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Fes-te soci i participa;
estaras en bones mans
i no faras patir
els qui et guien.
Col-labora, si pots.

CoHaboradors atenent els inscrits en la Ruta deis Cinc Cims, en el local del Centre
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Cicle de sortides matinals Camins i racons de Sant Llorenr;

Grup de Muntanya

24 div

Assernblea or dinaria anua l de socis

Noticiari del Centre

25 diss Sortida 25e aniversari del grup: Esquí a Pal

Grup d'Esquí

~

De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet (1• etapa)

Grup de Muntanya

~

Excursió al Llur;anes

Grup Anar-hi Anant

3 marr;

Entorns del Figaró

Grup de Natura

TENIM NOTÍCIA DE ...
Data
5

12

Organitza
Excursió
5• Marxa del Montserratí
Club Excta. Esparraguera, 937 759 172
12-21
secretaria@clubexcursionistaesparraguera.com
Club Excta. Independent de Catalunya,
Circuit Catala de Raquetes de Neu:
677 444 998 1 cexcursionista@gmail.com
Port Ainé
1

Passeig per Collserola: Peu del
funicular - Vallvidrera
41 a Travessa Viladrau - La Garriga
Caminada a la Pintoresca

Club Muntanyenc Sant Cugat,
936 746 961 1 cmsc@cmsc.cat
Club Excta. Garriguenc, 938 716 693
info@cegarriguenc.org
32
Club Excta. Breda, 659 133 365
info@ce breda.ca t

19

Ruta del Ter: Vilanova de Sau Susqueda
Passeig per Collserola: La Floresta
La Rierada-La Floresta

Club Excta. Gracia, 932 378 659
cegracia@cegracia.ca t
15
C. Muntanyenc St. Cugat, 936 746 961
cmsc@cmsc.cat

25

30• Excursió Popular de Granollers

Agrup. Excta. Granollers, 938 600 147
aegra@telefonica.net
15

26

Senderisme: La Gariga - Figaró

G. Muntanya Casal Lambda, 933 195 550
muntanya@lambdaweb.org
Associació Excta. Polinya, 937 133 206
secretaria@elgrup.com
Centre Muntanyenc Sant Llorenr;,
937 832 163 1 cmstll@suport.org
Consulteu: info@competidor.cat

Senderisme: Polinya-La Salut-Polinya

*

Circuit Catala de Raquetes de Neu:
La Molina
Els aficionats a competicions

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 FEBRER
• Dia 19: Cicle de sortides matinals Camins i racons de Sant Llorenc del
Munt i de la serra de l'Obac
(7). Itinerari: La Barata, Torre
Salvans, búnquer de l'Azaña, roca del Corb, turó de la Carlina, pou de glar; del
camí de !'Estepar, la Torrota de l'Obac, casa vella de l'Obac, pou de glar; del camí
de la Portella, canal del Llop, collet Estret, forn de cal¡; i font de les CantareHes, la Barata. Desnivells: 488 metres de pujada i de baixada. Sortida: a les
8 del matí, en punt, de l'aparcament de la plar;a Calissó. Cal inscriure's
previament. Desplacament: amb vehicles particulars. Hora prevista d'arribada a Castellar; entre dos quarts de dues i les dues de la tarda. Rores
efectives de camí: 4 (apr.) Vocals: Joan Roura i Jaume Torrens, telefons:
93 714 55 42 i 618 349 229.
• Dia 26: De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet (1 a
etapa). ltinerari: Cartoixa d'Escaladei, ermita de la Pietat, collet de l'Hort,
grau de l'Escletxa, punta Alta del Boter, la Cogulla, clot del Cirer, grau de
Salfores i La Morera de Montsant. Desnivells: 734 metres de pujada i 441
metres de baixada. Temps efectiu de camí: 5 hores. Distancia del recorregut: 12,645 km Velocitat mitjana del trajecte: 2.529 metres/hora. Facultativament, es podra dinar a un restaurant. Després de dinar, es fara
una visita a la cartoixa d'Escaladei. Cal inscriure's previament (abans
del dia 17 de febrer) i disposar de la pertinent llicencia federativa.
El desplar;ament es realitzara. en autocar i la sortida de Castellar sera a
dos quarts de set del matí, en punt. L'hora d'arribada a Castellar
queda prevista entre les 7 i les 8 de la tarda. Podeu disposar de més
informació consultant el programa de la travessa o demanant-la als telefons
93 714 73 05 i 93 714 55 42.

GRUP ANAR-HI ANANT
• Dia 12: Excursió-calcotada. A l'hora de tancar el butlletí encara no
esta decidit ellloc. Més endavant, mitjanr;ant el correu electronic, passarem tata
la informació.
• Dia 26: Excursió al Llucanes. Excursió matinal, sortida a les 8 hores
de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: Sant Boi de Llur;anes, El Vilar, Santuari dels Munts, casa Nova dels Munts, Montorro, ermita de sant Roe,
Roure de la Senyora, El Vilar, Sant Boi de Llur;anes. Rores de camí: Tres i mitja
aprox. Vocals: Josep Maria Biosca i Concepció Costa. Telefon 606 680 926.

GRUP FAMILIAR
• El Grup Familiar esta preparant les sortides per als propers mesas.
Estigueu atents!

