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Colom, s/n- Telefon 93 714 73 05- Castellar del Valles (Valles Occidental) Barcelona 
e-mail: cecastellar@gmail.com - http:/ 1 centrexcursionista.entitatscastellar.cat 

Adherit a les federacions d'Entitats Excursionistes de Catalunya, 
a Azimut i a la Coordinadora d'Entitats per la Pedra Seca 

NUMERO 506 FEBRER 2011 

Hivern: A dalt, Pedraforca i Costabona i a baix, «Baixant de l'agulla)), lr premi, d'Enric Comellas 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Febrer Activitat Més informació a 

5, dissabte Veredicte 58 DIGICEC de fotografía Grup de Fotografía 

6, diumenge Projecció 58 DIGICEC i lliurament de premis Grup de Fotografía 

11, divendres Assemblea ordinaria de socis Noticiari del Centre 

12, dissabte Aficionats a !'esquí, atenció possible sortida Grup d'Esquí 

13, diumenge Cal¡;otada - reunió Grup Anar-hi Anant 

Pujada a La Mola o esquiada a Tuixent- La Vansa Grup Familiar 

18, divendres 

19, dissabte 

20, diumenge 

Reunió preparatoria de la X prava Els Cinc Cims Grup de Muntanya 

Excursió a la Santa Cava (Montserrat) 

4a sortida del cicle Camins 

Grup de Natura 

i racons de Sant Lloren¡; 

25, divendres Termini reserves per les sortides de marr; 

27, diumenge Excursió Caldes-Caldes, matinal 

Grup de Muntanya 

Grup de Natura 

Anar-hi Anant 

4 mar¡;, div. Termini inscripcions ruta Alt Bergueda i Cardener Grup de Muntanya 

Xerrada «<ntroducció al món deis ocells» 

6 mar¡;, dium. Sortida d'observació als Aiguamolls de !'Emparda 

Grup de Natura 

Grup de Natura 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza 

5 Gr-2 2a etapa. Boadella-Emporda-Lladó Centre Excta.Ripollet 622 53 04 50 
6 4" Marxa del Montserratí Club Excta.Esparreguera 93 775 91 72 

Carrú dels Nyerros:Castellcir-Aiguafreda Centre Excta.Sant Celoní 93 867 52 13 
Matinal Excurs.: El Grony de Miralles Centre Excta.del Penedes 93 817 22 41 

12 GR-4 5a etapa Sagas-St. Sadurní Rotgers Uníó Muntanyenca Eramprunya 93 662 01 24 
Cim del Taga i Sant Amand Centre Excta.Anem a Caminar 93 769 72 27 

13 Circuít de Raquetes de Neu a Cap de Rec Agrup. Científico-Excta. Matará 
937 550 837 inf<Xí!)agrupe.org 

Sastres comarcals: La Talaia del Montmell Centre Excta.Catalunya 93 315 23 11 
Cims, Ermites i Cingleres: 
Llaveria Salvatge Club.Excta.Pirenaic 93 302 42 39 

19 Excursió la Ruta de !'Esquirol Ass.Excta. Polinya 93 713 30 26 
20 Circuit de Raquetes de Neu a Aranser Uníó Excta.Urgellenca www.ueu.cat 

Camínada de la Llum Centre Excta.Comarca del Bages 
938722912 info:Wcecb.cat 

27 Sant Salvador de les Espases Centre Excta.Catalunya 933152311 
Súria-Cardona Centre Excta.Taradell 93 880 04 78 
Gallina Pelada Centre Excta.Sant Vicenc de Castellet 

20-27 Excursions al túnel de Montclar 973 40 20 45 1 973 40 02 65 
inf<Xí!Jcastellsdelleida.com 

Km 

16,9 
21 
19,85 

19,3 

18 

24 

Per a més informació sobre aquestes sortides d'altres, dirigiu-vos a la web: 
FECC: www.feec.org. 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE FEBRER 

GRUP DE MUNTANYA 
·Día 18, divendres: Reunió preparatoria de controls i col·labora

dors de la X prova de resistencia per muntanya Els Cinc Cims. Es 
celebrara al local del Centre, a dos quarts de deu del vespre. Oberta a totes les 
persones que vulguin participar a les tasques d'organització d'aquest esdeveni
ment festiu . 

