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

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

NÚMERO 511 JULIOL-AGOST 2011 

Socis guardonats a l'Aplec colla del Grup Anar-hi Anant 

BON ESTIU! FINS SETEMBRE! 

sEA(' 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Juliol/Agost Activitat Més informació a 

1 divendres 
2 dissabte 

Termini inscripcions a la sisena etapa ruta Alt Bergueda Grup de Muntanya 
El Valles s'il-lumina: Sopar a la Mola Grup Anar-hi Anant 

2 dissabte 
5 dimarts 

La vegetació del Ripoll Grup de Natura 
Reunió (segona) preparatoria de la Marxa Infantil, 21:30h Noticiari del Centre 

10 diumenge 
2 setembre 

Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Sisena etapa Grup de Muntanya 
Termini per fotografies tema lliure, Trofeu Joan Riera Grup de Fotografia 

TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

Juny a Els Bastions: Ruta de la Val! de http://www.elsbastions.com 
setembre Ribes. Dues modalitats. Per a: info@elsbastions.com 105 

3 julio! Travessa pel circ del Concrós 938 491 736 
centreexcursionista.lacomi@gmail.com 

3 Alta muntanya: Pie de l'Estanyó Club Excta. Pirenaic, 933 024 239 
(Andorra) (2.914 m) cep@pirenaic.cat 

3 Bastiments Unió Excta. de Barcelona de Sants 
933 325 494 14 

9-10 Ascensió al cim de Coma d'Or Club Excta. de Gracia, 932 378 659 
(2.826 m) cegracia@cegracia.cat 

10 GR-92: L'Ametlla de Mar Grup de Muntanya del Casal Lambda, 
(Baix Ebre) 933 195 550 1 muntanya@lambdaweb.org 14 

10 11a Caminada Mollet-Masnou Club Muntanyenc Mollet, 935 791 285 
cmmollet@cmm.jazztel.es 15 

16 Cam. Popular Festa Major estiu 938 331 097 1 ce-svcastellet@telefonica.net 12 

17 Camí dels Nyerros: Vallter-Nyer C. Excta. Sant Celoni, 938 675 213 
correu@elcesc.org 19 

24 9a Caminada Popular de Creixell 649 087 952 1 cemcreixell@gmail.com 10 

6-7 agost Coma d'Or 933 152 311 1 cec@cec.cat 

6 Caminada Popular Festa Major Centre Alpí V all del Segad el! 
de Pardines 972 728 055 9 

9 Ascensió a !'Aneto (3.404 m) Club Ciclista Almatret, 606 083 066 

13-14 Ascensió a Vignemale 933 469 604 1 aem@aemuntanya.cat 

27-28 Ascensió a la Pica d'Estats 606 661 624 1 info@cebreda.cat 25 

4 setemb 34a Travessa Vallter-Núria 972 260 675 1 ceo@ceolot.cat 

8 Excursió rodalies Breda 606 661 624 1 info@cebreda.cat 12 

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



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 1: Finalitza el termini per a tramitar les inscripcions a la sisena i 

última etapa de la ruta: Itineraris per l'Alt Bergueda i Cardener. Podeu trucar 
als telefons 93 714 73 05, 93 714 55 42 o 61 834 92 29. 

• Dia 10: ltineraris per l'Alt Bergueda i Cardener - Sisena etapa. 
De l'estació d'esports d'hivern de Tuixén/la Vansa a l'estació d'esports 
d'hivern del Port del Comte. Itinerari: Estació de Tuixén/la Vansa, refu
gi de l'Arp, prat Llong, Tosa Pelada, Pedró dels Quatre Batlles (2.388 m), Cap 
de les Pedrusques, prat Piquer, portell de la Devesa, les Morreres, coma Senti
nella, Estació del Port del Comte. Desnivells: Ascendents, 623 m. Descen
dents, 809 m. Temps efectiu de camí: 4 hores i 45 minuts. Distancia: 
14,362 knÍ, Velocitat mitjana de l'etapa: 3.024 metres/hora. Cal portar es
morzar, dinar ,(?) i beguda suficient per a tota la jornada. Sortida: A LES 
SIS DEL MATÍ, en punt, de la rotonda de la ronda de Llevant, enfront de 
la piscina coberta. Per a les persones que ho vulguin, hi haura la pos
sibilitat de dinar en un hostal de l'estació del Port del Comte. El re
torn a Castellar es fara també en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila 
esta previst poder-la fer entre les set i les vuit de la tarda. Per a assistir a les 
sortides d'aquesta ruta cal primer formalitzar la inscripció i disposar de la tar
geta de l'asseguranc;a d'accident. Vocals: Joan Estalrich, Jesús Gómez, Vicenc; 
Portell, Joan Roura, Vicenc; Soto i J aume Torrens. (telefons: 93 714 73 05 , 
93 714 55 42 i 61 834 92 29). 

