN JOAN». El Grup Familiar no podra participar a la sortida d'aquest mes 
per ser de difícil viabilitat anant amb nens, tant pel tipus d'itinerari com per la 
situació del lloc de trobada, Cabrera, un perill per anar-hi amb ells. Segur que 
en properes ocasions, sempre que ens sigui possible, seguirem participant en les 
activitats del Centre, com vam fer en el cas del Montseny, en que l'itinerari que 
es va escollir va ser fantastic. Emília Garcia, en nom del Grup. Informació i con
sultes: http://groups.google.es/group/cec grup familiar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 12: Reunió per a programar les activitats del Grup de Munta

nya, que es desenvoluparan en el decurs del segon trimestre de l'any 2010. Co
men¡;:ara a les 10 del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui partici
par i col-laborar. 

• Dia 21: Participació a la quarta sortida del Cicle <<Els paisat
ges d'en Joan». Excursió al Collsacabra (Cingles d'Aiats i Cabrera) , 
organitzada pels companys del Grup de Senders del Centre. Per a aconseguir 
una informació més amplia i detallada d'aquesta sortida, consulteu la secció del 
Grup de Senders. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 14: Serralada de Marina (poblat iberic de Céllecs) Matinal amb 

els companys del Grup Extrem del Club Muntanyenc de Mollet. Sortida a les 
7,30 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars, hores de cami, tres i mitja 
aprox. Vocals: Angels i Jaume 93 715 96 73. 

• Dia 21: El Collsacabra. Quarta sortida del cicle d'excursions «Els pai
satges d'en Joan», excursió organitzada pel Grup de Senders. Tota la infor
mació a la seva secció. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 21: «Els paisatges d'en Joan», quarta sortida. Excursió al 

Collsacabra, Cingles d'Aiats i Cabrera. Recorregut de 18 Km. Rores efec
tives de camí 4,45. L'itinerari és circular amb sortida de Cantonigrós a 933 m, 
Pont de la Rotllana, casa de Caselles, Riera d'Aiats, Coll d'Aiats, Puig Flabiol, 
Cortals del pla d'Aiats fins arribar al mirador dels Cingles d'Aiats a 1.311 m 
d'altitud. Es desfa el camí fins al Coll d'Aiats i seguim en direcció al Coll del 
Bram, Sant Julia de Cabrera, el Collet de Cal Vidrier i es puja a la Serra de 
Cabrera -vertex geodesic a 1.307 m- i Santuari de la Mare de Déu de Cabre
ra. Baixada pel camí de les Marrades, Coll del Bram, camí de la riera d'Aiats i 
Cantonigrós. Hi haura una alternativa que escur¡;:ara l'itinerari. Des del Coll 
de Bram es podra accedir al Santuari de Cabrera. Despla¡;:ament en autocar. 
Sortida a les 7 del matí de la rotonda de les piscines. Caldra portar esmorzar, 



dinar i beguda . Preu 15 euros els socis i 17 euros els no socis. INSCRIPCI
ONS PER L'AUTOCAR: Dia 12 de roan;: de 21:30 a 22 hores i dia 17, de 19 a 
20:30 hores al local de CEC. Vocals: Quim Solbas, Begoña Basterretxea i Carme 
Lleixa. Informació 93 717 33 48 - 93 714 86 94. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 6, dissabte: Primavera al Pare Natural de Sant Llorenc. Iti

nerari: Coll d'Estenalles, el Sec, Roques de la Coca, Montcau, Coll d'Eres. Sor
tida: A les 8 del matí davant de l'IES Castellar. Despla<;ament: En cotxes par
ticulars fins a l'aparcament de Coll d'Estenalles. Rores de camí: Tres i mitja 
aproximadament. Vocals: Marta Busquets i Marc Fabregat. Tel. 655 62 16 42. 

