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Una mostra de la vida del Centre: la 50a Marxa Infantil,
activitats de muntanya i guanyadors de premis de fotografia entre d'altres

TOTS
PLEGATS
FEM DEL

C. E. C.
UN GRAN
CENTRE.
Equips de
voluntaris
de la 50a
Marxa Infantil

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS
Activitat

Novembre

Més informació a

Sortida a preparar els Cinc Cims
Excursió de tardor al Matagalls
Inauguració de !'escultura a en Joan Muntada
Excursió sorpresa matinal i homenatge a J .M.
Auditori: Lliurament de premis Marxa Infantil
13, dissabte
14, diumenge 3• sortida Camins i racons de Sant Lloren<;
3• etapa Ruta dels Castellars
Excursió matinal al Torrent de Colobrers
20, dissabte
Sortida conjunta matinal de conservació de
l'Itinerari de Natura per Castellar Vell
21, diumenge 4t Duatló de Muntanya, Vila de Castellar
27, dissabte
Sopar del cloenda de la Ruta del tresor catar
28, diumenge Sortida a la vall de Sant Sebastia
Data m3.xima d'admissió de fotografíes
30, dissabte
5 de desembre Portada del XVI Pessebre a Sant Marc
1, dilluns
6, dissabte
7, diumenge

Grup de Muntanya
Grup de atura
Noticiari del Centre
Grup Anar-hi Anant
Noticiari del Centre
Grup de Muntanya
Grup de Senders
Grup Familiar
Noticiari del Centre
Noticiari del Centre
Grup de Muntanya
Grup Anar-hi Anant
Grup de Fotografía
Grup de Muntanya

TENIM NOTÍCIA DE ...
Data
7

Excursió
Marxa del Garraf

Organitza
Unió Muntanyenca Eramprunya
936 630124

Caminada Popular de Terrassa
Centre Excta. de Terrassa 967 886 906
Caminada Pop. Matagalls-Vic a peu Unió Excta. de Vic 938 855 120
Diada del Camí de Muntanya
Club Esp. Muntanyenc Creixell
649 087 982 12
Marxa dels Traginers
Club Alpí Palamós 669 137 64

Km
45

42
35

15

13

Caminada Nocturna Juvenil

Associació Excta. Polinya 937 133 206

14

Marxa de Regularitat de les
Terres de Lleida
Marxa del Port
Marxa Popular de les Masies

Centre Excta. de Lleida 973 242 329
Unió Excta. de Catalunya Tortosa
Grup Ex. Amics de l'Esport 972 858 137

12

19

Anada a Peu Llorenc;-Montserrat

Ass.Exctga.Montmell 977 677 394

ro

21

Marxa de Regularitat
Caminada Popular de Vallirana
Marxa Rupit-Taradell
Caminada Popular de la Garriga
Marxeta
Caminada Familiar de Castanyada

Centre Excta. Badalona 933 894 397
Centre Excta. Vallirana 936 831 780
Centre Excta. Taradell 938 800 478
Centre Excta. Garriguenc 938 716 693
Agrupació Científico Excta. Mataró
Associació Excta. Polinya 937 133 206

27/28 Excursió a Rupit i salt de Sallent

Cordada Associació Excta. 935 019 801

14

28

Grup de Muntanya Casal Lambda
Centre Excta. de Blanes 665 819 853
Centre E. Alpí Vallesa 935 647 780

