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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Gener 

2, diumenge 

14, divendres 

16, diumenge 

Activitat 

A cremar torrons, etc. etc. Excursió matinal 

Termini per votar les fotografies Saló Muntanya 

Excursió al Bergueda. Retirada del XVI Pessebre 
Les Fonts de Rellinars 

Més informació a 

Grup Anar-hi Anant 

Grup de Fotografia 

Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 

22, dissabte 

30, diumenge 

6, febrer 

Termini per trametre fotografíes del5e DIGICEC Grup de Fotografía 

De font eri font Grup Anar-hi Anant 

25 anys de concurs, clausura i lliurament premis Grup de Fotografía 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza 

15 Raquetes a la lluna plena, 630 970 720 (Pere)-615 626 813 (Pako Crestas) 
als Rasos de Peguera Informació aquí sota. 

8-9 Concentració de Telemark, bttu://centreexcursionistamontserrat.catl 
modalitat d'esquí. Rasos refugi-rasos-de-uegyera/ 

5-6 Cursos d'esquí de muntanya. 630.970.720 (Pere)- 615.626.813 (Pako Crestas) 
febrer Rasos 

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 GENER 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 16: Excursió al Bergueda. Retirada del XVI Pessebre del Gru¡ 

de Muntanya, situat el passat dia 5 de desembre al cim de Sant Marc de Broc: 
(1.607 metres d'altitud). Desplacament: en vehicles particulars. Rores efec 
tives de camí: tres (apr.) Sortida: a les 7 del matí. El retorn a Castellar est: 
previst poder-lo fer entre les 2 i les 3 de la tarda. Vocal: Jaume Torrens (tele 
fans: 93 714 73 05, 93 714 55 42 i 61 834 92 29). 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 2: A cremar torrons, etc. etc. Excursió matinal. Sortida a les 1 

bares en Vallesana de la pla<;a Calissó. Rores de camí: tres i mitja aproximada 
ment. Vocals: Núria Canturri i Francesc Alavedra, 93 714 29 21. 

• Dia 16: Les Fonts de Rellinars. "Una merauella". Excursió matinal 
sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Rores de camí 
tres i mitja aproximadament. Vocals: Lluís Vila, 93 714 37 4 7 i Guillem Díaz 
93 714 82 95. 

• Dia 30: De font en font. Excursió matinal pel Puig de la Creu. Sorti 
da a peu del Centre a les 8 bares. Rores de camí: tres i mitja aprox. Vocals 
Carme Mas i Guillem Díaz, 93 714 82 95. 



GRUP DE NATURA 
• Dia 15, dissabte: Per la serra de l'Obac a la recerca de la gui

neu. Itinerari: Alzina del Salari, Graons de Mura, coll de Boix, alzina Bonica, 
coll de la Cort Fosca, Hospital de Sang, Balma de l'Espluga, Quarto de Reixa, 
font de la Pola, la Porquerisa, coll de Tres Creus i Alzina del Salari. Recorre
gut d'uns 10 km i 400 m. de desnivell. Sortida: A les 8 h. del matí davant de 
l'IES Castellar. Desplac;ament: En cotxes particulars. Rores de camí: Tres i mitja 
aproximadament. Vocals: Elvira Guardia i Francesc Deu, telefon: 937145870. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
Us recordem que fíns el 14 de gener podeu votar les millors fotografíes 

del Saló de Muntanya. Fins aquest dia estaran exposades a la sala gran del lo
cal social del Centre. Fins el proper 22 de gener podeu trametre les fotografíes 
del 5e. DIGICEC, concurs de fotografía digital del Centre Excursionista de Cas
tellar. 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 sem
pre el justificant de recepció. 

El passat 26 de novembre es va dur a terme la reunió de preparació de 
temes del proper any amb el següent resultat: 

Primer trimestre: Lliure Segon trimestre: Ponts 
Tercer trimestre: Dies de pluja Quart trimestre: Saló de muntanya. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

FEEC, LLICENCIES 2011 
S'ha de passar per la secretaria del Centre, amb l'import en 

efectiu del cost de l'asseguranc;a, per tal de poder-vos fer la trami
tació de la llicencia. Consulteu la informació als fulls centrals del but
lletí. 