·Día 20: Cicle de sortides Camins i racons de Sant Llorenc del 
Munt i de la serra de l'Obac (4). ltinerari: Aparcament de l'ermita de les 
Arenes, el Dalmau, Sant Pere de Mur o del Dalmau, canal Fonda, canal del Ca
brit, carena del Pages, els Óbits, font Flavia, avene del Daví, casetes del Bufí, 
canal de la Rabella, coll Gavatx, el Daví, Pi de les Quatre Besses, aparcament 
de l'ermita de les Arenes. Sortida: a les 7 del matí, en punt, de la plar;a Calissó. 
Desplacament: amb vehicles particulars. Hora prevista d'arribada a Castellar; 
a dos quarts de dues de la tarda. Hores efectives de camí: 4 (apr.) Vocals. 
Joan Roura i Jaume Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 61 834 92 29. 

·Día 4 de mar¡;: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions 
a la primera etapa de la ruta per l'Alt Bergueda i Cardener. 

GRUP ANAR-HI ANANT 
·Día 13: El calcot no engreixa. «Calcotada-reunió». Sortida de tot 

el día durant la qual caminarem, menjarem i parlarem. Més informació: Gui
llem, 93 714 82 95 o 699 87 11 23. 

·Día 27: Caldes, Caldes. Excursió matinal pels rodals de Caldes de 
Montbui. Sortida a les 8 del matí de l'IES Castellar en cotxes particulars. 

Rores de cami: tres aprox. Vocals: Ricard Canturri, 92 714 25 54 i Gui
llem Díaz, 93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 
· ·Día 13: Pujada a la Mola. Aquesta sortida esta condicionada a la 

del dia 30 de gener en funció de l'estat de les pistes d'esquí de fons de Tuixent 
la Vansa. Si no s'ha pogut fer !'esquiada el día 30 es fara el 13 de febrer enlloc 
de pujar a la Mola. Per concretar-ho consultar http://groups.google.com/group/ 
cec_gru pfamiliar. 

GRUP DE NATURA 
·Día 19, dissabte: Excursió a la Santa Cova (Montserrat). Itinerari: 

Collbató, Coves del salnitre, camí de les Feixades, torrent de la Bellasona, la 
Santa Cova i retorn. Sortida: A les 8 del matí de davant de l'IES Castellar. 
Desplar;ament: En cotxes particulars. Rores de camí: Tres aproximadament. 
Vocal: Josep Ramon Recorda, tel. 93 714 69 35. 

·Día 4 de mar¡;, divendres: Xerrada: «Introducció al món dels ocells». Lloc: 
Local del Centre Excursionista a les 20 h. Conferenciants: Montserrat i Josep. 

·Día 6 de mar¡;: Sortida als Aiguamolls de l'Emporda. Itinerari: Pels 
aguaits del Pare. Sortida: A les 7,30 h. del matí davant de l'IES Castellar. 
Desplar;ament: En autocar, places limitades. Cal fer la reserva abans del día 
25 de febrer. 



Reserva i preus autocar: Per telefon o a la secretaria del CEC. Socis 
adults: 15 euros. Socis infantils fins a 12 anys: 8 euros. No socis adults: 20 euros. 

o socis infantils fins a 12 anys: 12 euros. Vocals: Elvira Guardia i Francesc 
Deu, tcl. 937145870. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat 19 de gener es van recomptar els punts per saber els guanya

dors del Saló de Muntanya. Els votants van ser 30 persones que van donar els 
següents guanyadors: 

Primer premi a la fotografia: «Baixant de l'agulla» d'Enric Camellas. (Fo-
tografia de la portada) . 

Segon premi: «Colors de tardor» de Francisco Morales. 
Tercer premi: «Cap a ! 'interior de la boira» de Manel Bernal. 
• Dia 5, dissabte, a les 18,30h.: Es fara el veredicte del 5e DIGICEC al local 

social del Centre Excursionista. Després anirem a fer el sopar dels fotógrafs com 
cada any, on passarem una bona estona parlant de fotografia i més coses. Els 
que estigueu interessats poseu-vos en contacte amb el Guillem o el Lluís per 
saber !'hora i el lloc. 

• Dia 6, diumenge, a les 17.30h.: Es fara la projecció dels paisatges favo
rits dels fotógrafs, després la projecció de les fotografies del 5e DIGICEC 
!'entrega de premis del mateix concurs digital i del concurs anual. 