• Dia 21: Participació a l'excursió en homenatge a Joan Muntada al 
Collsacabra. Organitza: Grup de Senders. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
• Dies 6 i 7: Pie d'era Horqueta o Serra Nauta 2. 715 m Val d'Aran, 

dificultat *** 
·Dies 20 i 21: Baehimala 3.177 m Balde Chistau, dificultat *** 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé. Tel. 626 539 661. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

Guanyadors del eoneurs anual i Digieee 

El passat 30 degener es van reunir membres del departament de fotogra
fía de les Agrupacions Narcís Giralt per tal de constituir-se coro a jurat i eme
tre veredicte públic del 4t. Concurs de Fotografi.a Digital «DigiCEC». El resul
tat va ser el següent: 

TEMA LLIURE. Hi van participar 18 col1eccions. Millor col1ecció: títol 
«ALEADA», autor Francesc Deu. Primer premi: títol «CAlGUADA IMMINENT», 
autor Pere Fité. Segon premi: títol «DE BLANC», autora Anna Rafart. Tercer 
premi: títol «LABORS», autora Carme Vidal. 

TEMA MUNTANYA. Hi van participar 14 col1eccions. Millor col1ecció: 
títol «ESTANY TORT DE PEGUERA>>, autor Francesc Deu. Primer premi: tí-



«Caiguda imminent», de Pere Fité, guanyadora Digicec tema lliure 

«Muntanya», d'Enric Comellas, guanyadora Digicec tema muntanya 



tol «MUNTANYA», autor Enrie Comellas. Segon premi: títol «CINGLERE», au
tora Carme Mas. Tercer premi: títol «SEGUINT LA TRACA>>, autor Pere Estapé. 

EXPOSICIÓ DELS 25 ANYS. Us recordem que el proper mes d'abril, els 
dies 16, 17 i 18, es fara l'exposició dels 25 anys del Concurs Anual de Fotogra
fia en Color dins del Firart a l'Espai Tolra. Els que alguna vegada heu partici
pat en el concurs i vulgueu que un parell o tres de les vostres fotografies esti
guin exposades, fins a mitjans del mes de marc; les podeu portar al Centre 
Excursionista els dimecres (19-21 h.) i divendres (21-22:30 h.) 

El divendres 26 de marc; s'acaba el termini per presentar les fotografíes 
del primer trimestre del 25e Concurs anual del 2010. 

GRUP D'ALTA MUNTANYA 1 ESCALADA (GAME) 

Us presentem la nova secció del Centre, el Grup d'Alta Muntanya i Es
calada GAME. No pretenem ser exclusivistes, i estem oberts a tots els socis que 
cerquin una mica d'aventura. Entre les activitats que practiquem es troba l'al
ta muntanya, !'escalada en roca i en glac;, l'alpinisme, les ferrades , l'esquí de 
muntanya ... 

Els dimarts i dijous de 19 a 21 h ens trobareu al Boulder (plafó per prac
ticar !'escalada) del Centre. 

Així que ja ho sabeu: si voleu passar una bona estona i gaudir de la 
muntanya al límit, el GAME és el vostre Grup. 

Tenim pensat fer algunes activitats, com campament d'iglús i sortida de 
practiques d'autodetenció a la neu, pero ens manquen voluntaris. T'hi animes? 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

RUTA DE LES ERMITES 
• Dia 26: Reunió previa a la 

prova de resistencia. El coordina
dor, en Joan Estalrich, i l'equip de tre
ball us recorden a tots els que acostu
meu a col ·laborar i a tothom que 
estigui disponible aquell 18 d'abril, 
que tal com es va quedar a la reunió 
del passat 12 de febrer, ens trobarem 
a dos quarts de deu, les 21:30 h del 
dia 26, per ultimar els detalls de la 
prova abans de Setmana Santa. Pre
neu-ne nota. Sense l'equip que formem, no serien possibles aquestes activitats 
tan significatives. Esperem també nous equips voluntaris! Falten reserves! La 
informació detallada sobre la prova es posara a la web del Centre i al butlletí 
proper. Recordeu que la prova se celebrara el 18 d'abril. 



• Dia 28: XXI TRAVESSA CASTELLAR- MONTSERRAT 

Sera la 21ena edició 
de la travessa de Castellar 
a Montserrat per camins 
de muntanya, 33 km. 