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 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE 

GRUP DE NATURA AL MATAGALLS 
El dia 6 de novembre uns quants components del Grup atura varem 

pujar al cim del Matagalls per gaudir de la tardor en un recorregut de pujada 
suau que passava en la seva major part per fageda, i encara que les fulles ja 



eren quasi tates al terra, els colors ocres i les branques despullades dels fajo: 
ens van fer gaudir del paisatge d'alló més. Aquí ens teniu a dalt del Matagall: 
en un dia molt assolellat i clar, on contemplarem el mar de boira i la vista del: 
Pirineus empolsinats de neu. 

Grup Natura 

GRUP FAMILIAR A COLOBRERS 

El passat diumenge 14 de novembre, una colla d'uns 58 excursionistes 
entre petits i grans, vam sortir a fer una matinal pel Torrent de Colobrers qw 
ens oferia un paisatge preciós com és habitual en aquesta epoca de l'any. 



Vam anar seguint el corriol que ens porta a la font de la torre Turull on 
vam fer la parada per esmorzar. En acabar ens vam dirigir cap a la zona in
dustrial per arribar als refugis antiaeris i fer-hi una visita. No es tractava de 
cap visita guiada ni de l'objectiu principal de la nostra sortida (com la premsa 
local va publicar), sinó senzillament d'aportar un al ·licient més per engrescar 
els nanos en les nostres sortides. Objectiu aconseguit: Els nens s'ho van pas
sar molt bé i amb ganes de tornar-hi! 

4t DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR 

Una vegada més hem dut a terme el que aquest any ha estat la 4a edi
ció del Duatló de Muntanya Vila de Castellar, el passat 21 de novembre. Aquest 
any hem batut tots els nostres pronostics. Aquesta prova va agafant més adep
tes cada vegada, per tots els municipis voltants i províncies de fora de Barcelo
na. Una participació de 164 (l'any passat 124) corredors aficionats, duatletes i 
triatletes amb dedicació, amb un bon nivell, que vénen a donar nom al nostre 
Duatló. 

El comentari de tots els participants va ser que era una prova molt dura 
i exigent, tal com ha de ser un duatló de muntanya, pero que el trac;at i les vis
tes bé mereixia la pena. El temps ens va acompanyar, encara que als punts més 
alts i obagosos feia fred i corria vent. El dia anterior a la prova, va estar plo

vent, la qual cosa ens va 
amoi:nar, pero el pronos
tic de temps assolellat es 
va complir. 

Molt aconsellable 
l'espectacle que muntem 
a Sant Sebastia. Els que 
ho han viscut saben del 
que parlo: el moviment de 
corredors, l'estrés, el 
cansanci, les presses .. . i 
molta feina pels que van 
a treballar. 

Molta gent col1abo
radora, que sense la eva 
ajuda res d'aixo no s'ha
gués pogut dur a terme. 
Agraits al Grup de Mun
tanya del Centre Excur
sionista, i altres socis de 
l'entitat. Degut a la gran 
necessitat de gent, i no 
sent suficient amb la vin
tena de socis del Centre, 
volem donar les gracies 
especialment a la resta 



Aparcament a Sant Sebastia de Montmajor 
de col -laboradors (més de 70 persones) per la seva tasca: Club Atletic Castellar 
Retrovespa de Castellar, Grup de protecció Civil de Caldes, Serna i Bomber 
Voluntaris de Castellar, Creu Roja de Sentmenat, Espai Lector Nobel, a la Coc: 
Cola i als nostres companys de feina i amics personals que d'igual manera qw 
nosaltes, deixen la seva família i obligacions per unes hores per poder estar aml 
nosaltres. 



Especial menció a la botiga INTERESPORT del .bulevard Padock, la qual 
ens facilita el fer inscripcions presencials alla mateix, ens regalen els dorsals 
pels corredors, descomptes per a la botiga, els inflables, cinta per marcar, i l'ha
ver estat tan amables i eficients amb nosaltres. 

En quant als resultats: a les 2 hores, 32 minuts i 34 segons, després d'ha
ver sortir de les pistes d'atletisme a les 9 del matí, feia entrada el primer arri
bat amb el dorsal 291, en Marc Serrat Genesca, repetint podi de l'any passat. 
La primera femina ho fa a les 3 hores, 37 minuts i 21 segons amb el dorsal 275, 
na Meritxell Monteys Castells. 