GRUP D'ESQUÍ DEL C.E.C 

Els membres del Grup estero esperant que millorin les condicions de la 
neu per poder reprendre les activitats própies de la temporada d'hivern. 

La novetat d'aquest any és que no farero el classic curset d'esquí de qua
tre dissabtes consecutius. El motiu d'aquesta decisió ve donat per les poques 
expectatives creades a rel de la crisi que estero patint des de ja fa uns anys. 
Considerem que es més viable organitzar sortides d'un sol dissabte en funció 
de la demanda dels socis i evidentment de la propia climatologia. El fet de no 
estar lligats a les classes periódiques d'una escola d'esquí, ens permetra escollir 
diferents estacions d'esquí per a cada sortida, tot i que es provable que després 
de tot l'any passat sense anar-hi, en alguna ocasió tornero a visitar la ja «una 
mica nostre» estació de Pal-Arinsal a «Vall Nord» Andorra. 

Per poder informar-vos d'una manera prou agil, rapida i efectiva, comp
tem amb el suport de les noves tecnologies, i amb aquest fi, hem creat una 
adre<;a de correu electrónic per tal de que ens feu arribar les vostres dades i «e
mails». Així, dones, quan les expectatives de neu siguin favorables, us farero sa
ber -via Internet i amb prou marge de temps- les sortides que anirem pro
gramant al llarg de la temporada. Evidentment, si esteu amatents a les 



informacions de la Web del centre, també hi trobareu la informació adient. 
No cal dir que la realització de les futures sortides estara condicionada per 

el nombre de persones que facin la inscripció i el seu pagament uns dies abans 
de la data de la sortida. En el supósit que no hi hagi un número d'esquiadors 
prou ampli com per dur a bon terme !'esquiada, s'anul-lara la sortida i es retor
naran els diners dipositats al compte. 

Les vostres dades (basicament volem saber el vostre nom complert, la 
adre<;a electrónica a on voleu rebre les convocatóries, algun telefon de contacte 
i si pot ser també algun número de telefon móbil, la vostre edat i si disposeu 
d'algun tipus d'asseguran<;a d'accident d'esquí. També és molt important que ens 
feu saber si sou socis del Centre i el vostre número de soci. ) ens les heu de fer 
arribar a la següent adre<;a electrónica : gesquicec@gmail.com 

Estem amatents als propers canvis climatológics per dur a terme una sor
tida el proper dissabte 12 de febrer , si la neu ens acompanya. Us mantindrem 
informats. 

ESPLAI SARGANTANA 

Benvolguts i benvolgudes sar
gantanes ... Bon any nou!!!! No ho di
gueu a ningú, no ho comenteu amb el 
coixí, no li parleu del tema a la tieta ... 
pero aquest any nou ve carregat de 
sorpreses!!! 

Anem per parts. El passat 27 de desembre, l'Ajuntament, el Centre Ex
cursionista de Castellar i l'Esplai Sargantana vam firmar un conveni per deci
dir la cessió de l'antic local de Benestar Social, també conegut com a "Galliner", 
al costat de l'Ajuntament, a l'esplai Sargantana!!!! Sííííí ' !!!!!!!! JA TENIM LO
CAL!!!!!!! Quan les obres acabin, el galliner es convertid en un saRgantarer!!!! 
Des de l'equip de monitors de l'esplai volem agrair a tots aquells que han aju
dat a que aixó fos possible, tant pares, nens, nenes, ex-monitors, monitors, polí
tics, i tota aquella gent que ha parlat de l'esplai amb altra gent. Moltes Gra
cies!!! Sense vosaltres l'únic que podríem fer ara és prendre el sol, com la resta 
de germanets verds que tenim. Esteu Atents a totes les publicacions de l'esplai, 
i si no sabeu on llegir les notícies, les trobareu en el butlletí de la nostra web 
on us podeu subscriure. Celebrarem l'ocasió com a bones sargantanes! 

Pero no és només aixó el que ens depara el futur!!! Hi ha moltes més co
ses!! Fem un viatge mental fins a l'any 2010, concretament el dia 28 de desem
bre, quan tots nosaltres vam patir alguna que altra broma d'algun cervell 
gracioset d'algun amic nostre, sí? Us en Recordeu? Dones l'esplai Sargantana 
va estar fent una festa, com cada any, oberta al poble, on quatre noies vestides 
de llamantols fúcsia van estar fent balls i can<;ons. També va haver-hi nens 
penjant llUfes per arreu, vam menjar xocolata calenta i melindros ... Com? Que 
no hi vau anar??? Com que no? L'any que ve passarem Llista eeeeeh!!!!!! 