• Día 4, dissabte: Estany
d'lvars d'Urgell i Vila-sana i
Castell del Remei. Itinerari:
Recorregut circular i planer al
voltant de l'estany, amb parades
als aguaits per observar i fotografiar les aus. Després de dinar, passeig per les
vinyes i estanys del Castell del Remei. Hores de camí: 3,5h. aproximadament.
Sortida: 7'30h. del matí davant l'IES Castellar. Desplac;ament: Amb autocar si
s'arriba a un nombre mínim de places, sinó es fara amb cotxes particulars. Dinar: Hi ha la possibilitat de fer-ho en un restaurant de la zona o portar-se'l.
Preu: 13 euros. Vocals: Concepció
Costa
Josep Maria Biosca,
699 813 499.
· Día 3 de marc;: Entorns
del Figaró. Itinerari: Figaró Vallcarquera - Ermita de Sant
Cristófol de Monteugues- Figaró.
Hores de camí: 3,5h. aproximadament, 10 Km. Sortida: 8 del matí
davant l'IES Castellar. Desplac;ament: amb cotxes particulars. Vocals: Fina i Ramon Fabregat,
93 714 21 78.
Ermita de Sant CristOfol

25e ANIVERSARI
Amb motiu d'aquesta efemerides, ens agradaría organitzar una sortida
d'esquí amb tots els esquiadors, socis, amics i col-laboradors que han fet possible que la nostra secció hagi tirat endavant any rere any fins arribar a fer els
vint-i-cinc. Volem organitzar una sortida a Pal (Vall-Nord, Andorra) per fer-hi
una cursa social (fent una baixada cronometrada per una pista senyalitzada amb
pals i banderoles) i un berenar-sopar en una cabana-restaurant de l'estació. És
per aixo que us animem a tots a venir i reviure plegats els bons moments gaudits durant aquests a nys i a més a més, fer unes bones baixades.
DIA 25
La data prevista és el proper dissabte 25 de febrer. Sortiríem en autocar des de l'IES Castellar a les 5 h en punt del matí , i tornaríem aproximadament a les 22:30 h de la nit. Les inscripcions les farem al local del CEC
el divendres 10 de febrer de nou a deu del vespre. Caldra pagar la totalitat del preu de la sortida en el moment d'inscriure's. El preu del viatge i el forfet és de 50 euros per als socis i de 55 euros per als que no ho són.
Pel que fa al berenar-sopar, encara no disposem de preus (estem en fase de negociació per tal d'aconseguir un preu popular).
No cal dir que ens fa molta il-lusió retrobar-nos amb amics amb qui h em
compartit la mateixa afició, i que fins i tot, es van iniciar en l'esquí al nostre
costat. També des d'aquestes ratlles us fem una crida perque ens aporteu fotos
d'aquests 25 anys del Grup d'Esquí. Si recollim prou material, volem fer una
exposició commemorativa per la Festa Major d'enguany. Podeu contactar amb
nosaltres en aquesta adrec;a electronica: gesquicec@gmail.com

GRUP DE FOTOGRAFIA
26e CONCURS DE FOTOGRAFIA

EN COLOR PER TRIMESTRES
Puntuació del 4t. Trimestre
((Saló de Muntanya».

13 de desernbre de 2011
Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total
Enrie Comellas
22
19
41
a)
21
41
Elvira Guardia
CarmeMas
21
19
40
Guillem Diaz
21
19
40
a)
a)
Toni Penalva
40
a)
a)
Adrü'l.Deu
40
Jaume Calsina
21
18
39
Pere Fité
19
18
37
Jaume Muntada
19
37
18
Paula Tordesillas
19
15
34
11 Montserrat Mañosa 17
34
17

Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total
Anna Calsina
17
17
34
Francesc Deu
18
15
33
M' Teresa Robles
18
14
32
Eduard Gonzalez
17
15
32
Maria Marin
18
14
32
Mane! Bernal
16
16
32
Carme Vidal
16
15
31
Sara Ureña
17
14
31
a) Emilia Garcia
16
14
ffi
21 Lluis Latorre
16
14
ffi
22 Carme Campos
15
14
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19

26e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN COLOR PER TRIMESTRES
Classificació general el 13 de desembre de 2011

N'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nom i cognom
Enrie Camellas
Guillem Diaz
Pere Fité
Jaume Muntada
Carme Mas
Jaume Calsina
Elvira Guardia
Carme Vida!
Sara Ureña
Ma Teresa Robles
Francesc Deu
Mane! Berna!
Lluís Latorre
Toni Penalva
Maria Marin
Eduard Gonzalez
Paula Tordesillas
Montse Mañosa

1r
39
40
40
34
33
43
38
27
39
31
38
34
38
26
36
31
32
28

2n
40
39
36
42
40
33
31
41
34
34
33
34
31
29
25
31
25
30

3r 4rtTotal
39 41 159
36 40 155
40 37 153
39 37 152
38 40 151
35 39 150
36 41 146
42 31 141
35 31 139
41 32 138
33 33 137
35 .32 135
35 30 134
38 40 133
35 32 128
34 32 128
35 34 126
30 34 122

N'
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

[[]

Nom i cognom
1r
Emília Garcia
29
Carmen Campos 28
Marina Muntada 35
Caries Mota
27
Francisco Morales 38
Jordi Serra
30
Antoni Seguí
32
Guillem Gimeno 24
Adria Deu
Angel Pastor
28
Isabel Mach
27
Marian Esteve
28
Meritxell Genesca 36
Anna Calsina
Laia Benavent
Laura Company
Jordi Mateo
26

2n
28
28
31
31
32
36
30
17
27
28
13

3r 4rtTotal
29 30 116
30 29 115
101
35
38
96
70
66
62
57
33
40 57
55
55
41
36
34 34
33
33
28
28
26

1

1

E
passat 14
de generes
van
recomptar els
punts per
saber els
guanyadors
del Saló de
Muntanya.
Els votants
van ser 59
persones
que van donar els següents guanyadors:

Primer premi a la fotografia: "Refugi" de Jaume Calsina.
Segon premi: "Cadí majestuós" de Jaume Muntada.
Tercer premi: "Estany del Carlit 1" de Carme Mas.
El dissabte 4 de febrer a les 19h. es fara el veredicte del 6e. DIGICEC al
local social del Centre Excursionista. Després anirem a fer el sopar dels fotografs
com cada any, on passarem una bona estona parlant de fotografia i més coses
El diumenge 5 de febrer a les 18 h. es fara la projecció de les fotografies
del 6e. DIGICEC i !'entrega de premis del mateix concurs digital i del concurs
anual.
ACLARIMENT: En el butlletí de gener, varen sortir per error els temes del concurs de fotografía de l'any 2011, disculpeu.
Els temes del 2012 són: primer trimestre LLIURE, segon trimestre
CORDES, CORDILLS 1 FILS, tercer trimestre MIRADES i quart trimestre SALÓ DE MUNTANYA. En aquest butlletí us adjuntem les bases.
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Castellargraf, S.L
Puig de la Creu, 3- Tel./Fax 93 714 51 42
castellargraf@telefonica.net
Castellar del Valles