Els podiums d'ambdós va quedar de la següent manera. 
Homes: l. Marc Serrat Genesca; 2. Roberto Martínez Calderón i 3. Ivan 

Segarra Moya. 
Dones: l. Meritxell Monteys Castell; 2. Montse Llobet Baró i 3. Aida 

Viladrich Solano. 
Van fer el repartiment dels trofeus els regidors Pepa Martínez i Aleix 

Canalís. Varem comptar també amb la presencia del batlle Ignasi Giménez. 
L'estadística ha quedat de la següent manera: 
Total inscrits: 164 Total sortits: 156 Total arribats:154 
Total homes: 156 Total dones: 8 

Manel Corral i Anna Sola 

RETROBADA AMB ELS CASTELLARENCS DEL RIU 

El proppassat dia 14 de no
vembre, la Ruta dels Castellars que 
ha fet el Grup de Senders va arribar 
a Castellar del Riu. Una cinquante
na de senderistes, entre els quals hi 
havia els bons amics de Castellar de 
la Ribera, vam ser rebuts amb tots 
els honors per la bona gent del bres
sol nacional dels Pa!sos Catalans. A 
l'entorn del Pi de les Tres Branques 
es va recitar un poema de J acint 

Verdaguer i, els trabucaires de Castellar del Riu, van disparar les salves cor
responents. Després, acompanyats dels gegants de la població, vam anar ballant 
en cercavila fins al local social de 
l'Ajuntament. Allí, en bona harmo
nía i germanor, vam gaudir d'un 
apat propi del País. 

L'alcalde, en Ramon Cabra, i 
l'Aleix Canalís, en representació de 
l'alcalde de Castellar del Valles, van 
fer uns petits parlaments d'agra!
ment, de recordan<;a i d'encoratja
ment per a que la Ruta no defallei
xi. Ens retrobarem a la primavera, 
en direcció a Castellar de N'Hug. 
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dr Federadó d'EntiUts 
SUB- 18 {1 7 anys) 

J Excursionistas de Clltlllunya MAJORS {de 18 an)S) 
FEEC -c.u~onod'AlplnbmoiEK.oloclo 

A B C1 C2 o E 
COBERTURES 1 
Responsabilitat Civil 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 
Despeses mediques 

-Centres concertats 11 - limitades 11 - limitades 11 · limitades 11 -llmltades 11 - limltades 
-Centres no concertats Espanya 600,00 € 1.50000€ 1.500 00€ 6.01 o 00 € 6.010 00€ 
-centres estranger 18.030 36 € 18.030 36 € 18.030 36 € 18.030 36 € 18.030 36 € 

Mort 6.015,00 € 6.015,00 € 6.015 ,00 € 6.015 ,00 € 6.015,00 € 
Mort accidental per causa no directa 1.803,04 € 1.803 ,04 € 1.803,04 € 1.803 ,04 € 1.803,04 € 
lnvalidesa 12.025 ,00 € 12 .025,00 € 12.025 ,00 € 12.025 ,00 € 12.025,00 € 
Despeses rescat 6.000,00€ 6.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 € 

Competicions própies de la FEEC Catalanes Catalanes Catalanes Catalanes Catalanes 

{seJ¡ons Llei de I'Esport i Decret 849/1 993) i lnternacionals i lnternacionals i lnternacionals i lnternaclonals 1 1 nternaclonals 

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANCA 1 
Excursionisme (2) Les de la 8 Les de la B Les de la C Les de la D 
Senderisme (2) +Aipinisme +Aipinisme +Esqui de muntanya +Expedicions a: 
Marxes (2) +Alta muntanya +Alta muntanya +Esquí alpí (pista) zones polars 

Per augmentar les cobertures caldra (2) excepte en +Bicicleta de muntanya +Bicicleta de muntanya +Esquí de fons muntanyes + 7.000 m 
fer el canvi a una modalitat superior o alto mumonyo +Canicros +Canicros ·- +Surf de neu 
tramitar la corresponent ampliació temporal Campaments (2) +Campaments d'iglú +Campaments d'iglú +Telemarc 
de l'asseguran~a a través de l'entitat. (2) excepte compome~ +Curses de muntanya +Curses de muntanya + Trineu de gossos 

d'ig/ú +Descens de barrancs +Descens de barrancs +Raids de muntanya 
+Escalada +Escalada 
+Espeleología +Espeleología 
+Raquetes de neu +Raquetes de neu 

AMBIT GEOGRAFIC DE I'ASSEGURANCA 1 
Espanya, Espanya Tot el mon 

Pirineus francesas , Pirineus francesas Europa excepte zones polars Tot el món 
Andorra i Portugal Andorra i Portugal i muntanyes +7.000 m 

