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DESEMBRE 2010 

Tardor a les Agudes (Montseny) i monument a Joan Muntada (Era d'en Petasques) 

Dones fes tes • 1 millor 2011! 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Desembre Activitat Més informació a 

5, diumenge 
10, divendres 

12, diumenge 
17, divendres 

19, diumenge 
2 de gener 

Portada del XVI Pessebre a Sant Marc (Baga) 
Inici exposició de fotografía del Saló de Muntanya 
Fins el 22 de gener, admissió fotos 4t. DIGICEC 
Portada Pessebre a la Castellassa de can Torras 
Reunió de programació d'hivern 
Reunió per programar les properes sortides 
Coneguem el nostre Riu: El Ripoll i Vall d'Horta 
A cremar torrons 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Anar-hi Anant 

Data Excursió Organitza Km 

5 Pessebre al Cim de Taga Unió Excta. Sant Joan 
de les Abadesses 972720890 

Caminada Popular Centre Excta. de Llinars 685242608 
de Llinars del Valles 

12 Caminada per col locar pessebre Centre Excta. del Penedes 938172241 
de muntanya CEA V Monteada 
Encerclem Collserola (3): ceav67@hotmail.com 
Barcelona-Monteada 935 647 780 1 659 382 441 (Daniel) 

19 Travessa de Collserola Grup de Muntanya del Casal Lambda 
Matagalls amb pessebre Club Excta de Breda 606661824 

20 Pujada de pessebre a Céllecs Centre Excta. de Vilassar de Mar 

25 Pujada a la Mola Club Muntanyenc de Terrassa 937339389 
Caminada Nocturna Nit de Nadal Grup Muntanyenc la Lira Vendrellenca 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 

6 
15 

18 

12 

15 

4 
10 

• Dia 5: Portada del XVI Pessebre del Grup de Muntanya al cim 
de Sant Marc de Broca (Bergueda), en memoria i homenatge del 
company Koldo Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. Despla<;ament en 
vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a l'entorn de les 6 de la tarda. 
Es pot aconseguir informació més detallada trucant als telefons 93 714 73 05, 
93 714 55 42 o 61 834 92 29. 

• Día 12: CoHaboració a la portada del 45e Pessebre a la Caste
llassa de can Torras. Sortida a les vuit del matí, en punt, del local del Cen
tre. ltinerari: Castellar, el Ripoll, coll del Lliri, pla del Girbau, coll de Grua, gorg 
del General, coll de la Castellassa. Havent esmorzat i després de la tradicional 
cantada de nadales, iniciarem el retorn davallant vers coll Llarg, carena de l'Illa 
i les Arenes. Hora prevista d'arribada a Castellar: cap a dos quarts de dues de 
la tarda. Rores efectives de camí: quatre (apr.) Vocal: Jaume Torrens. 



• Dia 17: Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del primer trimestre de l'any 
2011. Comenc;ara a les deu del vespre al local social. Oberta a tothom que vulgui 
participar i col-laborar. 

NOTA 
En el butlletí del passat mes de novembre, una errada de tipus tecnic va 

motivar que hi apareguessin programades dues excursions -datades per als dies 
7 i 14 de novembre, a la serra del Montsant i la quarta excursió del Cicle de sor
tides Camins i racons de Sant Llorenc; del Munt i de la serra de l'Obac- que, al 
no poder-se realitzar les prospeccions previes com a conseqüencia de la persis
tent presencia de la pluja, ambdues van ésser ajornades ja molt abans de la data 
prevista. 

Tot i que, a corre cuita, varem posar a principi de novembre un avís, ben 
visible, al local del Centre, sabem que hi ha persones a les que no els hi va 
arribar aquesta informació. Alhora, també es va rectificar i actualitzar imme
diatament el contingut de la pagina electrónica. Es tracta, dones, d'un petit ca
pítol anecdotic que lamentem profundament ja que ha estat una incidencia to
talment aliena a la nostra voluntat i a la de la persona que, coordina i 
compagina el butlletí. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 12: Portada del Pessebre a la Castellassa de can Torras. 

Excursió matinal, sortida a les 8 de l'IES Castellar en cotxes particulars. Vo
cals: Francesc Soto 93 714 62 32 i i Josep M.a Biosca, 93 714 62 63. 

• Dia 19: Coneguem el nostre Riu: El Ripoll i la Vall d'Horta. 

Projecte Rius 



Excursió matinal, sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. 
hores de camí tres aproximadament. Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, 
93 714 5 70. 

• Día 2 de gener: A cremar torrons, etc. etc. Excursió matinal, sorti
da a les 8 hores en Vallesana de la plac;a Calissó. Rores de camí tres i mitja 
aproximadament. Vocals: Núria Canturri i Francesc Alavedra, 93 714 29 21. 