Comen<;ara, com cada 
any, a la pla<;a Major a les 
6 del matí. L'esmorzar es 
fara a la Casa Nova de 
l'Obac amb el que cadascú 
porti. A !'arribar al Mones
tir hi ha previst que un 
membre del Centre doni la 
benvinguda amb un petit 
avituallament (beguda i 
menudalles). La tornada a 
Castellar s'efectuara en au
tocar a partir de les 3 de la 
tarda. Inscripcions: De l'1 al 18 de mar<; a la botiga d'esports STOP a la Cra. 
de Sentmenat, 78 o al local del Centre carrer Colom, s/n. els dimecres de 7 a 9 
o els divendres de 9 a 2/4 d'11. A partir d'aquesta data només állocal del Cen
tre a les hores i dies indicats. La inscripció per utilitzar l'autocar és de 7 euros 
pels socis i de 10 euros pels no socis. Tothom pot venir lliurament si no vol 
utilitzar l'autocar de tornada. Per més informació podeu trucar als telefons: 
93 714 28 74 o 93 714 73 05. 

ASSEMBLEA ORDINÁRIA DE SOCIS 
El passat 19 de febrer, divendres, es va celebrar l'assemblea amb norma

litat, seguint les formalitats habituals: lectura d'actes, presentació de l'estat de 
comptes de l'exercici 2009 i del pressupost ordinari per l'any en curs, que es 
manté conservador davant la crisi, que es va aprovar, com també es van propo
sar les quotes pel 2011 i van ser aprovades. Les quotes van quedar fixades en: 
26 euros la quota senior; 22 euros la juvenil; 17,5 euros la quota infantil, i 13 
euros la quota de jubilat (65 anys). Es va recordar que els nous socis inscrits al 
segon semestre de l'any només abonen mitja quota. 

BUTLLETÍ PER ALS SOCIS EMANCIPATS 
El butlletí arriba mensualment al domicili familiar dels socis, pero sabem 

que hi ha famílies en que algun membre, soci, ha anat a viure a un altre lloc i 
el pare desitja fer-li arribar a la nova adre¡;a. Només cal que ens ho comuni
queu indicant la nova adre<;a postal perque quedi registrada la gestió. 

EL CENTRE ÉS OBERT D'ACORD A AQUESTA PROGRAMACIÓ: 
Dilluns, de 7 a 9 de la tarda, és obert per a fer practiques diverses. 
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria. 
Divendres, de 9 a 11:30 del vespre és obert per a tots els serveis. 
Si en algun moment no és obert es deura a un imperatiu de for<;a major. 
Disculpeu les molesties, pero és aconsellable trucar abans d'anar-hi. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE GENER 

GRUP D'ALTA MUNTANYA 1 ESCALADA (GAME) 
• El passat dia 24 de gener el company Leo i un servidor vam encetar la 

temporada d'alpinisme al Cadí. El nostre objectiu, la Canal de l'Ordiguer, amb 
450 m de desnivell arribant al Pie de 
la Costa Cabirolera (2.605 m). La 
neu ja ens va fer deixar el cotxe al 
poble d'Estana, i el camí fins a 
Prats de Cadí ens el vam trobar ple 
de gel. Clar que amb la temperatu-

/ ra que ens acompanyava, potser era 
el més normal. Pel Leo era la prime
ra vegada, i el neguit i la curiositat 
es van fer evidents tot i que a l'ho
ra de la veritat semblava que ho ha
gués fet tota la vida. La canal co
menva amb un parell de ressalts de 
roca, dels quals un estava soterrat 
perla neu i l'altre tenia una mica de 
gla9 que vam superar sense grans 
complicacions. Cap problema, en 
volem més ... Una mica més amunt 
vam deixar el desviament a !'esquer
ra que ens porta a la variant de la 
canal, i vam enfilar canal amunt 

amb l'única companyia del vent, la neu que comen9ava a caure i els núvols 
baixos que ens envoltaven animant-nos a alleugerir el pas. Ja a la part supe
rior de la canal hi ha dues opcions. Vam decidir sortir per !'esquerra, amb un 
pas que s'estreny i es posa a uns 55° d'inclinació. Aixo sí que et fa accelerar el 
pols i posar els cinc sentits. Tot un luxe poder gaudir de la canal sense cap altra 
anima pels voltants. I un cop refets al cim, vam enfilar la baixada per la Canal 
de Cristall, tota ventada a la part superior. Ambient hivernal total, que és el 
que buscavem. Salut, grau i fins la propera. Esteve Ogaya, GAME. 