~'.
PLAN~

•

SERVE/ INTERFLORA

'

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

ESPLAI SARGANTANA
Estimats castellarencs:
No esteu molt contents de que arribi el febre r ?
És el mes més petit de l'any, pero també el més divertit!! Les sar gantanes tenim varies coses a confes sar-vos; pareu l'orella i veureu mandon guilles flotant al
vostre voltant!!: La primera i més important és que d e
l'l al 4 d 'abril marxa rem d e colónies! Sí, seria una gran novetat si no fos
perque ho fem cada any, pero igualment és una bona notícia, sí o no? Coro aquelles de que han nascut les tortuguetes a la platja i gairebé la meitat h an pogut
entrar a l'aigu a enfurismada del mar, aqu elles notícies que entendreixen el cor
i la ment.
Pels pares despistats que encara no se n'h agin assabentat (qu e sabem que
alguns esteu als núvols), l'únic dia d 'inscripc ions sera e l... ta t a ta xaan ...
17 d e marc. Per que aquesta data assenyalada? Dones, perque és el dia en qu e
van venir a l món personalitats tan conegu des i estimades coro el califa de
Bagdad Harún al-Rash id (el 763 d.C), el rei d'Escocia Jacob IV (el 1473) o l'enginyer alemany Gottlieb Daimler (el 1834). Una abrac;ada des d'aquí a tots ells.
Per altra banda, també és un bon dia perqu e cau en dissabte, i així els pares
que vingueu a portar les vostres sargantanes a l'esplai podreu aprofitar per fer
l'esmentada inscripció.
Res més des de l'Esplai Sargantana. Feu el boig i seguiu els con sells del
Carnestoltes, a passar-s'ho bé que és Carnaval!!!!!
P.D. I men geu botifarra d'ou, que va molt bé pels cabells i les ungles (aixo
ens ho hem inventat, perdó)!

NOTICIARI DEL CENTRE
Dia 24, ASSEMBLEA ORDINÁRIA DE SOCIS
En reunió de la Junta celebrada el 9 de gener passat, s'acorda convocar l'assemblea general de socis pel divendres dia 24
de febrer , a les 9 del vespre en primera convocatoria i a dos
quarts de 10 en segona, que es desenvolupara d'acord amb el
següent ordre del dia:
-Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
-Estat de comptes del 2011 i aprovació, si s'escau.
-Propostes i aprovació de quotes de socis per l'any 2013.
-Pressupost per l'any en curs, 2012.
-Propostes deis socis, presentades per escrit o correu electronic fins el 22 de febrer.
- Torn de paraules, precs i preguntes.

•

IX RUTA DE LES ERMITES. PREPARATIUS
L'equip de socis
del Centre que acostuma
a organitzar aquesta
prova de resistencia ja fa
mesos que prepara la
d'enguany.
Aquesta vegada
sera
el
soci J oan
Estalrich, del Grup de
Muntanya, qui coordinara la prova.
Si so u c ol ·l a b ora d ors h a b itu a l s de
controls i avituallaments
i encara no s'ha posat en
contacte amb vosaltres ,
comuniqueu-li la vostra
RUTA DE LES ERMITES

disponibilitat al tele fon 659 425 273 o per
correu
a:
juan.estalrich@uab.cat.
La reunió de
tots plegats esta prevista per finals de
m are;:.
Aquest any, la
majolica de record per
a col -leccionar té com
a motiu l'ermita de
Sant Feliu del Racó ,
del terme municipal
de Castellar.

CASTEU.AA DEL V ALiis, ZOIZ

&

V

TALLER VILACLARA S. A.

RENAULT

Reparació i venda de vehicles
nous i d'ocasió
Assegurances de vehicles i de la llar
Passeig, 72 - Francesc Layret, 41
Tels. 93 71 4 51 91 - 93 714 24 38
Fax 93 714 86 52- CASTELLAR DEL VALLES

CLINICA i:)ENTAL,...
i:)EL

CEN~E

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

" '

DE LA CARTOIXA D'ESCALADEI AL MONESTIR DE POBLET
Grup de Muntanya del C. E. de Castellar

Febrer - Maig de 2012

La Morera de Montsant

Després de deu anys ininterromputs d'afrontar, amb més o menys encert, diversos trajectes perla magnífica i heterogénia geografía de Catalunya, avui tenim el goig d'oferir-vos el nou recu/1 d'itineraris que procurarem resseguir en el decurs de la propera primavera. En aquesta ocasió i per tal de trencar la inercia que invariablement ens orienta vers
al nord, hem escollit retre visita a uns paratges, extremadament bells i interessants,
que romanen situats a la divisoria entre el Camp de Tarragona, la Canea de Barbera i el
Priora t.
La serra del Montsant constitueix un enorme bloc de conglomerats calcaris que
presenten una extensió de 135 quilómetres quadrats. Pe/ seu alt valor paisatgístic, fou
dec/arat pare naturall'any 2002. El massís del Montsant ofereix una gran diversitat d'ambients. Les nombrases ermites; e/s agosarats graus que permeten aconseguir superar les
verticals cingleres; !'ondulada Serra Majar i els accidentats barrancs que creuen la serralada; les caves que en el passat van donar aixopluc a pastors i ramats; les zones boscoses
del vessant nord i la val/ del riu Montsant, que serva el fresar del congost de Fraguerau,
són alguns deis seus principals punts d'interés. Per un altre costat, /'amplitud de les Muntanyes de Prades és un del trets geogratics que més sorprenen a les persones que les
visiten, ja que la seva superfície abasta fins a/s 260 quilómetres quadrats. Com a elements
destacats, cal apuntar la gran varietat deis bascas formats per rouredes, alzinars i pinedes.
Conjuntament amb el Port, és el nuc/i forestal més extens de la Catalunya meridional.
Definit }a /'escenari de la travessa, únicament resta desiljar que aquests itineraris
d'enguany també aconsegueixin meréixer la ca/ida acollida que han assolit tots e/s seus
predecessors.

