
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 515 DESEMBRE 2011 

Grup de premiats a la 51a Marxa Infantil de Regularitat de l'octubre passat 
(Foto Lluís Latorre) 

Pessebre del soci Albert Antonell per a col·locar dalt de la Castellassa 
de can Torres el día 11. Porta la teva barretina! (Foto del soci Joan Castells) 
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4 34a Marxa de Regularitat C.Excta. Garriguenc 938716693 
info@cegarriguenc.org 8 

17a Cam. Pop. Llinars del Valles C.Excta. Llinars 938412045 
cellv@llinars.cat 

Sortida de Baixa Dificultat C.Excta. Sant Vicen~ de Castellet 
93 8331097 ce-svcastellet@telefonica.net 10-12 

11 Visites guiades castell Unió Muntanyenca Eramprunya 
d'Eramprunya 93 6620124 www.umegava.org 

18 Senderisme GR-92 Garraf Grup de Muntanya del Casal Labda 12 

Tradicional pujada del C.Excta. Sant Celoni 
Pessebre a les Agudes 93867 5213 correu@elcesce.org 

GR-92 Tarragona - Cambrils Club Excta. Gracia 932378659 28 

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

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE DESEMBRE 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Portada del XVII 

Pessebre del Grup de Muntanya 
al cim de Sant Marc de Broca 
(Bergueda), en record i homenatge 
del company Koldo Basterretxea. Sor
tida a les 7 del matí. Desplac;ament en 
vehicles particulars. Retorn previst a 
Castellar: a l'entorn de les 6 de la tar
da. Es pot aconseguir informació més 
detallada trucant als telefons 93 714 
73 05 o 93 714 55 42. 



GRUP ANAR-HI ANANT 

• Dia 11: 
Col ·laborac ió a 
la portada del 46 
Pessebre a la 
Castellassa de 
can Torres. 

• Dia 16: 
Reunió pe r a 
programar les 
activitats del 
Grup de Munta
nya, que es desen
voluparan en el de
cu rs del pr imer 
t r imestre de l'any 
201 2. 

Comen c;ara. a 
dos qu arts de deu 
del vespre a l local 
social. Oberta a tot
h om que vulgu i 
participa r i col -la 
borar. 

• Dia 11: Portada del pessebre a la Castellassa de can Torres. 
Excursió matinal: sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes parti
culars. Vocal: Guillem Diaz 93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 

• Dia 11: Com a propera activita t participarem a la pujada del Pes
sebre a la Castellassa. Sortirem puntuals a les 8:00 de l'aparcament del 
Viena. 

• Dia 11: P arti
cipació a la porta
da del Pessebr e a 
la Castellassa de 

~Vil_,.,., can Torres . 



GRUP ANAR-HI ANANT 
ÉS HISTORIA 
Rutes per les ermites de Montserrat 

El monestir de Montserrat va ser fundat per l'Abat Oliba al s. XI a l'Edat 
Mitjana. Molts monjas consideraven que la vida en solitari, eremítica i contem
plativa era la millar manera per arribar a contactar amb Déu, per aixo a Mont
serrat es van construir una quinzena d'ermites i capelles situades totes a la part 
alta de la muntanya. El torrent de la Vallmala o de Santa Maria, les separava 
en dos grups designats amb els noms de Tebes i Tebaida en al -lusió a les terres 
d'Egipte, tan fecundes d'ermitans en els primers segles del cristianisme. 

La majoria d'aquestes ermites van ser abandonades pels ermitans el 1811, 
tot fugint de la invasió francesa (1808-1811), ja que van destruir el monestir. 
Només unes poques ermites es van refer amb posterioritat, pero la vida eremí
tica va anar minvant fins a gairebé desapar€úxer. L'última ermita habitada va 
ser la de la Santa Creu: el pare Basili hi va viure fins a la seva mort el 23 de 
desembre del 2003. A partir d'aquesta data ja no hi queda cap ermita. 

El Grup Anar-hi Anant s'ha proposat visitar algunes d'aquestes ermi
tes i així coneixer altres indrets de Montserrat. Es faran cinc excursions, una 
cada any, i a ritme del grup: tres hores i mitja, aproximadament, de temps efec
tiu de marxa i sense gaires pujades ni baixades. 

El passat 23 d'octubre se'n va fer la primera, la que uneix Santa Cecília 
amb el Pla de la Trinitat pel camí de l'Arrel, on en vam poder veure tres: la 
Santíssima Trinitat, la Santa Creu i Sant Dimes. La primera d'aquestes ara s'ha 
convertit en un refugi de muntanya i !'última en un centre meteorologic. Evi
dentment els temps canvien, pero el massís de Montserrat, per als excursionis
tes, continua essent una meravella. Us animem, dones, a participar en aques
tes rutes montserratines. 