El Grup de Muntanya del Centre desitja a tots els companys i amics ex
cursionistes que puguin gaudir d'unes bones i merescudes jornades de vacances! 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 2, dissabte: El Valles s'il-lumina. Excursió a la Mola. Sortida a les 

18:00 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: Els diposits de 
Matadepera, Camí dels Monjas, Camí de la Font Soleia i la Mola. Tornada per 
la mateixa ruta. Caldra portar-se el sopar, roba d'abric i una llanterna. Vocals 
Francesc Soto, 93 714 62 32 i Guillem Díaz, 93 714 82 95. 

Molt bones vacances d'estiu a tothom! Al setembre tornarem a comenc;ar 
amb més excursions. 

GRUP DE NATURA 
• Dia 2, dissabte: La vegetació del riu Ripoll. ltinerari: Jonqueres, 

horta i vegetació, torrent de Colobrers i Castellar. Sortida: A les 8 h. del matí 
davant de l'IES Castellar. Despla~ament: En autocar de línia fins a Sabadell. 
Rores de camí: Tres i mitja aproximadament. Vocals: Marta Busquets, tel. 
93 714 79 41 i Marc Fabregat, telefon 676 233 103. Reunió per preparar les pro
peres sortides el dimecres 21 de setembre a les 20 hores. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El dia 30 de juny va ser l'últim dia per entregar les fotografíes del segon 

trimestre, tema: «Ponts». El veredicte com sempre es fara a carrec del Departa-



ment de Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell, dins aquesta 
primera quinzena de juliol. Quan es sapiga la data enviarem un correu. Les 
fotografies quedaran exposades al local del Centre, on podeu passar a veure-les 
els dimecres de 7 a 9 del vespre i els divendres de 9 a 10:30 de la nit. La clas
sificació sortira en el proper butlletí. 

El dia 2 de setembre s'acaba el termini per entregar les fotografies del 
Trofeu Joan Riera, tema lliure. Les cartolines es poden passar a buscar pel lo
cal del Centre. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

LA INAUGURACIÓ DEL "BOULDER" JOSEP Ma TORRAS AL CENTRE 

NOVES SAMARRETES A LA VENDA 
Amb l'emblematica frase «Units perla 

muntanya» ja tenim a la vostra disposició 
aquesta samarreta. Demaneu-la a Secretaria 
o a l'Emi Bravo, si la veieu. Ja són molts els 
socis i amics que la llueixen 

El passat 27 
de maig es va inau
gurar la modernitza
ció d'aquest espai del 
Centre a disposició 
de tots els socis amb 
anims i energies su
ficients. Cal adrec;ar
se als responsables 
que vénen entre set
mana i respectar la 
normativa. 



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE MAIG 1 JUNY 

RECORDS DE L'ÚLTIM APLEC 

L'Aplec del Centre Excursionista s'ha tornat a celebrar per dotzena vega
da com la festa dels excursionistes castellarencs que permet a tots els assistents 
un retrobament ple de converses, records i vivencies compartirles. 

Els veterans 

Un moment del dinar de germanor 

La jornada 
ens va comenc;ar 
amb pluja, darre
rament havíem 
tingut temps in
estable i el dia 
de l' Aplec no va 
ser una excepció. 

A les deu 
en punt, mossen 
Genís va celebrar 
la missa a la pe
tita ermita de les 
Arenes plena de 
goma gom, men
tre a fora seguia 
plovent. 