Calendari, recorregut i característiques de les etapes

>-

Primera etapa: diumenge 26 de febrer

De la cartoixa d'Escaladei a la Morera de Montsant, passant per
l'ermita de la Pietat, coll de I'Hort, grau de I'Escletxa, punta alta del Boter, la Cogulla,
clot del Cirer i grau de Saltares. Desnivells: Ascendents, 734 m. Descendents,
441 m. Temps efectiu de camí: 5 hores. Distancia: 12,645 km. Velocitat mitjana
de l'etapa: 2.529 metres/hora. Després de dinar, es tara una visita a la cartoixa
d'Escaladei.

>-

Segona etapa: diumenge 18 de

mar~

De la Morera de Montsant a Albarca , passant pel grau de I'Agnet, roca
Falconera , serra Majar, Toll de I'Ou , Pi de la Carabasseta, Portell del Peret, ermita
de la Mare de Déu del Montsant i el grau Gran. Desnivells: Ascendents , 628 m.
Descendents, 597 m. Temps efectiu de camí: 5 hores i 4 minuts. Distancia:
14,609 km. Velocitat mitjana de l'etapa: 2.883 metres/hora.
Per a les persones que vulguin afrontar un itinerari una mica més
agosarat, hi haura la possibilitat de fer, facultativament, la pujada a la serra
Major passant pel grau deis Barrots.

>-

Tercera etapa: diumenge 22 d'abril

De l'ermita de Sant Antoni (UIIdemolins) a la Morera de Montsant,
passant per les Cadolles Fondes , Sant Bartomeu de Fraguerau , aiguabarreig del
riu Montsant amb el torrent deis Pélags, torrent del Vidalbar, camí de la Pleta , font
de les Canaletes, cava del Soronelles, serra Majar i grau de la Grallera. Desnivells:
Ascendents, 630 m. Descendents, 557 m. Temps efectiu de camí : 5 hores i 30
minuts. Distancia: 15,536 km. Velocitat mitjana de l'etapa: 2.825 metres/hora.

>-

Quarta etapa: diumenge 6 de maig

De Cornudella de Montsant a I'Arbolí, passant pel panta de Siurana ,
coll de Liases, castell de Siurana , grau de la Trona, mas d'en Candi , molí de
I'Esquirola , camí deis Gorgs, Gallicant i collet deis Colls. Desnivells: Ascendents,
625 m. Descendents, 433 m Temps efectiu de camí: 5 hores. Distancia: 14,372
km. Velocitat mitjana de l'etapa: 2,387 metres/hora.

>-

Cinquena etapa: diumenge 27 de maig

De Prades al monestir de Poblet, passant pel Tossal de la Baltasana,
coll de la font del Dineral, Mola d'Estat, Taula deis Quatre Batlles, Mola deis Quatre
Termes, clot del Llop, colletó d'en Serra , els Cogullons, coll de la Mola, mirador
de la Pena i els Masas. Desnivells: Ascendents , 352 m. Descendents, 772 m.
Temps efectiu de camí : 5 hores i 30 minuts. Distancia: 20,555 km . Velocitat
mitjana de l'etapa: 3.737 metres/hora. En finalitzar el recorregut, es realitzara
una visita guiada al monestir de Poblet.

NOTES QUE CAL LLEGIR AMB ATENCIÓ
Els desplac;aments es faran en autocar i l'horari de sortida sera, llevat
modificacions de darrera hora, a dos quarts de set del matí en punt. L'arribada
a Castellar pensem poder-la fer, entre les set i les vuit de la tarda.
Al tractar-se d'excursions de tot el dia és necessari portar, a part de l'esmorzar, el dinar i beguda suficient per a tota la jornada. Tot i aixó, dues etapes de la
ruta ofereixen la possibilitat de dinar en un restaurant. Oportunament es donaran els detalls adients.
Per a participar a aquestes sortides i per tal de preveure qualsevol risc
d'accident o de malaltia, ÉS IMPRESCINDIBLE disposar d'una ASSEGURANCA INDIVIDUAL (tipus targeta FEEC o similar).
Per a qualsevol informació complementaria podeu adregar-vos al local del
Centre, tots els dimecres, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, i els
divendres, de 9 a 11 de la nit, o bé trucant als teléfons 93 714 73 05 o 93 714 55 42.
També es pot trabar amplia informació consultant la nostra web http ://
centrexcurslonlsta.entitatscastellar.cat, i, alhora , posar-vos en contacte amb els organitzadors mitjangant correu electrónic a cecastellar@gmail.com

lnscripcions
Les inscripcions es poden tramitar mitjanc;ant la web. http ://
centrexcurslonlsta.entltatscastellar.cat. En aquest cas, la inscripció únicament es
considera valida un cop efectuat el pagament al compte de UNNIM: 2107- 0248
- 54 - 3192619791. Cal forma litzar una sola transferencia, individual , fent constar nom 1 cognoms de cada partlclpant i, alhora, /'etapa o etapes a que pertany
aquell import.
També es podra fer la inscripció i tramitar la targeta de l'asseguranga , personalment, al local del Centre els dimecres, des de les 7 de la tarda a les 9 del
vespre i els divendres, des de les 9 a les 11 del vespre.
El preu del tiquet de !'autocar que fara el desplagament per a participar a
les etapes 2 8 , 3a i 48 és de 20 euros. Pera la primera, l'import sera de 22 eurosinclou la visita guiada a la cartoixa d'Escaladei-, i a la cinquena i última etapa, el
preu del tiquet és de 26 euros - inclou la visita guiada al monestir de Poblet. Per als
socis que manifestin la seva intenció de realitzar tota la ruta i facin efectiu l'abonament a l'avanc;ada , l'import global de la travessa sera de 90 euros (ínclou les visites guiades ).
La inscripció de persones que no siguin socis del Centre comporta un recarrec addicional de 2 euros per jornada.