L'últim que comento, i ja us deixo seguir llegint altres casetes i fent el 
dinar, o anant a donar un volt ( que sé que penseu que aquesta sargantana ja 
s'enrotlla massa ... ) és que el día 15 de gEner haurem comen<;at un nou trimes
tre sargantanil!!! Sí, els monitors estem un xic més grassonets, pero és que els 
polvorons i torrons de la iaia esta ven taaan bons ... Ara toca ja posar-se a tre
ballar, a fer activitats, a moure un xic l'esquelet i els músculs (no us els deixeu 



pas) i a fer excursions per a recuperar la línia i poder-nos posar tots el banya
dor a l'estiu! Algú ha parlat de pirates a l'eSplai ... 

Per a més informació, ens podeu visitar per sopar si porteu menjar, a la 
nostra web (http://sargantana.entitatscastellar.cat) o venir a l'esplai. Depenent 
de l'edat que tingueu estareu a petits, mitjans o pre-joves a les tardes de 4.30 a 
7.30 o amb els gansos de joves de 7.30 a 9.30 cada dissabte! Hi esteu tots con
vidats! 

P.D: Algú ha vist el missatge secret? NO??? És molt facil!! 

NOTICIAR! DEL CENTRE 

Dia 11, ASSEMBLEA ORDINARIA DE SOCIS 
En reunió de la Junta celebrada el 13 de gener passat, s'acorda convocar 

l'assemblea general de socis pel divendres día 11 de febrer, a les 9 del ves
pre en primera convocatoria i a dos quarts de 10 en segona, que es desenvo
lupara d'acord amb el següent ordre del dia: 

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 
- Estat de comptes 2010 i aprovació, si s'escau. 
- Aprovació quotes de socis per l'any 2012. 
- Pressupost per l'any 2011. 
- Propostes dels socis, presentades per escrit o correu electronic fins el 9 

de febrer. 
- Torn de paraules, precs i preguntes. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE DESEMBRE 

El Pessebre del Centre, Primer premi de la categoría d'Entitats 
del 68e concurs 



ESPELEOLOGIA 

• Dia 12: A VENC D'EN GARRIGAL (-26 m) Situat al terme municipal 
d'Olesa de Bonesvalls, dins el massís de l'Ordal. Cavitat amb només un únic pou 
de -17m. , arribem a la maxima fondaria per una rampa de pedres. Cal destacar 
la gran boca d'entrada de 8x5 metres. A la part final de la rampa és on es con
centren la major part de formacions practicament seques. A la meitat del pou a 
ma dreta trobem una finestra que ens condueix a una curta galeria. 

Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i J. A. Rodríguez. 

Avene d'en Garrigal 



• Dia 29: AVENC DE LES TEIXONERES (-20m.) Situat al sector del 
Montcau dins el massís de Sant Lloren<; del Munt. Cavitat composta d'un únic 
pou sense cap tipus de formació. 

Arribats a la base del pou, a ma esquerra hi ha un balcó i al costat una 
petita rampa per la qual assolirem la maxima fondaria de la cavitat. 

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

Avene de les Teixoneres 



· Dia 7: AVENC DEL CABIROL (-33m., 80m.) Situat al terme munici
pal de Mont-ral (Alt Camp). Té una gran boca d'entrada que ens permet baixar 
el primer pou de -12m sense il1uminació. Anem a parar sobre un con de terra 
i pedres. A ma dreta remuntem un ressalt entre blocs i seguidament entrem en 
una curta galeria que ens porta a un pou de -11m. Tornem a la base d'entrada 
i baixem per una rampa inclinada fins a un ressalt de -5m. Arribem a una sala 
on en un dels extrems hi ha un petit laminador que ens porta a l'inici d'un estret pou 
dividit en dos trams de -4m i -7m. Cavitat amb mol~ poques formacions. 