La missa en record dels excursionistes traspassats va ser molt emotiva i 
es va acabar amb el cant dels goigs de la Mare de Déu de les Arenes i amb el 
repartiment d'un petit record, com és habitual en la nostra celebració. 

.. 
:.:_ 



En veure la inestabilitat del temps, els organitzadors van decidir celebrar 
el dinar a l'Institut Castellar, que previament s'havia reservat com a lloc alter
natiu. Des d'aquí, un cop més, donem les gracies a en Josep Manel Martí i a tot 
l'equip directiu de l'Institut per totes les facilitats donades que ens van perme
tre tenir un espai molt adequat per la celebració. 

El dinar preparat pels bombers de Castellar va ser molt ben valorat du
rant les converses de sobretaula. 

Un cop finalitzat l'apat, el president acompanyat per la vicepresidenta i 
la secretaria van lliurar el Memorial Simeó Caba als excursionistes Ricard 
Carné, Joan Lleixa i Lluís Vila que fa 50 anys que són socis del Centre. Curio
sament, un d'ells és el soci número 50 ... 

Seguidament, es va lliurar la placa commemorativa dels 25 anys als so
cis: Laia Rocavert, Roger Rocavert, recollida per la seva mare Pilar Homet, 
Montserrat Mañosa, recollida pel seu pare Tomas Mañosa i Blanca Biosca, re
collida per la seva mare Concepció Costa. 

Per concloure l'acte es va fer un petit homenatge al soci Pere Cardona, 
que ben aviat fara 80 anys. Va recollir molt agralt l'obsequi i les seves parau
les van transmetre emoció als assistents. 

A fora seguia plovent ... ! 

EL GRUP FAMILIAR INICIA LA TEMPORADA D'ESTIU 

Tot i que no havíem dormit gaire per la celebració de la Champions, el 
passat 29 de maig el Grup Familiar vam enfilar cap a la Costa Brava a les 8:15 
del matí. El trajecte ens va portar des de la Cala Fosca (Palamós) a la Platja 
de Castell, platja que encara avui es conserva verge. El recorregut és curt i per 
tant no va ser cansat i ens va permetre descobrir cales preciases. En arribar a 
la Platja del Castell vam pujar a veure les runes del que havia estat un assen
tament íber i des d'on es contemplava una panoramica preciosa de la platja. Se
guidament vam disfrutar d'un bon bany. L'aigua estava gelada, pero als nanos 
evidentment no els va importar gens i es van banyar, van fer castells de sorra 
i van buscar crancs. En acabar el bany ens vam dirigir cap a una pineda que 
havíem vist a mig camí on vam dinar molt relaxadament. A la tornada a la Cala 
Fosca, un alt~e bany va posar el punt i final a la que va ser una bona sortida!! 



EL PUIG DE LA CREU S'IL-LUMINA PELS 100 ANYS DE FUTBOL 
La tarda-vespre del passat 3 de juny, dia de la gran celebració del Futbol 

Castellar, uns quants socis del Centre que s'havien compromes van fer de guia 
obrint la marxa. Es calcula que varen pujar unes tres-centes persones al Puig 
de la Creu. La ruta la van fer per la pista del Bombers pasant pel Sot de 

Goleres. 
Un cop 

a dalt, la 
gent del fut
bol va repar
tir coca i 
moscatell 
per a tots els 
assistents, i 
quan va co
men¡;ar a 
fer-se fose, 
després d'en
cendre els 
focus per il
luminar el 
campanar, 
es van re

partir unes barretes de llum i es va comen¡;ar a baixar, per anar al camp de 
futbol on estaven cantant havaneres. Una anecdota més per recordar. Tots fem 
esport! 