Grau de Salfores

Les inscripcions pera poder participar a les etapes ES TANCARAN SEMPRE NOU DIES ABANS DE CADA SORTIDA.
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Darrer dia per a fer les inscripcions
1a ETAPA
17 de febrer - divendres
diumenge
2a ETAPA
diumenge
9 de mar~ - divendres
3a ETAPA
13 d'abril - dimecres
diumenge
4a ETAPA
diumenge
27 d'abril - divendres
5a ETAPA
18 de maig - divendres
diumenge

26 de febrer
18 de man;
22 d'abril
6 de maig
27 de maig

El Gorg

OBSERVACIONS
En el supósit de no assolir el nombre de persones suficient que
permeti contractar !'autocar, es procedira a suspendre aquella etapa i a retornar els diners avan~ats .
No s'admetran inscripcions per telefon ni sense l'abonament pertinent. En el cas que algun inscrit comuniqui la seva absencia una vegada
exhaurit el termini d'inscripció, no es podra retornar l'import del tiquet de !'autocar, amb l'excepció de que hi hagi llista d'espera i es puguin reomplir les
places de !'autocar.

Pujant pel grau de I'Agnet

Cartoixa d'Escaladei

EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS
• Dia 8 de desembre: AVENC
DE CAN GARRIGOSA (-43m.)
Situat al terme municipal de
Matadepera, dins el massís de Sant
Lloren9 del Munt.
La boca és molt terrosa, i el descens sempre és en rampa.
Arribem a un petit repla i és
partir d'aquí on hi ha una mica més de
roca pero segueix havent-hi moltíssima terra.
A baix de tot, passem per una
gatera que ens fa ajupir i remuntem
una xemeneia que puja uns 15 metres,
i que en un petit repla de l'ascens hi
trobem l'única petitíssima mostra de
formacions de tota la cavitat.
Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Navarro i J. Navazo.

• 10 de desembre: COVA-AVENC QUIM SOLEAS (-40,5m., 118m.) Situada dins el massís de Sant Lloren9 del Munt, cavitat encara en procés d'exploració i topografía. Entrem per una
estreta gatera que ens obliga anar de
quatre grapes. Passada la gatera,
s'obre una petita sala en rampa i és
aquí on ens posem l'equip personal de
descens. Aquesta rampa la podem
baixar comodament només assegurats
amb les bagues d'ancoratge fins que
arribem a l'inici del pou de 15m. amb
dues reinstal -lacions. A la nostra dreta del pou, trobem una petita galería
amb una preciosa colada blanca.
Per una rampa de fang i pedres, baixem fins al centre de la magnífica gran sala de la cavitat. Al nostre davant hi ha una bonica colada
que va des del sostre fins al terra.
Cap a !'esquerra de la rampa ja
més suau de desnivell, arribem a la
maxima fondaria de la cavitat. Cap a
la dreta, per un pas inferior, hi ha
una curta galería també amb algunes

formacions; aquí també hi podem accedir per una escletxa des de sobre l'accés
inferior. A la part superior d'aquesta escletxa, per sobre una colada, després
d'una grimpada, hi ha una altra galería també amb moltes formacions.
Volem agrair la invitació del seu descobridor, en Quim Solbas per convidar-nos a realitzar el corresponent reportatge fotografíe.
En Julia Gonz8Jez i en Miquel Nebot són membres de la Secció Villalta
d'Arqueologia i Paleontología de la Federació Catalana d'Espeleologia.
Descens i exploració realitzat per: J.
Ama ya, M. Angles, J. Gonzalez, J . Guillemot, M. Mañosa, J. Navarro, M. Nebot, T.
Roy, Q. Solbas i S. Vives.
• Dia 18 de desembre : AVENC DE

LA BARDISSA (-18m.) Situat al terme
municipal de Subirats, dins el massís de
l'Ordal. L'entrada és en forma d'embut, i a
mig recorregut hi ha una gran figuera . Arribem a l'estreta entrada de l'únic pou de
la cavitat, a pocs metres de l'entrada arribem a un petit repla, a partir d'aquí el pou
es va eixamplant. A partir del repla abunden gran quantitat de formacions bastant
descalcificades per falta d'aigua .
Descens realitzat per: M. Mañosa, J.
Navarro i J. Navazo.

EL CEC AL 62e DESCENS INFANTIL DE LA MOLINA
A l'estació d'esquí
de La Malina cada 1
de gener es celebra el
Descens Infantil, una
cursa per a infants de
O a 6 anys. Enguany,
la 62a edició, ha comptat amb la participació
d'una corredora del
Centre Excursionista
de Castellar, la Núria
Muntada Gimeno, que
amb menys de tres mesos d'edat, va quedar
primera de la categoría
de O a 1 anys.
El reglament diu que cal que el corredor estigui en contacte amb la neu.
Així que el seu pare va incorporar uns esquís al "maxi-cosi" per poder participar.
D'aquesta manera hem comenr;at a celebrar els 25 anys del Grup d'Esquí del Centre.

ADÉU, MESTRE JAUME

(NECROLÓGICA)