GRUP FAMILIAR 
• Día 12: Participació en la portada del Pessebre a la Castellassa 

de can Torras. A les 8 h. ens trobarem a l'aparcament del Viena. 
Participarem en fer el Pessebre del Centre, pero la data esta per confir

mar i, per tant, els que hi vulgueu ser-hi, consulteu al google groups. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 12: Participació a la portada del Pessebre a La Castellassa de 

can Torras. 
• Dia 17, divendres: Reunió per programar les properes sortides, 

de gener a juliol, a les 19h. de la tarda al local del CEC. 
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guardia, 93 714 58 70. 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast. 
A la redacció del butlletí tenim notícia que enguany esta previst fer sorti

des esporadiques, pero no curset d'esquí, vista la falta de participants de l'hi
vern passat. 

En Jaume Muntada i companys d'esquí us donaran la informació en els 
propers butlletins. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 26 de novembre es va acabar el termini per presentar les fotografíes 

del 4t. trimestre, Saló de Muntanya. Us invitem a veure les fotografíes i a vo
tar les tres que us agradin més. Estaran exposades des del dia 10 de desembre 
fins el 14 de gener. Al local social hi trobareu les butlletes i una urna per efec
tuar les vostres votacions. 

Fins el proper 22 de gener podeu trametre les fotografíes 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 electronic a 
l'adrec;a del Grup de Fotografía gfotocec@gmail.com, sol-licitant sempre justifi
cant de recepció. 

L'últim acte que celebrarem per commemorar els 25 anys de concurs, Els 
paisatges dels fotógrafs del C.E.C., finalment s'ha traslladat al dia 6 de 
febrer coincidint amb l'entrega de premis del concurs anual. Comenc;arem a les 
17.30h. amb la projecció dels paisatges, després el Digicec i per acabar el re
partiment de premis. Si algú encara esta interessat en participar en Els pai
sa tges dels fotografs, ha de portar set fotos, la primera de !'autor i les altres sis 
de llocs o moments que més t'agradin. Es portaran en un CD. Per més infor
mació trucar al Lluís, 93 714 44 60, o al Guillem, 93 714 82 95. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

100 ANYS DEL FUTBOL CASTELLAR 
Es convida a tots els socis amb il -

lusió de jugar formant un equip del C.E.C. 
per al torneig de futbol-sala que esta 
previst per a la celebració del centenari, que 
us poseu en contacte amb la secretaria del 
Centre els dimecres a la tarda o els diven
dres al vespre, o deixant un missatge, o per 
correu electronic, donant les dades se
güents: nom i cognom, telefon i en quin ti
pus de formació us agradaria jugar: mascu
lí, femení o mixte. Telefon 93 714 73 05, 
e-mail: cecastellar@gmail.com. 

• Dia 12: Portada del XLV PESSEBRE a la Castellassa de can 
Torras. Sortida a les 8 del matí de davant de l'institut lES Castellar en cotxes 
particulars. 

Un any més, esperem trobar-nos a l'indret senyer per participar en aquest 
acte del Centre, indicador de l'inici del període nadalenc. 

Hi col-laboren els diferents grups. Més informació a la secció de grups. 

Pessebre realitzat pel nostre benvolgut soci 
Albert Antonell Ribatallada 



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: Us preguem que 
ens ho comuniqueu abans del 31 de desembre d'enguany. Eviteu mal
decaps vostres i despeses pel Centre. 

Els socis, els rebuts deis quals ens siguin retornats, seran 
donats de baixa de l'entitat autom~Uicament, tal com s'ha fet 
aquest any. 

La Tresoreria 

FEEC. LLICENCIES FEDERATIVES 

La Federació encara no ha publicat els preus de les assegurances per 
l'any 2011. Esperem que el procediment sigui com l'any passat. Us tindrem 
informats. Consulteu, durant el desembre, el web del Centre o de la ma
teixa Federació, a veure si donen la informació. 

UNA NOTÍCIA 
IMPORTANT 

Hola, nens: 

Aquest any sí que pot venir 
l'Ambaixador ALDICAN a les Cas
tellasses per recollir les cartes de 
tots vosaltres, petits i grans. 

Recordeu: el dia 12 de desem
bre, a dalt de la muntanya, farem 
de pastorets del Pessebre, menjarem 
xocolata, cantarem nadales i porta
rem la carta a l'Ambaixador. 

Tots a fer molta bondat!!! 

El patge de l'Ambaixador 

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 



.. - ... g:NJ::,.:~~=StONISTA 
Colom. sin (Al~) 
C'eellstetlaregma..t .com 
Tel i Fu g3 714 73 05 
08211 Ca.tteller ~ Vallb 

LOTERIA NACIONAL 
SORTEIG DE NADAL 

Participació de QUATRE EUROS al bitllet número 

33007 
sorteig que es celebrara el dia 22 de desembre del 2010 

N2 00601 

Oonatiu: ¡ euro Oipositari: LA JUNTA 
Tot tol6 esquin~ot o brut serlJ nul. Caduco ols tres mesas. 