TAST D'ESCALADA 

El diu
menge dia 
19 de juny, 
el Grup 
Familiar 
amb la 
col·labora
ció del 
G A M E 
(Grup d'Al
ta Munta
nya i Esca
lada) ens 
vam Iniciar 
en el fabu
lós món de 
!'escalada 
fent-ne un 
petit tast a 
Montserrat. 
Vam pujar 
amb el funicular a Sant Joan i en una de les parets del camí que porta cap a 
Sant Geroni ens hi vam instal-lar durant quatre hores. La baixada la vam fer 
caminant pel camí de Sant Miquel. Gairebé la majoria de nens, pares i mares 
ens vam animar a escalar i en vam quedar molt satisfets. Alguns van repetir i 
tot. L'experiencia va valer molt la pena i ja tenim ganes de repetir!! Moltes 
gracies a l'Esteve, la Laia, el Jordi i la Montse per acompanyar-nos!! 

GRUP DE MUNTANYA AL CAP DEL VERD 
El 29 de maig, amb un dia esplendid, uns 35 participants dels Itineraris 

per l'Alt Bergueda i Cardener, van completar la quarta etapa amb l'ascensió al 
Cap del Verd (2.282 m), un mirador fantastic als 380°, guiats pels veterans 



Jaume Torrens, Vicen<; Por
tell , Joan Estalich i Jesús 
Gómez. Es notava molt l'eu
foria de la victoria del F.C. 
Barcelona de la nit anterior. 
De l'etapa cinquena en par
larem al proper butlletí. Ja 
només restara l'etapa sisena 
el 10 de juliol i s'haura com
pletat un cop més la ruta 
anual. 

ESPELEOLOGIA 
• Dia 5 de maig: AVENC DEL CLOS (-28m.) Situat al terme municipal 

de Begues, dins el massís del 
Garraf. Historicament s 'havia 
utilitzat de cementiri d'animals 
morts. Cavitat composta d'un 
únic pou amb dues reinstal·la
cions. Poc abans d'arribar a la 
segona reinstal-lació, trobem 
una xemeneia paral ·lela que co
munica amb el pou principal. 
Les formacions que té estan bas
tant descalcificades, avene molt 
se c. 

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

• Dia 15 de maig: AVENC DE LA BASSA DE LA LLACUNA (-52m.) 
Situat al terme municipal de Vallirana, dins el massís del Garraf. Cavitat com
posta d'un principal pou de 
-17m amb només una 
reinstal·lació, bastant es
tret, i a partir del desviador 
que passem uns metres més 
avall de l'entrada, comen
cem a trobar-hi formacions. 
Arribem a un petit repla, i 
per un estret laminador ac
cedim al pou final de la ca
vitat de -15m, que és el més 
ample. 

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



• Dia 5 de juny: AVENC 
DE L'ESPADELLA (-42m.) 
Situat al terme municipal de 
Tivissa. Té un pou inicial de 
-13m que acaba amb una ram
pa de forta inclinació, i que 
desemboca al següent pou de 
-24m. Arribats a la base, pas
sem un pas estret que ens por
ta a una gran sala amb moltes 
formacions, i amb alguns 
gourgs plens d'aigua depenent 
de l'epoca de l'any. A la dreta 
d'aquesta sala descendim a 
una altra petita sala plena de 
banderes i arribem a la maxi
ma fondaria de la cavitat. Si 
seguim recte, trobem un bloc 
amb una excletxa a cada cos
tat, si pugem a "ramonage" 
per l'escletxa de la dreta, a la 
part superior del bloc, trobem 
una petita galería amb el sos
tre ple de formacions molt ben 
conservades. 

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

• Dia 18 de juny: FORAT 
DEL VENT (-37m., 191m.) Situat 
al terme municipal d'Albinyana. 
Aquest avene, forma part del siste
ma integral Cova Artús-Forat del 
Vent, queja fa anys no es pot fer la 
travessa integral, ja que el pas que 
comunica amb la cova esta obstrult 
per uns blocs. La foto correspon a la 
boca d'entrada del Forat del Vent, es 
pot baixar facilment entre blocs sen
se asegurar-nos, pero passats un 
parell de ressalts interiors, ja ens 
hem d'assegurar. Un cop hem asso
lit la maxima fondaria de la cavitat, 
de camí cap a la Galería de la Co
municació ens trobem un racó amb 
algunes formacions. Cavitat bastant 
caotica, encara ho és més la Cova 
d'Artús. 