Els membres del Grup de Recerca de la Pedra Seca volem retre un sentit
homenatge al company i amic que ens ha deixat.
En el decurs dels últims tres mesos s'ha produi:t una segona perdua en el
grup, i les dues molt valuoses. Sabem que el Jaume Martí tenia una antiga i
gran amistat amb el Pere Cardona, que va comenc;:ar en les caminades de dimarts i dijous per a cercar corriols perduts,
netejar-los i fer-los practicables per als excursionistes. Més tard va venir l'afició d'explorar i arranjar fonts, que va donar contingut al llibre publicat amb aquest motiu. En
acabar-se aquest projecte, la consequencia
logica va ser engrescar-se en la recerca de
barraques de vinya.
Benvolgut Jaume, tot fa pensar que
no has volgut perdre el teu amic recentment
traspassat, sinó que li havies dit que t'esperés uns dies per a continuar caminant de la
ma, per corriols de nous hoscos en el més
enlla. Quan varem comenc;:ar a trobar barraques i el seu estat de conservació ho permetia, tot fent petits arranjaments per evitar
que s'escolés l'aigua i les malmetés, tu
t'avanc;:aves a la resta del grup per a fer la
rehabilitació, i no tenies cap tipus de por de
pujar-hi a sobre, degut a la teva experiencia apresa dels teus pares i avis al
teu poble de les terres d'Alacant (com tu l'anomenaves "La millor terreta del
món"). A partir d'aquí tu vas ser el nostre mestre de la pedra seca (mestre
margenador). Quan després d'estudiar molt els diferents tipus de barraca, varem decidir construir-ne una de practicament nova, davant els errors comesos,
tu ens vas animar a refer-la de nou amb un aplom que varem admirar i en el
que emmirallar-nos. Més tard han entrat noves persones al grup i tots t'han
reconegut com a mestre. I ens sorprenies, quan comenc;:avem una obra nova, amb
la teva velocitat en posar pedra; eres més rapid que els teus ajudants a proveirte del material, i més d'una vegada et vas sentir com si la barraca s'hauria de
lliurar dins d'un termini establert Has sigut una persona activa i desinteressada que t'estimaves el poble i el país, defensant un patrimoni que és comú dels
Pai:sos Catalans. La recompensa pel teu treball és veure reconstruida una obra
que estava en runes, transformada en una solida construcció que, com a mínim,
durara uns quants anys i la podran gaudir les futures generacions.
Aquest trist comiat d'avui no pot ser de resignació. Per aixo els teus amics
tenim el deure i el repte de continuar endavant seguint el teu mestratge, engrescant-nos en nous reptes perque és, sens dubte, el que més il-lusió et faria.
Amic Jaume, el record de la teva afabilitat i la bonhomia que sempre ens mostraves estara sempre viu en els nostres cors. Gracies per tot el que ens has donat.
Desitgem de tot cor que descansis en pau i el teu exemple ens guü en l'esdevenidor.
Grup de Recerca de la Pedra Seca

EN PERE CARDONA 1 EL GRUP D'ESQUÍ
Quan ens vam plantejar provar de tirar endavant el grup d'esquí i organitzar un curset, d'il1usió, empenta i ganes gairebé ens en sobraven, pero de
desconeixement del món de la néu, també. Al plantejar la idea a la junta del
Centre, la proposta va ser acollida· molt favorablement, donant tot el seu suport,
pero la incógnita era saber si hi hauria prou gent per poder omplir l'autocar.
Així, dones, es va convocar a través d'aquest butlletí una reunió per tal d'intentar esbrinar si hi hauria prou gent interessada; la convocatoria va ser un
exit i va quedar clar que no tindríem problema de nombre de participants.
En, aquell moment, el proper pas era comen<;ar la preparació de les sortides. Tal com hem dit el nostre desconeixement del món de l'esquí era molt gran
i, per tant, per fer-ho bé semblava logic buscar l'ajuda o el consell de qui en
sabés molt més que nosaltres. Algú va
suggerir d'anar a parlar amb un monitor que vivia al carrer de les Bassetes,
que en aquells moments ni tan sols era
soci del Centre; va ser trucar a la seva
porta i exposar-li la idea que la va acollir amb tal entusiasme que al cap de
poca estona l'afinitat era total i la sensació era d'estar parlant amb un company «de tota la vida».
D'aquesta conversa va sortir la
idea de fer una conferencia introducto·
ria a l'esquí, ja que tal i com es va
veure a la reunió, la majoria d'interessats érem debutants o e.stavem a les
beceroles. La conferencia es va fer a la
sala d'actes de l'antic Ateneu, pero més
que una conferencia va ser un «bany»
d'esquí: en Pere va parlar de material,
vestimenta, tecnica, preparació física , i
en el moment culminant, que tots encara recordem, va ser quan a sobre la taula es va cal<;ar el esquís i ens va ensenyar les posicions correctes. Si al comen<;ar tots ja estavem molt animats, en Pere ens ho va fer viure tan intensament
i les seves paraules traspuaven tan d'entusiasme que en acabar l'euforia fou
desbordada.
I de la teoria a la practica: amb la col1aboració de l'empresa on ell feia de
monitor, es va organitzar la primera tanda de sortides a l'estació de PortéPuymorens. Alla i a moltes altres sortides posteriors, varem poder gaudir de les
seves explicacions planeres i entenedores, que feien que mica en mica la nostra
tecnica rudimentaria anés millorant i que seguint les seves tra<;ades deixéssim
de barallar-nos amb la neu, tot intentant imitar el seu estil elegant, que semblava que l'acaronés.
Pere, no hi ha paraules per valorar el teu mestratge, intentarem segmr
la teva tra<;a.