18

Volcans de la Garrotxa
Passafred de Blanes
Volta Collserola, vessant Llobregat

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

43.5
18
17
ID

22
18

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE NOVEMBRE
GRUP DE MUNTANYA
• Dia 1: Sortida preparatoria de la lOa edició d'Els Cinc Cims.
Metratge i remodelació de diversos traros del trajecte. Itinerari: Aparcament
del Marquet de la Roca (vall d'Horta), la Muntada, Sant Lloren¡; Savall, coll de
la Rovira o del Vinardell, coll del pi d'en Guardia, Els Plans, Sant Sadurní de
Gallifa, canal de Sant Sadurní, Sant Pere de Gallifa. Sortida del local del Centre a les 7 del matí, en punt. Es tracta d'una excursió matinal. Vocals. Joan
Roura i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29.
• Dia 7: Excursió a la serra del Montsant. (Graus del Carabassal
i dels Barrots). Itinerari: La Morera de Montsant (743 m), Codol Badat, grau
del Carabassal, pla del Meloner (1.046 m), cova Santa, Roca Corbatera (1.166
m), pas del Gat, fonts del Manyano, comellar de Sant Salvador, camí de capr;:ada de la serra Major, racó dels Boixets, grau dels Barrots, la Morera de
Montsant. Sortida: de l'aparcament de la plar;:a Calissó a dos quarts de set
del matí. Desplacament: amb vehicles particulars. Desnivell: cap a uns 500
metres, de pujada i de baixada. Hores efectives de camí: 4:30 - 5:00. L'hora
d'arribada a Castellar esta previst poder-la fer entre les 7 i les 8 de la tarda.
Possibilitat de dinar en un restaurant de La Morera. Vocals: Joan Estalrich i
Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29.
• Dia 14: Cicle de sortides Camins i racons de Sant Llorenc del
Munt i de la serra de l'Obac (3). Itinerari: Aparcament de l'ermita de les
Arenes, el Dalmau, Sant Pere de Mur o del Dalmau, canal Fonda, canal del
Cabrit, carena del Pages, els Óbits, font Flavia, avene del Daví, casetes del Bufí,
canal de la Ravella, coll Gavatx, el Daví, pi de les Quatre Besses, aparcament
de l'ermita de les Arenes. Sortida: a les set del matí, en punt, de l'aparcament
de la plar;:a Calissó. Hora prevista d'arribada a Castellar: a dos quarts de
dues de la tarda. Hores efectives de camí: quatre (apr.). Vocals: Joan Roura
i Jaume Torrens, telefons: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29.
• Dia 27: Sopar del Grup de Muntanya. Cloenda de la ((Ruta del
tresor catar de Montsegur i camí de Vauban». Es celebrara al local del
Centre a partir de les 9 del vespre. Aquesta vetllada com de costum va especialment dedicada a les persones que han participat a les diverses etapes de la
travessa. Caldra formalitzar, previament, la inscripció (telefons 93 714 73 05,
93 714 55 42 i 61 834 92 29). Data límit: 24 de novembre. Oportunament informarem , per escrit, dels detalls d'aquesta petita pero entranyable festa que
posara el punt i final al trajecte excursionista que hem resseguit enguany.
Havent sopat es procedira a fer !'habitual presentació del programa de les properes activitats organitzades pel Grup de Muntanya de cara a l'any 2011 i a la
projecció del document audiovisual de la ruta que acabem d'afrontar, realitzat
acuradament per l'amic Vicenr;: Soto, que recull diverses imatges captades en el
decurs de les jornades muntanyenques que hem tingut el goig de compartir.
• Dia 5 de desembre: Portada del XVI Pessebre del Grup de Muntanya al cim de Sant Marc de Broca (Bergueda), en record i homenatge
del company Koldo Basterretxea.

GRUP ANAR-HI ANANT
• Dia 7: Excursió sorpresa. Sortida a peu del local social a les 8,00 h .
Farem una excursió matinal i a les 12,00 anirem a l'Era d'en Petasques a retre
homenatge a en Joan Muntada a la inauguració del monument en la seva
memoria. Vocals: Lluís Latorre i Jaume Font.
• Dia 21: Col-laboració en les tasques de la 4a Duatló Vila de Castellar.
• Dia 28: La Vall de Sant Sebastia: Excursió matinal. Sortida a les 8 de
l'IES Castellar en cotxes particulars. Rores de camí, tres i mitja aproximadament. Vocals: Reme, 659 048 737 i Mari, 685 835 082.
GRUP DE SENDERS
· Dia 14: 8a Etapa Ruta deis Castellars: Cal Sastre de Valls Castellar del Riu (Espinalbet). Recorregut de 17 Km . Sortida de la Rotonda de les Piscines a les 6,30 del rnatí. Itinerari: Cal Sastre de Valls,
El Sisquer, Rectoria de Llinars, Sant Serni de Terrers, Pla de Campllong (Pi
de les Tres Branques) i Castellar del Riu (Espinalbet). Cal portar esrnorzar
i beguda suficient. El dinar es fara al Restaurant Els Roures. Cal comptar
amb un menú de 20 euros. Calia haver-se inscrit previament.
GRUP FAMILIAR
• Dia 14: Excursió matinal al Torrent de Colobrers i visita als
refugis antiaeris del Pla de la Bruguera. Trabada a les 9 davant del pare de
bombers per deixar els cotxes i agafar la Vallesana. Comenc;arem a caminar a
Can Pages direcció al Torrent de Colobrers. Esmorzarem a la font de la Torre
Turull i continuarem la caminada per darrera la fabrica del vidre. Acabarem
l'excursió visitant els refugis antiaeris de Pla de la Bruguera. Més informació
a http://groups.google.es/group/cec_grupfamiliar.
GRUP DE NATURA
• Dia 6, dissabte: Excursió de tardor al Matagalls. Itinerari: Coll del
Bordoriol, coll de Sabenia, coll Pregon, Matagalls (1.696 mtes), coll Pregon, coll
Sesportadores i Sant Man;:al. El coll de Bordoriol permet oferir l'ascensió més
cornada al Matagalls (Editorial Alpina). És un trajecte forestal dominat pel faig,
d'ascensió constant pero de bon fer, mai extenuant. Desplacarnent: En cotxes
particulars. Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar. Dinar de restaurant o
de carmanyola. Si algú vol, pot anar a dinar a casa. (Arribarem a Sant Marc;al
a l'entorn de les 2 del migdia.) Rores de camí: Tres i mitja aproximadament.
Desnivell 600 mts. de pujada i 600 de baixada. Recorregut: 10 kms. Vocals:
Francesc Deu i Elvira Guardia, Tel. 93 714 58 70.
ESPLAI SARGANTANA
L'esplai segueix esperant que se li assigni
un local adequat per a la seva obra social
arnb els rnés petits de Castellar. Esperem que
el Consistori de la Vila ho valori i esmerci el que
calgui per donar una ubicació mínimament viable
tant a aquesta entitat com a alguna altra del
mateix caire. Des del Centre demanem aquest
su port.