Descens realitzat per: M. Ma
ñosa i J . Navarro. 



centre excursionista de castellar 

48e Concurs 
de Fotografia Artística 

34e Trofeu Joan Riera 
31e en Color 

Tema lliure Juliol 2011 



Bases 
PARTICIPANTS: Tots els socis o castellarencs. 

TEMA: Lliure, en color. 

OBRES 1 FORMATS: Dues per participant. Seran en color. La manipulació digital 
només s'admetra sempre i quan també es pugui fer pel sistema analogic (no s'ad
metran muntatges). La imatge fotografica pot tenir un mínim de 10 X 15 cm i un 
maxim de 20 X 30 cm. Tates les fotografies han de respectar el dret a la intimitat 
de les persones i a la propia imatge d'acord amb la Llei organica 1/1982, els au
tors reconeixen tenir els drets d'imatge i d'autor de les fotografies presentades al 
concurs. L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits pot ser motiu de rebuig 
per part del jurat d'admissió. 

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada obra s'hi anotara (amb rotulador), el títol i da
des personals (nom, cognoms, adrec;:a i telefon). 

TRAMESES: A Tenda de Fotos, Image Solutions, Vila Hasta, Visual i Fotoprix, i els di
vendres a partir de les 10 de la nit, al local social del Centre Excursionista de Caste
llar, carrer de Colom, s/n., fins el 2 de setembre de 2011. 

JURAT 1 VEREDICTE: Formaran el jurat d'admissió i qualificació membres del De
partament de Fotografia de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, en el nos
tre estatge social. El veredicte sera inapel-lable, el dia 6 de setembre a les 9,30 
de la nit. 

PREMISA LES QUATRE MILLORS FOTOGRAFIES: 
Premi d'honor: Trofeu Joan Riera i 60 euros. 
Primer premi: Trofeu i 50 euros. 
Segon premi: Trofeu i 40 euros. 
Tercer premi: Trofeu i 30 euros. 

NOTES: 
-La fotografia que obtingui el Premi d'Honor quedara en propietat de l'entitat orga

nitzadora. 
-cada concursant podra optar a un sol premi. 
-Qualsevol imprevist que sorgeixi en el moment del veredicte sera resolt pels mem-

bres del jurat en coHaboració amb el delegat del Centre Excursionista de Castellar. 
-Eis premis en metal·lic caducaran als tres mesas a partir de la data d'entrega. 
-Finida l'exposició, sera incumbencia deis concursants retirar les fotografies del Cen-

tre, ja que aquest no es fa carrec de retornar-les. Les fotografies que passats nou 
mesas no s'hagin recollit, passaran a formar part de l'arxiu fotografic del Centre. 

-Participar pressuposa l'acceptació total d'aquestes bases. 

EXPOSICIÓ: Tates les obres presentades s'exposaran conjuntament amb els ob
jectes o materials que conformen habitualment la nostra tradicional exposició de 
la Festa Majar. 

Organitza: Grup de fotografia del CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR DEL VALLES 

Col·labora: DEPARTAMENT DE FOTOGRAFIA DE LES AGRUPACIONS PROFESSIONALS NARCÍS GIRALT 

Amb el recolzament ' 

de: J~ r 
FEEC 

Federació d'Enlitats 
Excursionistas de Catalunya 
Federació Catalana 
d' Alpinisme i Escalada mm 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

~ lltl Centre de Promoció de la Cultura 
~ ~ Popular i Tradicional Catalana 



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' 

· ALBUMS DIGITALS HOFMANN . 

• Álbums amb impressió digital 
• Álbums amb impressió fotografica 
• Minialbums digitals 
• Albums Kukuxumusu i Disney 
• Calendaris, tasses i quadres 

Descarrega't el programa de 
forma gratu"ita al nostre web, 
activa'l amb el codi 20447 4 i 
gaudeix deis 
teus albums 

VOLS APRENDRE A FER-LOS? 
TALLERS GRATUiTS PER APRENDRE A FER ALBUMS 
DIGITAL$ EN COL·LABORACIÓ AMB EL MIRADOR. 

Demana informació de 
dates disponibles a: 

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 