Grup d'Esquí del CEC

LES INEDITES ROQUES DE LA BAGA DEL DALMAU
A Sant Lloren<;: del Munt i l'Obac podem visitar infinitat de turons, talaies,
guaitandes, agulles, miradors, puigs, roques, mirandes, pujols, etc. Molts d'ells
són cims destacats que es visiten assíduament, pero n'hi ha que resten amagats,
mimetitzats amb el paisatge i allunyats del transit excursionista quotidia.
Aquests altres cims estan reservats als excursionistes que no es desanimen
davant les esgarrinxades, embrossades, mals passos i grimpades terroses. Un
gran enamorat d'aquests cims "ignorats" és en Josep M. Torras Homet, qui a
més s'ha dedicat sovint a batejar-los, ja que la majoria no tenen ni nom ni apareixen en els mapes. Toponims insolits com el Morral Simiesc, el Balcó de Pregona, el Turó Llargarut de la carena del Roure Llarg, el Barret de Napoleó, la
Guaitanda de les Guineueres, etc. duen l'inconfusible segell batejador de l'amic
Torras, i són garantía de novetat, descoberta i d'envejosa solitud.
En aquest sentit, ja podem afegir a la selecta tria la Roca Alta i la Roca
Baixa de la Baga del Dalmau, visitarles per en J.M.Torras el dia 30 d'agost de
1980 i, fa poc, el passat 4 de setembre de 2011, varen ser ascendides de nou
per ell mateix junt amb Albert Masó Garcia, el gas Terry i un servidor. D'aquesta
darrera visita us en faig cinc cE'mtims.
Ben d'hora, remuntem sota una fina pluja el camí de la canal de la font
de Neda, fins arribar a la font, que esta eixuta i amb la canalització de l'aigua
malmesa i remoguda. Al cap de poc deixa de ploure. Guiats per les observacions
fetes de lluny i pel record difús que té el Torras d'aquest lloc, anem vorejant
cingles vers el nord, a nivell de la font. Un caminet ens porta als peus d'un turó
allargassat i de clepsa suau i pelada: el bategem com a Roca Baixa (o Guaitanda)
de la Baga del Dalmau. Hi pugem tot caminant i, al cim, mentre esmorzem,
gaudim de les esplendides vistes vers la Morella i la formidable catifa boscosa
de pinasses de la Baga del Dalmau.
No obstant, el Torras recorda que era una roca de difícil accés des del seu
coll, terrosa, curta i desplomada,
i amb un característic pi al cim,
que no coincideix amb el que
acabem de visitar. Intrigats,
observem que
damunt nostre,
vers migdia, un
turonot rocós i
amorf es drec;:a
boterudament, i
decidim vorejarlo per l'oest, tot
esgarrinxats
d'arítjols, per
agafar una estreta canal que

ens duu a l'ensotalat coll del turóroca. El seu cim és a prop i l'accés,
esquerp i trencadís, coincideix amb
les dades del record del Torras. Llavors, amb el permís del Terry, improvisem un cordino d'asseguran¡;:a
amb la seva corretja i s'enfila primer l'Albert, de forma acrobatica,
per una alzina fins enganxar-se al
cim en un pas purament terrós. El
segueixen un decidit i energic
Torras i després l'Óscar. El Terry és
el més prudent de tots i decideix
esperar-nos a baix. Contents de la
ferma grimpada, erigim una fita en
el pelat cim, batejant-lo com a Roca
Alta de la Baga del Dalmau, i busquem debacles el pi que recordava
el Torras: deu haver mort i desaparegut!
Per baixar, improvisem una
llarga i facil davallada vers el nord
fins arribar a un flanqueig pel vessant est que ens duu de nou a la canal d'accés. Aquesta és la via normal d'ascensió, i no la que hem fet pel coll.
Abans de marxar, anem a visitar una destacada pinassa que emergeix
quan s'acaba la llengua de roca que descendeix de la Roca Baixa. Mesurem la
pinassa, molt ufana i bonica, i retornem al corriolet que ens ha dut als turons
explorats. D'alla, seguim vers l'oest fins arribar més avall de la Balma del Bord
i agafem el camí que ens duu de nou a la pista del Dalmau, donant per acabada !'aventura.
Dies més tard, el Torras ens avisa que ha trobat les dades de la seva visita a la zona
l'any 1980, i
Roca Alta de la
resulta que la
Baga del Dalmau
Roca . Baixa
tambk la va
puja'r, així com
la Roca Alta
de la Baga del
Dalmau, que
va batejar com
a Turó del Pi!
Un
p1
que,
sembla
ser, ja deu haver passat a la
historia ...

/

Osear
Masó Garcia

ESCALADA 1 TURISME A L' ALTA PROVEN(:A
Aprofitant el pont de Tots Sants i uns dies de vacances pendents, hem
decidit anar a descobrir l'Alta Proven¡;:a, més concretament, volem anar a la
zona de les Denteilles de Montmirail a escalar una mica i aprofitar per fer turisme per la zona. Com que la ciutat d'Avignon ens queda molt aprop hi fem
una visita de tornada.
En primer lloc ens
dirigim a les Denteilles de
Montmirail, una curiosa
formació rocosa formada
per tres arestes paral.leles
que permeten l'escalada
durant tot l'any, ja que a
l'estiu es pot escalar a les
cares nord i a l'hivern a
les sud. Nosaltres, degut a
l'epoca intermitja que fem
la visita, decidim escalar
a la cara sud de l'aresta
nord que és for¡;:a més calicia. L'escalada en aquestes parets és molt agrai:da,
dones, es tracta de roca calcaría amb bones preses per mans i peus, que faran
que gaudim plenament de l'escalada.
Les Denteilles de Montmirail es troben situades en mig de la zona vinícola de les Cotes de Rhone, per tant, mirem on mirem l'únic que veurem seran
vinyes i més vinyes. El paisatge és molt bonic ja que les vinyes es troben tenyides d'unes tonalitats vermelloses típiques de tardor.
Després de tres dies d'escalada, decidim anar a fer una excursió per la
mateixa zona per poder veure la resta de parets i admirar la curiosa formació
rocosa de les Denteilles. En un matí anem pels camins que porten de nord a
sud a través de les bretxes de les arestes. Aquesta excursió ens permet veure
l'origen geologic de les arestes i observar com l'home ha aprofitat l'espai disponible per conrear-hi les vinyes protegides del fort vent que hi bufa for¡;:a sovint.
Després arriba el mal temps i el dediquem a fer turisme.Visitem una serie de poblets molt pintorescos i acollidors com ara Séguret, Sablet, Vaison-laRomaine, Montbrun-les-Bains, ...
Quan el temps ens deixa podem fer una altra excursió matinal a les Gorges de la Nesque. La comencem al poble de Monieux. Es tracta d'un sender al
mig d'una enorme roureda que serpenteja al voltant del riu Nesque, el camí va
pujant i cada vegada estero més separats del riu fins que arriba un punt on
una forta i aeria baixada ens deixa al mateix llit del riu, on trobem la bonica
capella de Saint-Michel del segle XII resguardada sota una bauma.
Els dies se'ns acaben, i abans de tornar a casa, parem a la ciutat d'Avignon, on visitarem el Palau dels Papes i, com no, el famós Pont d'Avignon, que
ens fara recordar la famosa melodia que tots coneixem: «Sur le pont d'Avignon,
on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond».
Montserrat Poi i Jordi Cerda