ESPELEOLOGIA 
• Dia 16: ESQUERDES 

DEL MAMUT (537 m, -25 m). 
Situades molt a prop del castell 
de Cabrera d'Anoia (Igualada). 
L'accés del cotxe a les escletxes 
es fa en uns 5 minuts aproxi
madament. El més destacable 
d'aquest fenomen geológic és 
una de les cavitats més impor
tants del món excavades entra
vertí. 

Es pot fer el recorregut 
per !'interior i després per !'ex
terior. Cal dir que per l'interior 
té una altra sortida a l'exterior 
després de recorrer una serie de 
galeries superposades i amb 
gran caos de blocs, aixó sí, prac
ticament tot el recorregut es fa 
a peu dret. 

Visita realitzada per: M. 
Mañosa i J. Navarro. 

Esquerdes del Mamut 

• Dia 24: AVENC DELS 
ESQUELETS (-18 m) . Situat al 
massís del Garraf, molt a prop de 
l'antiga masia del Corral Nou, i 
a uns 100 m per sota l'avenc del 
Corral Nou. 

A tocar del torrent té un 
túnel artificial d'uns 8 metres 
que aixó és el que ha perjudicat 
molt les formacions d'aquesta ca
vitat degut al gran corrent d'ai
re que té, la majoria estan se
ques. 

Té una petita galería late
ral que s'hi pot accedir des de 
dalt de tot a mig pou per una 
repisa, o bé des de baix de tot 
per una galería molt estreta. 

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

Avene deis esquelets 



AVANCAMENT: SORTIDA DEL CENTRE A TUIXENT- LA VANSA 
El passat diumenge 21 de febrer ens varem reunir una colla de socis i 

amics per fer la 3a sortida del cicle d'excursions en homenatge a Joan Munta
da Caixach, dins el cicle «Els Paisatges d'en Joan». La nostra destinació: l'esta
ció d'esquí nordic de Tuixent-La Vansa, a l'Alt Urgell. 

En total varem participar en la sortida 35 persones. La majoria hi ana
ren amb l'autocar. Del total de la colla, una vintena van practicar l'esquí de fons 
o nordic, -tres d'ells eren uns menuts esquiadors de menys de deu anys que 
van xalar de valent amb els esquís als peus- , deu van optar per fer una pas
sejada amb raquetes de neu i els altres quatre es van decantar per fer el cim 
de la Tossa Pelada (2.379 m) amb esquís de muntanya. 

El dia va ser fred, al comen<;ament amb alguna ullada de sol, pero al cap 
de poc temps ja va posar-se a nevar tota l'estona de manera feble i de vega
des amb intensitat, pero sense molestar massa. Havent dinat, la carretera ja 
estava completament coberta de neu, motiu pel qual varem decidir de no en
cantar-nos massa, fer les fotos de rigor i anar-nos pitant cap avall tot diposi
tant les nostres animes en mans del nostre experimentat xofer, el senyor José 
----<<Benito» pels amics-, conductor i company habitual a les sortides anuals del 
Grup d'Esquí. 

En definitiva, tots ens en varem emportar un bon record d'aquest diumen
ge, una d'aquelles jornades que omplien de felicitat al Joan i que va compartir 
amb molts de nosaltres, i que en aquesta ocasió també hem tingut el goig de 
recordar i compartir amb ell i el Daniel Renom ----{!Ompany en els primers cops 
de cul a Tuixent- que de ben segur ens miraven des d'algun racó del cel. 



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 



'/ 

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

imatge corporativa DJSSfNV papereria personal 
catalegs 

pagines web 
presentacions 
marxandatge 

projectes a mida 

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

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

Dipós it legal: R 16,009 - 1967, 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