PUBLICACIONS: Vertex 
No Si Si Sí Sí Si 

PREUS ANUALS FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC FEEC 
SUB- 1 8 {1 7 anys) 22,30 € 36,00 € 55 ,90 € 81 ,80 € 91,80 € no 
MAJORS de 1 8 anys 36,10 € 48,50 € 72 ,10 € 96,10 € 106,10 € 400,00 € 
PREUS ANUALS habilitació FEDME 
SUB- 18 {17 anys) + 5,60 € no 
MAJORS de 18 anys + 10,85 € 



ES PELEO LOGIA 

• Dia 6: AVENC D'AN
COSA (-26m., 50m.) Situat al 
terme municipal de La Llacuna. 
L'aproximació des del cotxe es fa 
en cinc segons. Consta d'un 
únic pou de -20m amb només la 
instal -lació de sortida. Arribats a 
la base del pou, assolim la ma
xima fondaria per una rampa de 
pedres. Aquesta, ens porta pri
mer a una sala bastant gran 
amb una xemeneia dividida per 
un pont de roca, i d'aquí ja pas
sem a l'última sala de la cavitat 
que ja es fa més estreta i baixa 
de sostre. Les formacions que té 
estan bastant ben conservades, 
poder observar-hi bastantes ban
deres, alguns macarrons i algu
na columna. 

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

• Dia 14: A VENC MARGE DEL MORO (-37 m. , 112 m.) Situat al ter
me municipal de Vallirana. L'entrada és en rampa fins a l'inici del pou inicial 
de -17,6 m, amb un parell de reinstal1acions. Arribats a la base d'aquest i a 
ma esquerra, hi ha l'últim pou esglaonat de -12 m que ens fa arribar a una pe
tita sala on hi trobem l'accés a dues sales, i a un laminador ascendent d'uns 

6 m que ens por
ta a recorrer una 
galería superior i 
que acaba amb 
un pou r emun
tant d'uns 10m 
sense continua
ció. Cavitat bas
tant ben conser
vada pel que 
respecta a les for
macions. 

Descens rea
litzat per: M. 
Mañosa, J. Na
varro i J. Nava
zo. 



· ·Dia 28: COVA-AVENC DE LA TRONEDA (-9m., 110m.) Situada al 
terme municipal de Begues. L'entrada és estreta amb un ressalt de poc més d'un 
metre que es divideix en dues galeries, la de ma esquerra ens fa arribar a la 
cota -7m i té un parell de sales amb molt poques formacions. 

Tornero a l'entrada i agafem la galeria de la dreta, pero primer hem de 
passar un curt laminador i accedim a la sala més gran de la cavitat. No obs
tant, les dimen
sions que té no 
ens permeten 
anar drets en 
cap moment. 
Tota la sala 
fins a la cota -
9m esta 
plagada princi
palment de ma
carrons (tal 
coro s'observa 
en la foto) i al
guna columna. 

Visita rea
litzada per: J. 
Contreras, M. 
Mañosa J. 
Navarro. 

MEMORIA HISTÓRICA D'UN ESDEVENIMENT JA TRADICIONAL 

El pessebre de la Castellassa acompleix 45 anys. 

El passat diumenge, dia 12, aprofitant una jornada lluminosa i acollido
ra, es va celebrar la portada del tradicional pessebre muntanyenc a la Caste
llassa de can Torres. 

És probable que en alguna altra oportunitat ja n'hagim fet esment. Tot i 
aixo, potser val la pena remarcar que aquesta celebració festiva , evidentment 
vinculada amb el solstici d'hivern, per damunt de qualsevol creenc;a o ideologia 
religiosa, de mica en mica s'ha anat convertint en un dels actes més populars i 
carismatics del calendari que presenta l'entitat excursionista de la nostra vila. 
L'assistE'mcia, any rere any, d'un gran nombre de persones de totes les edats, 
així ho certifica. 

Quan el matí del 18 de desembre del 1966 el grup de jovent que confor
ma el nucli més actiu d'una família i entranyable SEAC s'apropa a la Caste
llassa amb un diminut pessebre i les primeres cordes d'escalada dins de la mot
xilla, ningú es podia imaginar que aquells aleshores entusiastes adolescents, 
encapc;alats pel company Josep Llinares, posaven la primera pedra d'un costum 
nadalenc que el pas del temps aniria consolidant. 



Si hom mira enrere i procura transcriure unes b:t;éus dades historiques 
relatives a aquest dilatat periple, per damunt de tot caldra apuntar que els 
autors materials de les diverses representacions del pessebre de la Castellassa, 
a part del seu capdavanter, el propi Josep Llinares, han estat els amics Gon9al 
López, Joan Muntada i Albert Antonell. 