A ven e del Cabirol 

FINAL D'ANY AL PI DE LES CINC BESSES 
I A LA MANDONGUILLA DEL RIPOLL 

Per acomiadar l'any, el passat 31 de desembre del 2010 pel matí ens va
rem ajuntar en J.M.Torras i els germans Albert i Osear Masó Garcia, junt amb 
el gos Terry, per anar a visitar el singular Pi de les Cinc Besses dels Horts del 
Víctor a través d'un recorregut planer de 6 km. 

Sota una persistent pluja que deixava el terreny ben xop i relliscós, va
rem resseguir un trajecte curull d'atractius; primerament les basses del Barceló 
i després la font homónima; més endavant la font del Carner, la font dels Ave
llaners i la de la Falguera; passades les fonts, les curioses "capades de moro" 
que travessen el Ripoll (forats rodons en filera picats a la llera rocosa), i final
ment el peculiar pi i la formidable barraca de pedra seca del seu costat. La di
vulgació del pi i l'arranjament de les fonts i la barraca són fruit del talent de 
la colla capitanejada per en Pere Cardona i en Joan Roura, als qui s'ha d'agrair 
de tot cor la seva tasca incansable i altruista. 

De retorn, varem fer l'última grimpada de l'any ascendint la Mandongui
lla del Ripoll, un isolat bloc situat damunt la llera del riu Ripoll. Primer varem 
travessar el riu, amb dificultats perque duia un bon cabal, i llavors assolírem 
tots quatre el cim, des d'on ens varem fer la foto de família i alhora varem de
sitjar un ... ... Bon Any 2.011 a tots els excursionistes castellarencs i de 
rebot a tots els catalans! 

Osear Masó Garcia 



FITXA TECNICA: 
Pi de les Cinc Besses dels Horts del Víctor 
(T.M.de Castelllar del Valles) 
Edat aproximada: 80 anys. 
Perímetre arran de ter ra: 4, 15 m . 
Perímetre a un metre de terra: 4, 7 m . 
Especie: pi pinyoner . 
Informador: Pere Cardona Valls. 

Terry, Albert, J.M.Torras Osear amb el pi al darrera 

Vies de boulder 
Aleada· 3 mts 1 Roca conalorne@da 

1) Normal {t\111 pu. 11*) 
2) Ambp.rllla (o..rtpu fitltt. IU•) 
3 ) Rota/res (lrkift l ~..m 1111,..w. V") 

4 ) Tnmkillu fpebletptMMiP3UM*-· V+) 
5) Dlpfodocus (11 m*w, bonM preses de me V') 
6) 55 aniversarl d-' Joan (le"* dillcl. S.) 
7 ) Capvespre ten&brós (ldhefenc:lf¡ 1 «¡uilibli. v.¡ 
8)(Projocle) 
9) Sansa blgoU (roca poc .tlldll. IV·) 

t 

Santa Maria 
de les Arenes ¡ 

a Castellar 1 
de/Valles ' 

Pi de les Cinc Besses 
deis Horts del Vlctor 

F. de la Falguera 
F. deis Avellaner& 

F. del Carner 

• LesArenes 
•••• • 

Osear Masó Garc/a '2011 © 



lES fOHTS 
Of 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 

17\ 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 
castellar@libreriasnobel.es 

www.libreriasnobel.es 

~ 
Espei Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

€. J SERVE/ INTERFLORA 
FTO 

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

CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA DENTAL,.... 

OEL CENtrlE "' 

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

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



El teu centre integral 

d' 

• Fotocopies B/N i COLOR. 
• lmpressió Digital. Porta el teu usb, cd ... 

i t'imprimim allo que necessitis. 
• Enquademacio. Espiral, wire·o ... 
• Plastificats. 
• Paper, cartolines i sobres. 
• Servei de fax i e-mail. 
• Servei d'escaner. 
• Estampació de samarretes. 

OFERTES PER ESTUDIANTS: 
IMPRESSIÓ + ENQUADERNACIÓ * 
deis teus 
treballs. 2 o 1o OlE. 

PAPER A4 80gr. 500u ••• 

Descomptes no acumulables ni sumables entre ells. Ofertes valides només per a estudiants. Presenteu 
aquest anuncio anomeneu l'oferta quan vingueu. 
*Oferta valida fins el 11. • *Oferta 

Diposit legal : B. 16.009 - 1967. 
Fotocomposició i impressió: Castellargraf, S.L. Puig de la Creu, 3. Tel. 93 714 51 42. Castellar del Valles 