www.esplaisargantana.tk

GRUP DE FOTOGRAFIA
47e Concurs de Fotografia Artística - Trofeu Joan Riera 30e en color
El passat 7 de setembre el jurat va emetre el següent resultat. De les 42
fotografies presentarles pertanyents a 22 autors, va concedir el premi d'honor,
trofeu Joan Riera-premi d'honor a la senyora Carme Vidal, per l'obra «Dues
meitats»; primer premi a la senyoreta Anna Calsina, per l'obra «Marra»; segon
premi al senyor Jaume Muntada, per l'obra «Paviment» i tercer premi al senyor
Enrie Camellas per l'obra «Luxor». Els premis foren lliurats als guanyadors el

Guanyadors del Trofeu Joan Riera
passat dia 11 de setembre, a les 12 del migdia en l'acte d'inauguració de les exposicions de Festa Major. Des de la vocalia del grup de fotografia agrair la participació a tots els concursants i felicitar als guanyadors. Recordar que les
fotografíes restaran exposades fins a principis del mes de novembre i es poden
visitar tots els dimecres de 7 a 9 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit.
A més, també hi ha les fotografíes corresponents a l'exposició 25 Anys de Concurs Anual i «El Pare vist pel Joan Muntada».
Divendres, dia 26 d'octubre a les 21,00 h., al nostre local social, ens reunirem tots els afeccionats a la fotografia que volguem participar en la preparació de les bases del concurs trimestral del proper any (hi esteu convidats). Aquesta reunió servira per fer els canvis que siguin necessaris i escollir
els temes de cada trimestre, del 26e Concurs Anual de Fotografia. Tot sera acordat pels assistents a la reunió.
Foto més puntuada del tercer trimestre.
Autor Enrie Camellas. Us recordem que el tema del quart i últim trimestre d'enguany és «MUNTANYA» i la data maxima d'admissió de fotografies és
el 30 de novembre. Aquest trimestre no caldra el suport de la cartolina (les
dades, tema, títol i autor, es posaran al revers de la fotografia amb rotulador).

El jurat format per membres de les Agrupacions Narcís Giralt puntuara amb el sistema de sempre que servira per donar la
classificació final del 258 Concurs de fotografia anual. Els tres premis del Saló de
Muntanya seran atorgats per votació popular. Durant el mes de desembre les fotografies estaran exposades a la sala gran del
nostre local. Les fotos estaran numerades
i amb el títol. Els socis del Centre i visitants de l'exposició podran votar les tres fotos que més els hi agradi (15, 10 i 5 punts)
en una butlleta i dins d'una urna. Un cop
acabada l'exposició es fara el recompte per
coneixer els guanyadors. Esperem la maxima col -laboració i coherencia per part de
tots. Sols es podra votar una vegada per
persona.
Les fotografies del 3r trimestre del
tema «ULLERES» estan exposades al local social, on les podreu passar a veure fins
a mitjans del mes de desembre. El veredicte efectuat per membres de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell, el passat 5 d'octubre, va ser el següen t :

CLASSIFICACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE
Nom i cognoms
1
Enrie Comellas
Anna Calsina
2
Eduard González
3
Carme Vidal
4
_.I_a_ume MuntadH
5
Francesc Deu
6
Lluís Latorre
7
Carme Mas
8
Maria Marin
9
10 Guillem Diaz
11 Pere Fité
12 Manel Bernal
13 Elvira Guardia
14 Emilia GHrcia
15 J ose Luis Malvesí
16 Jordina Puiol
17 Francesc Soto
18 Carles Mota
19 Francisco Morales
20 Montserrat Mañosa
21 David Bernal
22 Sara Ureña
23 Emi Bravo

Foto 1
22
21
19
19
Hl

21
20
19
17
20
17
16
16

Foto 2
20
18
18
17
1R
13
14
14
16
12
14
15
15

Total
42
39
37
36
::l fi

34
34
33
33
32
::\ 1
31
31

IR

12

~n

17
16
17
15
15
15
14
13
14

13
13
11
13
12
11
12
13
11

30
29
2R
28
27
26
26
26
25

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESPRÉS DEL 3R. TRIMESTRE
1r. Trim 2n. Trim 3r. Trim
Nom i cognoms
Total
40
42
121
39
1 Anna Calsina
40
2 Enrie Comellas
35
42
117
42
39
34
115
3 Lluís Latorre
106
4 Jaume Muntada
35
36
35
104
34
34
36
5 Francesc Deu
34
103
36
33
6 Maria Marin
31
38
33
102
7 Carme Mas
34
37
31
102
8 Elvira Guardia
35
36
31
102
9 Manel Bernal
34
32
102
10 Guillem Diaz
36
35
30
36
101
11 Carme Vidal
35
34
31
100
12 Pere Fité
37
34
26
97
13 Sara Ureña
96
R4
2R
34
14 France_ae__S_oto
31
28
15 Caries Mota
36
95
32
16 Emilia Garcia