GRUP FAMILIAR 
ÉS HISTORIA 

El passat divendres 4 de no
vembre el Grup Familiar va in
augurar el cau infantil. Durant 
l'estiu hem estat recuperant aquest 
espai per poder-lo utilitzar de nou 
pero el dia de la inauguració vam 
tenir un problema! L'Aranya 
Patranya com que es pensava que 
el cau estava buit ens havia teixit 
una teranyina impossible de tren
car si no era amb el tronc magic 
que s'amaga al Centre. Per sort se
guint les indicacions de la mateixa 
aranya el vam trobar i vam acon
seguir t:Jntrar al cau! 

El passat diumenge 13 de no
vembre de 2011 amb la companyia 
d'en Joan Roura vam fer una ma
tinal per con€úxer les barraques 
del Carner. Malgrat la pluja que 
no ens va permetre acabar el recorregut vam poder gaudir d'unes quantes bar
raques de pedra seca que els nostres companys del Centre han pogut recupe
rar. Vam quedar ben xops, pero una aventura més per explicar! 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
El día 30 de novembre es va acabar el termini per presentar les fotogra

fíes del 4rt Trimestre, Saló de Muntanya. Us invitem a veure les fotogra
fies i a votar les tres que u s a gradin més. Estaran exposades des d el 
dia 12 d e d esembre fins el 14 d e gener. Al local social hi trobareu les but
lletes i una urna 
per efectuar les 
vostres votaci
ons. 

Fins el 
proper 21 de ge
ner podeu trame
tre les fotografies 
del 6e DIGI
CE C, concurs de 
fotografía digital 
del Centre Ex
cursionista de 
Castellar. Les 
obres s'hauran 
d'entregar amb 

Gc~ z:>cyr~hj§.:;e, 
CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 

DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

suport digital o bé enviar per correu electronic a l'adrer;:a del Grup de Fotogra
fía gfotocec@gmail.com, sol1icitant sempre justificant de recepció. 

El passat 11 de novembre es va dur a terme la reunió sobre els temes de 
l'any vinent i possibles canvis o variacions dels concursos anuals. Primer agrair 
a totes les persones que van fer l'esforr;: per poder assistir a la reunió. Vam 
passar una estoneta molt agradable. 

Els temes de l 'any vinent, 27e. Concurs Anual de Fotografía són: Pri
mer trimestre, tema lliure. Segon trimestre, tema Cor d es, cord ills i fils. 
Tercer trimestre, tema Mirad es. Quart trimestre, tema Saló d e Muntanya. 

A més es va acordar que les fotografíes que no s 'ajustin al tema se li 
donaran els mateixos punts que la fotografía menys puntuada. 

Participaci6 de QUATRE EUROS al bitllet número 

33944 
sorteig que es celebrara el dia 22 de desembre del 2011 

N~ 00376 

Donotiv: lft!IO 
Diposiu ri: LA JUNTA 

Tot ~ esquinrot o OM wd nul. CodUC(l Db: tm m«SSS. 

SI NO E N TENS, 
ENCARA HI ETS A 
TEMPS 

Dones, sí, ens qu e
den participacions del nú
mero que es mostra per 
Nadal. I a més a més, feu 
una petita col·laboració 
per al Centre, que en
guany no hi haura quasi 
subvencions degut a que 
tothom retalla. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

LLICENCIES FEDERATIVES 2012 ~ ' r Federació d'Entitats Com l'any passat, la Federació enca
ra no té disponibles les darles de les 
noves assegurances d'esports de munta

J 1 Excursionistes de Catalunya FEEC (Federació Catalana d'Aipinisme ¡Escalada) 

nya per 2012. Caldd. que esteu a l'aguait o bé consultar el web de la Federació o 
trucar al centre per saber si esta disponible la taula de dades i es pot consultar. 

Ens informen que hi haura una puja del preu i que possiblement can
viin de companyia d'assegurances. 

XLVI PESSEBRE A LA CASTELLASSA DE CAN TORRES 
PROGRAMA D'ACTIVITATS - 11 de desembre, diumenge 

DIVENDRES ACTIUS 

Cal que siguem 
exigents per a la 
satisfacció de tots 

• Arribada i esmor
zar a les 10-10:30 h. 

• 10:30, inici de la 
passada del Pessebre 
de ma en ma fins als 
escaladors, mentre es 
canten nadales. 