CANVIS PROPERS EN EL BUTLLETÍ
Segu im treballant per
trabar una nova forma de comunicació entre els socis del Centre que satisfaci la majoria, qu e
s'ajusti a l'actu al conjuntura
económica que travessem i que
aprofiti millar els recursos tecnologics que ja són a l'abast de tates les llars.
És un a etapa de transició.
Segur ament el butlle tí sera
un full sol mida DINA4 amb
la informació basica del mes, i la
mateixa informació amb la resta d'articles, reportatges i fotografies es podran veure i consultar a través de la web d el
Ce ntre .
No sabem encara si de
tant en tan t podrem editar una
mena de revista grafica amb el
contingut de dos o tres mesas.
No us estranyeu si l'aspecte del
proper butlletí s'assembla al de
la fotografia, qu e és s ols una
p r ova.

Oilluns. de 7 a 9 de la tarda, 6s obert peta fef' préctJQUt i diverses pactades en Junta.
Dlmecrn, de 7 a 9, hl ha aervel de tec:retarla per a tot. mena de gesUons 1lnformaetó

Dtve nd rn, d a 9 a 10:30 del vK pre " obert pera tots els urvels.

INFORMACIÓ MENSUAL D'EXCURSIONS 1ACTES PROGRAMATS
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JUSTJFICACIÓ DEL NOU FORMAT

Aquest nou format dell butlleti mensual,
nte5 simpltficat i reduit, pretén únlcament
acollr la infonnació .. cfafil i· .,...nc:ial, de 1et

stiVitats que propo.sen cadascun deJs grups
1a nostra enbtet. Cal adaptar·se a In

de

restriéclans preasupoéL\ries que imposa. en
tob
els
émbitS.
rattual wnjuntura
econ6mica . j_ .~·. Les " jl~.
oornentaris i cothboracion$, amb~ll!ltles
1 detalls. es poder;t seguir trobant Jll .~b
Centre
····
··-,. •.. ~;:

Bofadors de Bevf (909 m), auilla de cam.ns (850 m),
m8SI8 i capeOa romanica de San! Mci (672 m). Planeses
(680 m), font de Planeses, castell de Montesquiu (660
m). Sortida: a les 7 del matl, en punl Despl11fament
tn vthkln particulars HorH de caml efectiu. 4
apoc Hora d'aniblda a Castellar: a rentom de les 2 de
la tatda Cal inscriure's pri!'tiamenl
Es pot
aconsegur infoonació més detalada ~rutan! amb
antelaci6 ats teléfons 93 714 73 05 o 93 714 55 42.

§j:Jii:Z·1U1iJ!:It ·Wf.!:i
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GRUP DE MUNTANYA
• Dia XX: Retirada del XVII Pessebre del Grup de
Muntan ya al cim de Sant Marc de Br<d

IBergued!).
Sortida a les 7 del matL Despl~t eo vehicles
palticulars. Retom previsl a CasteUar: l'entom de les 2
de la tarda. Es poi aconsegu1r infoonació més
detallata trucantambantetació cYstelélons93714 73
05o9371.45542.
• Dia XX: Excursió matinal a la serra deis Bufadors
de 8evi (Ripol lés ~
La serra deis Bufadors conforma un lfldret Un.: per la
seva cunosa orografia, es tracta (fun notable
esfotxlrament de terres que VB piOVOCIIf la foonaci6
d'avencs o esquerries, algunas de .les quals, ifldufdes
pels cotrents intems, oc:asionalment. lwf&n aire a
feKtenor. Aquesta particularitat ha creat un fTIICfOCiima a
la zona i la vegetadó de findret es d1feteneia
claiBment, de la del seu entom.
lbnerari: Castell de Montesquiu (660 m), coll del Tres
Pals (902 m), co• de Beví Gros (853 m), collet deis
Bufadors (948 m), turó deis Bufadors (UX:l6 m), els

• Oia XX: El Plc del Vent (El FareU i rodalies).
Excursió matinal. Sortida a les 8 hores de I'IES
Castellar en cotxes partictJiars. Hores de caml: tres i
mllja aproximadament.Vocals: Uuis Vilá, 93 71 4 37 47
i Guillem Diaz, 93 714 82 95.
• Dissabte dia XX: Reunió-sopar. A les 20 hores en
el nostre local social farem la reunió per preparar les
excursions de fUitim lrimestre del curs 2011·2012, í a
continuadó soparem. Mes endavant us en...;aren
rinfoonadó del sopar
• Oia XX: Cami dt Rond1 (Piatja d'Aro a Palamós)
Excursió de klt el dia Sortlda a le 8 hores de I'IES
Castellar en cotxes particulars fins a Platja d'Aro. Cal
portar esmorzar r dinar, (si algü ho vol, podrá anar a
dmar en algún restaurant de Palamós).La tomada de
Paianós a Pla~a d'Aro, la tarem en l'au»bús de
llnia.Vocals lilisVilé 93714 37471 Guillem0iaz, 93
7148295

d'JI!i'l\'!i!O·
• Oia XX, a les 5:30 de la tarda, trobada al local del
Centre per programar les aclivitats del proper
semestre. Per més informació consulteu a
groupsgoogle

HORARI D' ATEN CIÓ AL PÚBLIC
Dilluns, de 7 a 9 de la tarda, és obert per a fer practiques diverses.
Dimecres, de 7 a 9, hi ha servei de secretaria.
Divendres, de 9 a 10:30 del vespre, és obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar al telefon 93 714 73 05

Espai del Lector

Nobel

ESPORTS

Ulbrerio, premso i papererla

CARRER SALA BOADELLA, 1O
CASTELLAR DEL VALLES
Tel. 937 472 301
costelior@llbrerlasnobel.es

~

Espal Lect or

www.libreriasnobel.es

Nobel

STOJ'
Cra. de Sentmenat, 78
Tel. 93 714 28 74