Són quaranta cinc peces distintes, cadascuna diferent de les anteriors, és 
a dir, un nou pessebre cada any, que configuren i van incrementant una extra
ordinaria col1ecció, que roman ben guardada en el local del Centre i que ens 
honora a tots els excursionistes. Pero ja posats a detallar aquest epígraf, és un 
luxe poder deixar constancia que el company Gon9al López va tenir-ne cura de 
la seva construcció, tothora de forma altruista, durant trenta-tres anys gairebé 
consecutius (1973 - 2007). Una mostra, admirable i contundent, que dóna la raó 
a aquella dita que afirma que alla on hi ha una voluntat hi ha un camí. Tot 
un formidable exemple de dedicació, de perseveran9a i de feina ben feta. 

Amb l'arribada de l'any 2008, el Gon9al ofereix el relleu de la construcció 
del pessebre al malaguanyat Joan Muntada. Malauradament, per raons obvies, 
la labor del Joan es va veure limitada a un únic any. Tot i la buidor i la tris
tesa d'un dolorós comiat que ningú esperava, la vida continua i, per fortuna , 
també ho fa el «nostre» pessebre. Des del Nadal del 2009 tenim la sort i la sa
tisfacció de poder portar a la Castellassa, esperem que durant molts anys més, 
els magnífics treballs que aporta, també desinteressadament, l'amic Albert 
Antonell. 

Aquests castellarencs que hem intentat manllevar gairebé de l'anonimat, 
sens dubte són els autE'mtics artífexs de l'esdeveniment. Sense ells, tot aixo no 



hauria estat possible. Pero al seu entorn, formant un extraordinari i dilata 
equip de col-laboradors, probablement també han de tenir el seu lloc un grar 
nombre de persones que en el decurs de tots aquests anys han ajudat, si mé: 
no, amb la seva simple presencia, a que aquesta petita gran festa que acaben 
de viure, tan borrica i entranyable, es vagi renovant i perdurant en el temps 
Des del grup de jovent que prepara !'habitual i classica xocolatada amb melin 
dros, als que vetllen i treballen per tal que l'Ambaixador del Reis visiti h 
Castellassa, fins als amics sacerdots muntanyencs que anys enrere varen ofi 
erar diverses celebracions religioses al peu del monolit rocós, i acabant pel~ 

«nostres» entranyables escaladors, amb el vetera Josep Maria Torras, el Dani 
Sagrera i el Martí Llobet al seu costat i, alhora, amb el suport incondicional 
dels amics i consocis, sabadellencs d'origen, pero ja castellarencs d'adopció , 
l'Albert i l'Óscar Masó, que amatents a aquesta singular diada nadalenca que 
té com a escenari un indret que han palesat coneixer i estimat a bastament, 
també volen col -laborar-hi i compartir la jornada. 

Vagi, dones, dedicat a tot aquest ampli col -lectiu excursionista, el millor i 
pregon homenatge de respecte, admiració i gratitud. Enhorabona a tots. 

Pel Grup de Muntanya del C.E.C. 
Jaume Torrens Calvó 

PUJADA DEL XLV PESSEBRE AL CIM DE LA 
CASTELLASSA DE CAN TORRES 

El diumenge 12 de desembre de 2010 es va celebrar la 45a portada del 
pessebre a la Castellassa de Can Torres. Les tonalitats roges que el sol naixent 
feia lluir en el prehistoric conglomerat dels cingles i agulles del vessant est de 
la Mola presagiaven una jornada d'ambient anormalment calid per l'epoca de 
l'any i per la gelida tónica viscuda en les darreres portades del pessebre. Amb 



les primeres llums d'aquest primaveral dia de tardor, un bon munt d'il-lusionats 
excursionistes amb ganes de gaudir d'aquesta entranyable efemeride es van anar 
acostant als peus de la colossal Castellassa tot omplint de color i alegria els seus 
voltants. D'igual manera, eís escaladors també van fer camí cap a l'agulla, uns 
formant part de la vintena d'esfon;ats excursionistes que des de l'ermita de les 
Arenes van portar el pessebre dins de la historica motxilla d'en Josep Sors, i 
els altres des del pla del Girbau, empesos per la xerinola i les ganes de gaudir 
d'aquesta especial i ja veterana celebració. Tots reunits, la indispensable xoco
lata desfeta amb melindros, la vermellor intensa de les barretines, la presencia 
especial de l'Ambaixador reial Aldican i els seus patges i la tradicional cantada 
de nadales, dirigida efica¡;:ment per la Carme, van precedir l'escalada a la 
Castellassa. 