• 10:45, els escala 
dors pugen el Pessebre. 

· 11:00, torrons i neules de celebració i 
sorpresa (?) 

• 12:00, recollida i tornada conjunta de 
tots. 

US HI ESPEREM UN ANY MÉS 
PUJA AMB LA TEV A BARRETINA 

"ÁFRICA, UN CONTINENT PER DESCOBRIR" 

Divendres, dia 
16 de desembre, a les 8 
del vespre, la Carme Co
rella presentara el foto
reportatge sobre el 
Senegal, sota el títol 
«África, un continent per 
descobrir». Comunicació 
d'una experiencia que 
ens pot fer plantejar cer
tes coses. 

--
-



EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA 51a MARXA INFANTIL 

El passat 19 de novembre, dissabte, tot i la mica de pluja, l'Auditori es va 
omplir totalment, inclosos els passadissos, de famílies i nens i nenes que veni
en il ·lusionats a recollir el premi, copes els millors classificats i medalles fins 
les quaranta parelles infantils i deu de mixtes. 

A l'entrada es va donar les fotografies de record, fetes al lloc de l'esmor
zar, l'ermita de Togores, pel soci Jaume Muntada. 

A l'acte, v:hem comptar amb la presencia del nostre alcalde, l'Ignasi, com 
altres anys, per col-laborar en el lliurament de premis. Després de la presenta-



ció a carrec del president de l'entitat, en Josep Ma Biosca, es procedí a passar el 
reportatge de la marxa, molt bonic i divertit, fet amb sensibilitat, obra del soci 
Lluís Latorre, i finalment es lliuraren els premis i es tanca l'acte. 

La parella infantil guanyadora ha estat la portadora del dorsal número 
42, amb només 3 punts de penalització, formada per Mateu Chacón Badia i Pol 
Bono Barbens. La parella míxta millor classificada portava el dorsal número 1, 
i esta formada per Rosa M. Fernández Delgado i Carla Vez Fernández. 

Sant Vicenc de Jonqueres Ca n'Ametller 



El passat diu
menge día 20, mal
grat l'amena<;a de 
pluja, cent vint i 
tants participants es 
van arriscar a fer la 
dura prova que pre
para des de fa cinc 
anys un grup de so
cis amb ganes d'ofe
rir una bona i ben 
preparada prova de 
resistencia, pels 
amants del ciclisme i 
l'atletisme. Va ha
ver-hi sort i fins i tot 
al migdia va sortir 
el sol. Suposem que 
trobareu més infor
mació tant al setma
nari Forja com en 
altres publicacions 
setmanals de la vila. 

Participants baixant del pie del Vent, 
cap a Sant Sebastia de Montmajor. 



Els pódiums d'ambdós va quedar de la següent manera: 
MASCULI: lr arribat, dorsal 154 Ivan Segarra Moya amb 2:26:35 (Cas

tellar del Valles); 2n arribat, dorsal 227 Rubén León Blázquez amb 2:29:23 
(Barcelona) i 3r arribat, dorsal 214 Miki Marzo Torres amb 2:33:11 (Caldes de 
Montbui) 

FEMENÍ: 1 a arribada, dorsal 159 Cristina Picazo Marco amb 3:25:23 
(Molins de Rei); 2a arribada, dorsal 219 Alícia Montoro Orta amb 3:29:31 (Ter
rassa) i 3a arribada, dorsal 130 Montse Mollet Bosch amb 3:38:44 (Matadepera). 

Els primers castellarencs en arribar a la meta varen ser, després de l'Ivan 
Segarra: José Martínez 
Salinas, dorsal 233 arribat en 
lOa posició amb 2:47:16; 
Arnau Martínez Miró, dorsal 
224 arribat en 107a posició 
amb 4:06:43; Lluís Riba 
Carlos, dorsal 148 arribat en 
108a posició amb 4:08:16 

La única castellarenca 
en participar ho va fer amb el 
dorsal 234, N a Irene Martínez 
Domene amb un temps de 

4:17:30, la quarta en la 
seva categoría 

En qualsevol cas es 
poden consultar les classi
ficacions i veure totes les 
fotografies a la nostra pa
gina web: http:// 
cen trexcursionistacastellar. 
en tita tscas te llar. ca t 

Van fer el reparti
ment dels trofeus els regi
dors Pepa Martínez 
Aleix Canalís. 