NOTICIARI DEL CENTRE
• Día 7, a les 12,00, a l'Era d'en Petasques: INAUGURACIÓ DEL
CONJUNT ESCULTÓRIC EN HOMENATGE AL JOAN MUNTADA 1
CAIXACH (OBRA DE JOAN PARERA)
Com segurament tots ja coneixeu, ja fa mesos que es va iniciar un projecte d'homenatge popular al nostre amic i company en Joan Muntada.
Voldríem recordar i destacar com, des del Centre Excursionista de Castellar, es va programar el cicle d'excursions
en homenatge al Joan; cicle que s'ha anat
desenvolupant alllarg de tota aquesta darrera temporada. El passat Nadal el Grup
Pessebrista també el va recordar exposant
una col1ecció dels seus pessebres .. També
teniu coneixement de la subscripció popular que es va portar a terme al nostre municipi, gracies a la qual es va poder convocar el concurs per a la realització d'un
conjunt escultoric.
L'artista castellarenc Joan Parera ha
estat el guanyador del concurs, i ja esta
perfilant els darrers detalls de la seva obra.
És per aquest motiu que us volem convidar
a acompanyar-nos el proper diumenge, 7
de novembre, a les 12 del migdia, a
l'Era d'en Petasques.
Farem la inauguració del conjunt escultoric i podrem compartir tertúlia i emocions en aquest acte que posa punt i final
a un petit projecte per una gran persona.

En nom de la Comissió Organitzadora us animem a acompanyar-nos,
alhora que volem agrair a la família, als amics, a les entitats i a les institucions que han fet possible retre aquest homenatge.
Comissió organitzadora
• Dia
13:
Lliurament de
premis de la
50a Marxa Infantil de Regularitat. El lliurament de premis
se fara enguany
a l'auditori Mique} Pont a les
6 de la tarda. Hi
són convidats tots
els participants i
les seves famílies,
i sobretot els 25 a:'~-JC::~~
que varen fer-ho
celebrant els 50
anys de la prova.
• Dia 20, dissabte. Conservem el
patrimoni del Centre, en aquest cas, el
camí de l'Itinerari de Natura de Castellar Vell, que esta bastant embrossat alguns trams. Trabada a les 8,00 davant de
l'IES Castellar, preparats amb eines per netejar els camins de l'itinerari. Porteu l'esmorzar i un xic de vi per reposar forces!
• Dia 21: 4t Duatló de Muntanya,
Vila de Castellar. Col-laboració de membres dels diversos grups del Centre en tasques d'ajuda. lnscripcions: Personalment:
Dies 17 i 18 de novembre al local del Centre, carrer Colom s/n. de 7 a 9 del vespre.
Per transferencia des del dia 4 d'octubre i
fins el dia 18 de novembre al compte número 2074-0248-84-3192619791 de Caixa de
Terrassa.
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sin- T - 1 Fax : 93 714 7305

- : http://centrexcurslonlsta.- t e l i l l r . c a t
Correu electrónlc : c - - . . Q.,..U.com

Exposició
PESSEBRISME PER ESCRIT 1 RETRATAT
del 4 de desembre al 16 de gener,
dissabtes, diumenges i festius de 12 a 14 i de 17 a 20h
Dintre de la 13a Biennal del Pessebre Catala

LOTERIA DE NADAL 2010
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LOTERIA NACIONAL
SORTEJG DE NADAL
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dia 22 de desemtn det 2010

Ja s'han repartit, entre els vocals,
socis i botigues que ens donen suport,
talonaris de participacions en el número 33007 de la Lotería de Nadal. Cada
participació és de 4 euros més un de
col1aboració amb l'entitat.
No us oblideu de demanar-lo, per
vos al tres i la família . Mai se sap si ...
Sort a tothom!