Els primers a esgarrapar els preuats codols de la gran agulla van ser els 
castellarencs Dani Sagrera i Martí Llobet, que amb eficacia i gran compenetra
ció foren els portadors de la motxilla que contenia el pessebre al seu interior 
sense que la gran responsabilitat de dur-lo fins al cim de la Castellassa els fos 
una carrega, ans al contrari, ja que rapidament hi arribaren i hi fixaren ben 
fort la bonica obra de l'Albert Antonell. Els seguiren la cordada formada pel 
castellarenc Rafel Serra i els sabadellencs Osear i Albert Masó Garcia, impul
sats per la perfecta climatologia i les ganes de grimpar amb emoció i classicis
me aquesta agulla tan estimada i admirada pels afortunats que viuen a prop 
d'ella. Per últim, els castellarencs Esteve Ogaya i en Leo van tancar la vertical 
comitiva tot resseguint la silueta inconfusible del monolit i albirant la neu del 
Pirineu que ens recorda que, tot i no semblar-ho, l'hivern era molt a prop. 
Unides les cordades en l'aeri cim de la Torre de la Castellassa de Can Torres, 
gaudírem del paisatge i de l'harmoniosa convivencia del grup. Contents, un a 
un baixarem de l'agulla realitzant !'espectacular rapel de la seva cara est, arri
bant a terra sans i estalvis i desitjant que 365 dies després ens puguem reunir 
de nou tots els que estimem aquesta bonica tradició per poder-la tornar a cele
brar! 

Els protagonistes de la pujada del pessebre dalt de la Castellassa 
de can Torres són, d'esquerra a dreta: Rafel, Leo, Esteve, Albert, 

Óscar, Dani i Martí. Autor: Óscar Masó Garcia. 



CRÓNICA D'UN MATÍ IDÍL·LIC 
Va fer un matí idíl·lic, asolellat, d'aquells matins que conviden a sortir a 

la muntanya i encara més si és per portar el 45e Pessebre a la Castellassa dE 
Can Torres. Ara fa 45 anys que el Josep Llinares va proposar la idea de portar 
un Pessebre a aquest indret tan bonic del massís de Sant Llorenc;, un indret 
que, any rere any, hem fet entre tots un punt de trobada de la gent del Centre. 

Aquest any tot ha anat rodó: el temps, la xocolata, la participació (més de 
200 excursionistes al peu de la Castellassa), va venir l'Ambaixador Aldican : 
recollir les cartes del nombrós grup de nens, i set escaladors varen posar e 
Pessebre al cim. Per donar més color a la festa es varen repartir més de 201 
barretines i, com sempre, es varen cantar les classiques nadales. Un bon comen 
c;:ament de les properes festes! 

P.D: Moltes gracies al Grup Illussió per la seva inestimable col ·laboracié 

La Junta 



LIS FONTS 
DE CASTELLAR -~- Disposem a la venda 

d'aquest recull de les 
diverses surgencies 
situades dintre del 

terme municipal 

Rambla Josep Tarradelles 
08400 Granollers 
Tel. 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, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
caslellar@libreriasnobel.es 

www.libreriasnobel.es 

~ 
Espai Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

€·~ SERVE/ INTERFLORA 
IT\) 

Prat de la Riba, 34 (pla<;:a de Catalunya) 
Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA DENTAL~ 
OEL CEN~E "' 

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

ESPORTS 

STO" 
Cra. de Sentmenat, 78 



d' 
Estudi de Comunicació Disseny Grafic 
lmpressió Digital color maxima qualitat 

1 Ploter fotografic gran format 1 Retolació 1 
1 Copisteria professional 1 Projectes web 
Catalegs Multimedia i PDF 

1 Materials i tallers d'Scrapbooking 

OFERTA NADAL: Porta la teva foto en un cd, llapis 
usb, .•• i la imprimim sobre FOAM (cartró ploma). 

Presentant aquest anunci podras obtenir un 20% de 
descompte en el preu o bé si ens portes 2 imatges 
per fer, la tercera et surt gratuita. 

Solució: busca 2 amics ... 

1 

1 ~3X2 
Descomptes no acumulables ni sumables entre ells. Oferta valida fins mida 30x40cm. Va lid fins el 31/1/2011 