ESPELEOLOGIA 
• Día 17 de setembre: 

AVENC SG-9 (Abans CP-2) 
(-30m. aprox.) Situat a la zona de 
Coll de Pal al Pare Natural del 
Cadí-Moixeró, dins el terme mu
nicipal de Baga. L'entrada és es
treta entre blocs, arribem a un 
petit repla on surt a ma dreta 
una important escletxa que des
emboca en un pou d'uns -12m i 
que a mida que descendim l'esclet
xa es va eixamplant. Arribem a la 
base sobre un con de pedres en 
rampa, la galería s'acaba uns 
pocs metres més endavant, pero a 
mig recorregut d'aquesta , a ma 
dreta notem un fort corrent d'ai
re que surt d'una petita sala en 
forma de laminador. Aquí hi tro
bem l'últim pou de la cavitat que 

BOfia de la Raconada 

Avene SG-9 

és també una escletxa, pero més 
estreta que la inicial. Tenim dues 
formes de baixar-lo: perla instal ·
lació d'un spit, o bé, entre blocs 
fent "ramonage". Aquesta escletxa 
segueix uns quants metres més 
endavant fins que s'acaba. Des
cens realitzat per: M. Mañosa, C. 
Miranda i J. Navarro. 

• Día 8 d'octubre: BOFIA 
DE LA RACONADA (-11m.) Si
tuada a l terme municipal de 
Fígols . BOfia coneguda com 
l'avenc dels Coros, que és el nom 
que se li va posar quan es va fer 
la primera exploració, degut a la 
gran quantitat de coros que tapa
ven la boca perque no hi caigués 
el bestiar. Tornero a explorar 
aquesta bofia per comprovar que 
sigui la de la Raconada, efectiva-



Bofia de la Canal del Jaume 

d'en Salvador Badia. Esta situada 
dalt una cinglera, la boca té unes di
mensions considerables d'uns 8m de 
llarg per 3m d'ample. Cavitat com
posta d'un únic pou, amb un gran 
caos de petits blocs i terra en el 
fons. Exploració realitzada per: F. 
Cardona, J. Cuenca, M. Mañosa i J. 
Navarro. 

• Dia 30 d'octubre: AVENC 
DEL MARIANET (-26m.) Situat al 
terme municipal de Gava dins el 
massís del Garraf. Cavitat compos
ta d'un únic pou fraccionat als -
17m, i a partir d'aquí, és on es con
centren la major part de formacions 
molt ben conservades. Descens rea
litzat per: J . Navarro i J. Navazo. 

ment és així. Aquesta 
cavitat té un pou d'en
trada que s'acaba sobre 
una muntanya de terra 
i pedres. A ma esquerra 
de la petita sala d'en
trada hi ha una curta 
galeria que aviat s'aca
ba, plena de pedres i un 
fang molt espes. Té 
molt poques formacions. 
Descens realitzat per: F. 
Cardona, J. Cuenca, M. 
Mañosa i J. Navarro. 

• Dia 8 d'octubre: 
BOFIA DE LA CA
NAL DEL JAUME 
(-10'5m.) Situada al ter
me municipal de Fígols. 
BOfia inedita en el món 
espeleologic, coneguda 
gracies a les indicacions 

Avene del Marianet 



EN MEMÓRI~ DEL _MESTRATGE 
D'EN PERE CARDONA 1 VALLS 

Volem retre un sentit i personal homenatge a la figura d'en Pere Cardona, 
qui des de fa 5 anys ens ha acompanyat en la descoberta de nous racons amb 
un guiatge ple de saviesa, d'estimació i gran destresa per arribar als indrets més 
inaccessibles i alhora més bells dels voltants de Castellar del Valles. Primera
ment, va ser tot un honor comptar amb la seva iniciativa de descobrir-nos fonts 
i barraques dels voltants de la Castellassa, un de tants impulsos positius que 
contribui:ren a la confecció dels dos llibres dedicats a la Castellassa de can 
Torres. En aquelles jornades es va produir el redescobriment de la monumen
tal i desconeguda Pinassa de la Solella de Matalonga, a través d'una trucada 
memorable del Pere, en la qual ens confirmava que les sospites de l'experimen
tat Albert Antonell eren del tot encertades: "Fa tres metres de perímetre a un 
metre del terra! De debO! Ho he comprouat amb un tras de cordill de 3 metres 
exactes marcats amb nusos! M'arriba just per abra9ar el tronc, és impressio
nant!". 