QUOTES: MOLT IMPORTANT ENCARA QUE NO HO SEMBLI:
A tots els socis que es vulguin donar de baixa el 2011 o bé
hagin canviat el compte de domiciliació de rebuts: Si us plau. Preguem ens ho comuniqueu abans del 31 de desembre d'enguany. Eviteu
maldecaps vostres i despeses pel Centre.
Els socis, els rebuts deis quals ens siguin retornats, seran donats de baixa de l'entitat automaticament, tal com s'ha fet aquest
any.
La Tresoreria

EL CAMINAR DEL CENTRE
ACTMTATS DEL MES DE SETEMBRE
GRUP FAMILIAR A LES COVES DE MURA
El passat diumenge 19 de setembre, el grup familiar vam aprofitar la
magnífica treva que ens va donar el temps per iniciar el nou curs. Després d'un

dissabte molt plujós ens vam dirigir cap a Mura on havíem quedat amb en Joan
Escoda, del Centre d'Interpretació, per tal de portar-nos a les Coves de Mura.
L'itinerari s'inicia en el mateix centre i s'enfila pel Torrent d'en Reixac,
un corriol amb molta vegetació que va pujant progressivament cap a les coves.
Una vegada alla el nostre guia ens va obrir la porta de la que és la cinquena
cova més llarga del Pare Natural de Sant Lloren<; del Munt i l'Obac i ens va
oferir una explicació de com es va descobrir i de les seves característiques. En
sortir vam continuar sense ell fins arribar a la carena uns metres més amunt
de la cova des d'on s'observen unes vistes magnífiques del Pare amb el Montcau
en primer terme i de Montserrat. Havent dinat a la carena vam iniciar la tornada pel camí del Cargol. Un altre corriol boscós que ens porta a la riera de les
Nespres i al poble. Pero no vam parar al poble sinó que vam continuar a la dreta cap a la font del rector ara ja per un camí ample i planer i que també ens
porta al Gorg del pare on els nens van disfrutar d'un bany merescut.
En definitiva, vam constatar el que ja sabíem, que els nostres fills de
moment trepitgen fort ... Felicitats a tots ells!!

SEGUINT LA RUTA DEL TRESOR CÁTAR DE MONTSEGUR PEL
CAMÍ DE VAUBAN O DELS CANONS
te va ser agradable. Aquí, a la fotografía, quan passem pel nucli rural de
Campanha-de-Sault.
A la portada veiem un grup prop
de Rosa amb les runes del castell
d'Usson al fons, just on comenc;aria !'última etapa de la ruta, castell que suposadament rebria el tresor transportat
pels catars de Montsegur.

El passat 26 de setembre, la colla i amics del Grup de Muntanya (19
persones), sota el guiatge d'en Jaume
Torrens, d'en Joan Estalrich i en Vicenc;
Portell, varen recórrer els 19 km de
muntanya per terres franceses, des de
Niort de Saut a Rosa. El dia comenc;a
plujós, pero aviat sortí el sol i el trajee-

• Dia
4:
AVENC
DEL
MIRADOR
(-47m., 65m.) Situat al terme municipal de Sitges
dins el massís del
Garraf, pero apartat de qualsevol
zona normal d'espeleologia, i per
tant, esta molt
ben conservat. El
pou d'entrada de
-3 metres és estret
i dóna a una gatera descendent que
ens porta a una
petita sala on hi
ha !'entrada d'un pou de -6 m. A partir d'aquí ja hi comencen a haver-hi formacions de tot tipus. Després tenim un pou de -14m i un altre de -16m. La fondaria totall'assolim a peu a través d'una petita finesta que ens porta a una sala
molt concrecionada, amb abundancia del tipus de formacions que surten a la
fotografia. Descens realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro.
• Dia 19: AVENC DE
CAN TORRES (-19m., 55m.)
Situat al terme municipal de
Matadepera. Té dues hoques
d'accés, nosaltres optem per la
més comoda i facil, arribats a la
base d'aquest pou, a roa esquerra hi ha una petita galeria
amb la formació que es veu a
la fotografia. El pou principal
rep la llum natural. A ma dreta segons baixem trobem un
petit pou remuntant i a través
d'una galeria ascendent i seguidament descendent, arribem a
l'últim pou de la cavitat on assolim la maxima fondaria, aquí
hi trobem una magnífica formació ben conservada. Descens
realitzat per: M. Mañosa i J.
Navarro.
• Dia 25: GRALLER DE
CASTELLET (-107m. +9m. ,
500m.) Situat al terme munici-

palde Sapeira (Tremp). La boca és en
forma de cova i ens obliga a ajupir-nos
durant uns 10 metres. Després d'un
ressalt de 2 metres que superem facilment entrem en una galeria alta de
dimensions estretes. Al final d'aquesta galeria trobem l'accés a una via remuntant d'uns 9m. Nosaltres ens quedarem a la meitat d'aquesta galeria
on trobem l'accés a un pou de -2'5m
seguit d'un altre de 12m bastant estret. Seguidament enllacem amb un
pou de -16'6m bastant més ample que
!'anterior i amb formacions. Arribats a
la base d'aquest pou, passem per un
pas baix i ens situem a la capc;alera
del pou més llarg de tota la cavitat
-17'4m, aquí també hi trobem formacions, cal destacar les columnes que hi
ha a peu d'un petit llac que contenia
molt poca aigua. A la base d'aquest
pou hi trobem l'enllac; amb una galeria descendent que seguirem a peu fins
trabar un pou de -6m i diversos ressalts, el més gran d'uns 3m, fins arribar als
-83m on trobem una estreta gatera que porta a la maxima fondaria de la cavitat. Descens realitzat per: M. Mañosa i J. Navarro.