Ja tens la teva participació? Si no és així, potser encara ets 
a temps de demanar-la .. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES D'OCTUBRE 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA 50a MARXA INFANTIL DE 
REGULARITAT 

El passat día 13 de novembre, a !'entrada de l'auditori Miquel Pont, es va 
procedir al lliurament de les fotografíes als participants de la Marxa. Després 
de la presentació de la memoria audiovisual de la jornada feta pels propis socis 



fotografs, es van lliurar els tro
feus i premis als millors qua
lificats, amb la presencia a l'ac
te del nostre batlle, l'Ignasi, i 
altres representats. 

L'auditori es va quedar 
petit, i més si arriba a venir 
tothom. 

Els tres primers classificats 

CURSET DE GEOLOGIA 
La geologia és probablement una ciencia for<;a desconeguda tot i la curio

sitat que desperta quan hom s'hi acosta. Recordem com les projeccions 
audiovisuals del professor Joaquim Monturiol a casa nostra eren de les més 
multitudinaries. 

Un altre professor En Josep Gibert ens apropa a la geologia mitjan<;ant 
un Itinerari Geologic pels entorns de Castellar. El primer itinerari geologic edi
tat modestament al nostre país. Des aquestes ratlles ens afegim al reconeixe
ment que ha rebut aquest castellarenc il-lustre mitjan<;ant la Medalla de la Vila. 

El passat mes d'octubre, un altre professor i soci actiu de la nostra enti
tat, en Joan Estalrich, ens va fer gaudir mitjan<;ant imatges de tot el món i del 
nostre país, amb explicacions planeres de com s'ha format el relleu de les mun
tanyes, · de les planes, els canyons o els avenes, fent caure algunes de les con
viccions més arrelades entre la gent. 

Varem fer una sortida practica al Port del Comte, un dels llocs més inte
ressants des del punt de vista geologic, per la diversitat de fenomens visibles 



Instant::mia del curset 

Al Port del Comte 

que es poden contemplar, i més tenint la sort de comptar, com en el nostre cas, 
del mestratge del Joan. Des d'aquestes ratlles volem agrair-li el seu treball i la 
seva col1aboració desinteressada. Des d'ara la nostra visió del paisatge gaudi
ra d'una nova óptica, sera més rica, tot jugant a fer de geolegs aficionats. 

Grup de Natura 



ESPELEOLOGIA 
• Dia 9: A VENC SOT DE LA BÓTA (-20m.) Situat sector del Montcau 

dins el massís de Sant Lloren<; del Munt. No es necessita cap tipus de material 
per endinsar-nos dins d'aquest avene, ja que l'accés és per una rampa bastant 
inclinada i en tot 
moment rebem 
llum de !'exterior, 
ja que és una es
cletxa. No obs
tant, a la part fi
nal trobem 
algunes formaci
ons, i quan anem 
de baixada, a mit
ja rampa a ma 
esquerra trobem 
una sala amb 
més formacions 
tal com s'observa 
a la foto. Descens 
realitzat per: 
M.Mañosa 
J.Navarro 

• Dia 10: AVENC DE LA CUNETA (-29m.) Situat al terme municipal 
d'Olesa de Bonesvalls dins la urbanització de les Bassioles. També se li diu 
l'avenc del Catejat, pero considero que de la Cuneta li escau d'allo més bé, ja 
que la boca esta al costat mateix d'un dels carrers de la urbanització. L'accés 
es fa en menys de 15 segons. La boca és estreta pero de seguida s'eixampla. Als 
-8m arribem a un petit repla sobre un bloc encastat que dóna accés a l'últim 
pou de la cavitat, i és aquí on es concentra la major part de formacions bastant 

ben conservades. 
Cal comen

tar, pero, el fet de 
que estigui al cos
tat mateix d'un 
carrer, s'ha con
vertit en un abo
cador de deixalles 
incontrolat, la 
major part de les 
quals es troben al 
fons de l'últim 
pou de la cavitat. 

Descens re
alitzat per: M. 
Mañosa, J. Na
varro i J. Nava
zo. 



CLINICA DENTAL,... 

OEL CEN'IrlE "' 

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

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 

Telefon 938 613 404 

1M TALLER VILACLARA S. A. 

V 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 

Espai del Lector Nobel 
Llibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
caslellar@libreriasnobel.es 

Espai Lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

RESERVAT 

~'. 
PLAN~ 

{.J SERVE/INTERFLORA 
"" 

Prat de la Riba, 34 (pla<;:a de Catalunya) 
Tel. 937144062 

CASTELLAR DEL VALLES 

1 

?rtlm+ 
Castellargra( S.L 

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42 
castella rg raf@telefon i ca. net 

Castellar del Valles 

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 

ttii/.1 H_,Y~-tli l-'11 /'~'/-'l-'/ Íl'll 1 pU~ílc GRAN roniJI'J 
u~~~-,, 12ouu r JUYUl 
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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 