I és que sortir amb el Pere al bosc era un privilegi absolut, la garantía 
de gaudir d'una classe magistral de respecte, d'admiració i gran coneixement 
de totes les especies vegetals i animals que anavem observant. A tot aixo s'ha
via d'afegir el seu talentós instint arquitectonic de la naturalesa, no en va el 
peritatge industrial li proporcionava uns recursos il-limitats a l'hora d'organit
zar l'arranjament de fonts, basses, feixes, etc., i de capitanejar la reconstrucció 
de les complexes i fragils barraques de pedra seca, amb el suport imprescindi

ble de tot un equip exemplar de 
persones actives i desinteressa
des, de l'activitat de les quals 
avui en dia els voltants de Cas
tellar del Valles s'han vist tan 
felic;ment beneficiats. 

Per tot aixó i més, l'any 
passat varem dedicar una vía 
d'escalada als Óbits al nostre 
amic i mestre de la natura, un 
mestratge del qual estem en 
deute i que tots plegats hem de 
continuar propagant, perque 
és, sens dubte, el que més il-lu
sió li faria al Pere. Desitgem de 
tot cor que descansis en pau. 

Albert i Osear 
Masó Gareia 

Pere Cardona i Valls 
l'any passat a la font deis 
Avellaners, restaurada amb 
eneert per ell mateix i els 
seus amies. 
Foto: Osear Masó Gareia. 



CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Amb el suport de: 

~ Consell Catala ..!1111 de I'Esport 

sionista i aficionats residents a Castellar 
del Valles. 

Lliure i Muntanya. 

• : • Cada concursant podra presen
tar 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. Totes les fotografíes 
han de respectar el dret a la intimitat de 
les persones i a la propia imatge, d'a
cord amb la Llei organica 1/1982, els 
autors reconeixen tenir els drets d'imat
ge i d'autor de les fotografíes presenta
des al concurs. 

"..:A.t.u.u......, El format ha de ser JPG. Les 
obres s'hauran d'entregar en suport digi
tal o bé enviar per correu electronic a 
l'adre~a del Grup de Fotografía 
gfotocec@gmail.com, sol·licitant sempre 
justificació de recepció. 

\!ALIJ.:J~,.,¡,:¡:::D El termini 
de lliurament finalitzara el día 20 de ge
ner del 2012. Les fotografíes s'hauran de 
trametre els divendres al local social o bé 
a les tendes de fotografía: Tenda de Fo
tos, lmageSolutions, Foto Vila Hosta, Visual 
i Fotoprlx. 

J~" FEEC 

Fedentció d'Entitats 
Excursionistas de Catalunya 
Federació Catalana d'Aipm•sme 1 Escalada 

...... ~•::.e En el mateíx suport digi
tal s'ha d'lncloure un arxiu adjunt amb 
les següents dades: nom i cognoms del 
concursant, tema en el que participa, tí
tol de la fotografía, telefon de contacte i 
adre~a de correu electronic. 

Consistents en trofeu a la mi
llor col·lecció de cada tema i també a les 
tres primeres obres de cada tema. 

Estara integrat per membres del 
Departament de Fotografía de les Agru
pacions Narcís Giralt. El jurat d'admissió 
es reserva el dret a desestimar aquelles 
fotografíes que no responguin a la tema
tica del concurs. 

Gratu'its. 

Sera públic i inapel·lable i 
tindra lloc el día 4 de febrer, a les 7 de 
la tarda. 

Cada concursant sois podra op
tar a un premi per tema. La projecció de 
les fotografíes i el lliurament de premís 
tíndra lloc el diumenge, dia 5 de febrer, 
a les 6 de la tarda. Participar pressupo
sa l'acceptació total d'aquestes bases. 

Castellar del Valles, desembre del 2011 



ATENCIÓ SOCIS!! 
NOTA DE L'ADMINISTRACIÓ 
En cas de rebuts de quota anual de socis retor

nats, es donara automaticament de baixa el soci i 
caldra fer totes les gestions per tornar-ne a ser. 

Siguem respectuosos amb la feina deis altres. 
AVISEU SI FEU CANVIS D'OFICINA DE PAGAMENT 

I INFORMEU SI US VOLEU DONAR DE BAIXA. 
No s'avisara telefonicament ningú. 

1 1 

?~N!lfj? _//f,/j_ 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

170.. TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles 
nous i d1ocasió 

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 

~ 
Espal Lector 

Nobel 

~'. 
PLAN~ 

€.} SERVE/ INTERFLORA 
~-Tu 

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

CASTELLAR DEL VALLES 

C. LIN ICA DENTAL,... 
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Sala Boadella, 11, baixos 
Telefon i fax 93 747 45 90 
CASTELLAR DEL VALLES 
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Tel. 937142874 
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MODELS PERSONALITZATS EN DIFERENTS FORMATS. 
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BUTXACA, 
SOBRETAULA, PARET, •.. 
TOTS PERSONALITZATS 
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