50a MARXA INFANTIL DE REGULARITAT: UN TREBALL D'EQUIP
Ja ha passat
la Marxa Infantil
d'aquest any, una
marxa un xic diferent
de la d'anys anteriors, tots sabem per
que: era la número
50, una marxa que
s'ha preparat amb
molta il -lusió per part
de la Comissió Organitzadora. Havia de
ser un homenatge a
la gent que varen
iniciar la Marxa ara
ha fet 50 anys, una
activitat tan arrelada
i estimada per la
gent del Centre, segur que tots hem passat per la Marxa al llarg dels anys
organitzant, participant, fent de control, etc.
El primer que varem decidir va ser que l'itinerari havia de ser el mateix
de fa 50 anys. Per sort es tenia tota la informació de la primera marxa i a par-

tir d'aquí varem iniciar tot el procés fins
arribar al día 3 d'octubre. El temps va
ser l'adequat per
l'activitat. La participaclO, a l'alc;a,
d'unes 210 parelles
en total, i més de
130 persones repartides al llarg del recorregut fent diferents tasques, i com
a extra, la presencia

d'uns 25 «nens» dels 46 nens que varen fer la Marxa l'any 1961, «pero d'aixo ja
en parla la Maria en un altre escrit».
Una marxa, com qualsevol activitat que s'organitzi, esta formada per tres
parts imprescindibles: els organitzadors, els col-laboradors i els participants. Els
uns sense els altres no poden fer res. És per aixo que la Junta del Centre vol
donar les gracies a totes aquelles persones i entitats que d'una manera o altra
han fet que la Marxa hagi estat possible. Gracies a tots per tot plegat. Comissió Organitzadora de la 50a Marxa Infantil.

UNA MARXA INFANTIL MOLT ESPECIAL PERA MI
El diumenge 3 d'octubre d'enguany, a la plac;a Major de la Vila. A la pla<;:a
Major, la del Sortidor, la de la Font, la del Cal Torretas ... la nostra estimada
plac;a. Die tot aixo perque tenim un embolic de places a casa nostra. I ara vaig
al gra. En tal día va tenir-hi lloc la 50a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat, instaurada per l'antiga SEAC (ara Centre Excursionista) l'any 1961.

A partir de les 8 del matí va comen<;ar a apareixer la quitxalla inscrita,
la petita i la gran, perque enguany hi érem convidats tots els que vam participar a la primera edició, ara fa «només)) 50 anys! A mesura que engegavem, ens
posaven un dorsal amb el mateix número que havíem dut el 1961, on hi deia:
«Jo la vaig fer fa 50 anys)). A la part del darrera hi constava el premi o regal
que et va tocar en aquella ocasió. Tot un detall, francament. Val a dir que gairebé ningú no se'n recordava ...
També us diré que molts no ens reconeixíem, ja que feia entre 30 i 40 anys
que no ens havíem vist més. Emocionats i un xic tremolosos, vam recordar les
nostres batalletes. Tu estas molt prim! I tu ets morena! I a tu et trobo for<;a bé!
I tu com més gran més interessant! Després d'intercanviar-nos els números de
telefon i l'adre<;a de correu electrónic també, enfoquem carrer del Puig de la
Creu amunt, i anar fent, que fa pujada.
A les 12 del migdia, ens tornem a trobar a l'Era d'en Petasques, on s'havien instal -lat els jocs, la Xiruca Pista, en diuen. Ens envolta una munió de
upaparazzis)) per a fer-nos la foto de grup, i tirem avall pel mateix carrer del
Puig de la Creu per on havíem pujat. Pero ara ho fem acompanyats de familiars i amics. L'arribada a la pla<;a Major fou apoteósica, amb grans aplaudiments i alguna llagrimeta, tot s'ha de dir, amb molta emoció.
Donem les gracies a l'Angel Pastor per posar la música adequada a nosaltres, al Centre Excursionista per haver-nos convidat i cuidat tan bé, al nombrós públic que feia d'animador i a les autoritats que ens varen prestar suport
en tot moment.
Maria Consol Casajuana
EL POETA CASTELLARENC JOAN ARÚS I COLOMER
INSPIRA UNA NOVA VIA D'ESCALADA
Malauradament, són ben pocs els poetes i poetesses que han descrit a través del seu art la muntanya de Sant Lloren<; del Munt i l'Obac, i per aixó els
escassos poemes que es poden trobar han esdevingut molt estimats i recordats.
En aquest sentit, el sonet titulat «Retorn de muntanya)) d'en Joan Arús és un
dels textos més evocats per altres autors i per molts de nosaltres. Amb el vos-

tre permís voldríem gaudir de nou, perque mai cansen, de les paraules directe
i senzilles d'aquest poeta enamorat de Sant Llorent; del Munt:
«Retorn de muntanya:

Tornem de la muntanya de Sant Lloren¡; del Munt,
cíclop que els ulls concentra d'innúmeres contrades;
la dels penyals granítics*, que pugen cel amunt,
anhels petrificats de les grans fondalades;
la de les fresques gorges i les aspres collades;
la dels tiranys difícils, que es passen d'un a un;
la dels avenes que semblen xuclar des del profund;
l'adusta, que té a uoltes dol¡;:ors insospitades.
Des del planell dels Óbits - esplendida mirandal'hem flanquejada tota, de l'una a l'altra banda,
les mans esgarrinxades, el cor merauellat.
I, ara, que un raig penúltim del sol ens embolcalla,
esguardem consirosos el camí que daualla
cap a les terres baixes, que hauíem oblidat.
Joan Arús i Colomer»
(*) Observació: geologicament parlant, seria més adequat citar-ho com a
«penyals detrítics» (comentat per en J. M. Torras Homet).

La influencia d'aquestes boniques paraules en el nostre pensament va ser
determinant quan, en culminar !'obertura d'una nova via d'escalada al proper
massís de Montserrat, fascinats per !'estructura petria que acabavem de vencer, varem buscar una definició poetica del medi que havíem escalat. Fou llavors quan, espontaniament, se'ns aparegueren els «anhels petrificats» que cita
en Joan Arús en referencia als penyals, i per extensió a la paret que havíem
escalat. Aquelles paraules serviren per batejar la via i alhora per homenatjar
aquest conegut i recordat poeta castellarenc.
L'itinerari fou obert amb
esperit classic des de baix, tot
resseguint els punts debils
que el camí natural de la roca
ens anava descobrint. Qui vulgui escalar aquest trat;at i alhora entendre el significat del
seu nom, es meravellara davant la inspiració del poeta
Arús, perque gracies a ell els
escaladors sabem que és el
que anem a escalar: són els
anhels petrificats de les
grans fondalades!
Albert Masó a l'inici del primer llarg.
Albert i Óscar Masó Garcia
Foto: Osear Masó Garcia.

MGO'SERRAT- FRARES ENCANTATS- EL MlR ENCAJXONAT

"crornem de (¡;¡
munkm'};'l de
&!nt ~ren~ de(
~unt ,

cícfop '!ue eCs u((s
concentr¡;¡
d'innúmeres
contr¡;¡des;
(¡;¡ deCs pen'};'l(s
flrl'lnítics, '!ue
puflen ce( ¡;¡munt,

¡;¡nneCs petrific¡;¡ts
de (es flrl'lns
foJ'ld¡;¡(¡;¡des C..)"
Joan Arús i
Colomer, 1955.

SÍMBOLS
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Espit M8

,. Paraboll M8
Clau

Vía oberta des
de baix els
di es 11 i 25 de
setembre de
2010 per
óscar i Albert
Masó Garcia.
Recomanable
dur cintes,
bagues,
estreps. bicoins
mi~ans i algun
friend gros.
ltinerari variat
que comparteix
inici amb la vía
"Grimpi qui
puguf' i que va
a buscar una
destacable
xemeneia que
es transforma
en fissura .
Trams amb
roca de diversa
qualitat i un final
aeri i salvatge.
Retom anant a
buscar al nord
el caml del
torrent del
Uoro.

Albert Masó Garcia ©

57a EXPOSICIÓ SOCIAL
DE FOTOGRAFIA
48e SALÓ DE MUNTANYA
PUNTUABLE PEL QUARTTRIMESTRE DEL 2 5 E CONCURS ANUAL

Amb el suport de:

~

..!11111

Consell Catala
de I"Esport

odran pundre-lti p¡ut tots els

vol reflectir l'espen aquesta entitot.
Per tant, el motiu principal 1 predominant ha
d'ésser el paisatge muntanyenc i d'ex:cursionislfte en si mateix:.
Dues per participant. Seran en colot La
ulació chgltal només s'admekit sempre 1
també es pugui fer pel sistema anologic (no
s'admeten muntatges). Totes les fotografies han
de repectar el dret a l'intimitat de les persones
1 a la prOpia lmatge d'acord ambla Uei Organico 1/1982, els autors de les fatografies presentodes al concurs.
~ La imatge fotogn\fica pot tenir un mínim
de 10x: 15 cm 1un mGx:im de 20x:30 cm.

ffilmmtmt'!\AI clors de coda obra s'hi anotoro el tema, títoli dadeS personaJs (nom, COIJ•
noms, aclrepa i telefon).

, IIIICifj Solutions,
Foto Vilo Hosta, Visual i fotoprix: 1clivenclres a

00
ji

Generalitat de Catalunya
Departamentde Cultura

~ ~~~r:~:r:~~:l~a:~~ltura

partir
rer Co
2010.

9 de
, s/n., fin

.. , , Federacló d 'Entitats

JI

FEEC

Excursionistas de Cata lunya
Federac:ióCatalanad'~I Escalada

al local social: CEC, cordia 26 de novembre de

ll.!lm

Formaran ellurat d'admissto 1 qu icació membres del Departament de
fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt, en
el nosk
tge
caner Colom, s/n.) El veredide
públi
pel·lable.

~ ~ Es concecliran a les tres millors obres

seleccionades mitjancant votació populat
Podrit votar tot soci o afecclonat a la fotografia
des del lO de desembre al14 de general Centre, els
eres
19 a les 21 hores, i els
divend
les 21 les 23 hores.
Participar pressuposa l'acceptació total
a'aquesfe$ bases.
Els imprevistos que puguin sortlr seran resolts pel
jurat d'acord amb el delegat del Centre.
Finlda 1
ició, se«t•. incumbencia deis concursants
les fotógrafies del Centre, ja que
aquest no es fa canee de retornar-les.
L'obra que obtingui el primer premi passara a
ésser p•cg.mt del Centre.
Castellar del Valles, novembre 2010

CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR

Amb el suport de:

~ Consell Catala

..11 de I'Esport

lC.U.n....l....._.,!n Socis del Centre Excursionista i aficionats residents a Castellar
del Valles.

I..L:l,l.u.::;;::J:J

Lliure i Muntanya.

Cada concursant podra presentar una col·lecció de tres fotografíes en
cada tema. Les fotografíes han de ser
originals i exclusives de l'autor, i no han
d'haver estat premiades ni publicades
amb anterioritat. lotes les fotografíes
han de respectar el dret a la intimitat de
les persones i a la propia imatge, d'acord amb la Llel organica 1/1982, els
autors reconeixen tenir els drets d'imatge i d'autor de les fotografíes presentades al concurs .

'I.:..L::.jcu..:::¡;:.<J

..:.u................. El format ha de ser JPG. Les
obres s'hauran d'entregar en suport digital o bé enviar per correu electronic a
l'adre~a
del Grup de Fotografía
gtotocec®gmail.com, sol·licitant sempre
justificació de recepció.

o,:.u,:u:.~LU-Lo.l,:¡;:J:I

El termini
de lliurament finalitzara el día 21 de gener del 2011. Les fotografíes s'hauran de
trametre els divendres al local social o bé
a les tendes de fotografía: Tenda de Fotos,
lmageSolutions, Foto Vila Hosta, Visual i
Fotoprix.

m
~

~

Geoeralrtat de Gatalunya
Oepartament de Cultura
Centr. da Promoció de .. Cuttun~
-ITnod;c;onal catalana

Fedenldó d 'Entitats
Excursionistas de Cltaluny•
Federació Catalana d'Aipmisme i Escalada

L.L:.oL:::I.L.II.u.r,~"""-':.n' En el mateix suport digital s'ha d'incloure un arxiu adjunt amb
les següents dades: nom i cognoms del
concursant, tema en el que participa, títol de la fotografía, telefon de contacte i
adre~a de correu electronic.
LrU.J.::1\.Lu:.r:~

Consistents en trofeu a la millor col·lecció de cada tema i també a les
tres primeres obres de cada tema.
Estara integral per membres del
Departament de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt. El jurat d'admissió
es reserva el dret a desestimar aquelles
fotografíes que no responguin a la tematica del concurs.
c.:.¡'w·L.::LIC:.<I

Gratui'ts.

Sera públic i inapel·lable i
tindra lloc el día 4 de febrer, a les 7 de
la tarda.
Cada concursant sois podra optar a un premi per tema. La projecció de
les fotografíes i el lliurament de premis
tindra lloc el diumenge, día 6 de febrer,
a dos quarts de 6 de la tarda. Participar
pressuposa l'acceptació total d'aquestes
bases.
Castellar del Valles, desembre del 2010

CLINICA DENTAL,..
OEL

CEN~E

" '
RESERVAT

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

~'.
PLAN~
Rambla Josep Tarradelles
08400 Granollers
T elefon 938 613 404

1M
V

Prat de la Riba , 34 (pla<;a de Catalunya)
Tel. 937144062
CASTELLAR DEL VALLES
1

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

+In+

Castellargraf, S.L

Puig de la Creu, 3 -Tel./Fax 93 714 51 42
castellargraf@telefonica.net
Castellar del Valles

ESPORTS
Espai del Lector

Nobel

Lllbreria, premsa i papereria
CARRER SALA BOADELLA, 10
CASTELLAR DEL VALLES
Tel. 937 472 301

castellar@libreriasnobel.es

www.libreriasnobel.es

e
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--..#
Espal lector

lNobel

STOI'
Cra. de Sentmenat, 78
Tel. 937142874
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RETO CIO

vinil de color
impressió de vinil en quadricomia
impressió de pancartes
expositors /luminosos
adhesius personalitzats
cotxes, camions i motos
estands per tires
imatge corporativa
papereria personal
catalegs
pagines web
presentacions
marxandatge
projectes a mida

C/ Monteada , 17

Castellar del Valles
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Tel./Fax 93 714 46 67

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