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Extrem de ponent de la serra de Bufadors, la colla de visitants escletxa (29 de gener) 
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Activitat Més informació a 

Fins el 12 d'abril, inscripcions IX Ruta de les Ermites 
Entorns del Figaró 

Noticiari del Centre 
Grup de Natura 
Grup Familiar 
Noticiari del Centre 
Esplai Sargantana 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 
Grup de Muntanya 

Sortida familiar al Panta de Vallvidrera i Tibidabo 
Un món sota terra, projecció a les 9 del vespre 
Excursió 
Excursió matinal a la serra de Curull 
Reunió de la programació del segon trimestre 
De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet (2a etapa) 
Tancament d'admissió de fotografíes (tema lliure) 
del primer trimestre 
XXIII travessa Castellar - Montserrat 
IX Ruta de les Ermites 

Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Excursió Organitza 

Senderisme: Sant Miquel del Fai, 8 km. Ass. Excta. Sant Vicen9 de Montalt, 
637 414 411 

Sortida al Salt de la Nou, 12 km. Club Excta. Breda, 606 661 624 

Raquetes de Neu: Val! de Núria Centre Excta. Ripoll, 972 700 540 

BTT: Camí moliner a Matadepera Club BTT: www.bttesport.com/sortides/ 
index.php?accio=mostrar_sortida&id=153 

1 a Cursa Muntanya a Ullastrell, 10 km. Info: http://cursaullestrell. wordpress .com/ 

Cursa Solidaria a Centelles 
pels refugiats del Sahara, a les 17:15 h. Pere Viñolas, 629 666 046 

13a Marxa dels Castells, 54 km. Centre Exct. de la Segarra, 696 343 312 

7a Camin.ada de les dones (només dones) Les Guilles 
Tagamanent, 12 km. Junts pels Camins, 687 965 902 

Senderisme: Vilada-Borreda, 12-18 km. Centre Excta. Sant Celoni, 647 723 633 

Raquetes de Neu: Valls d'Áneu Espot Esquí Valls d'Áneu, 973 626 156 

"La Caminada" Caldes de Montbiu, 18 k Club C.Excta. Caldes, 649 337 136 

Ruta del Ter: Susqueda-Angles. 15 km. Club Excta.Gracia, 932 378 659 

so• Excursió Popular Granollers, 15 km. Agrup. Excta. Granollers, 938 600 147 

Caminada Popular de Súria, 18 km. Centre Excta. de Súria, 938 695 070 

Senderisme: Rajadell-Cogulló cal Torre, 18 Centre Excta. Montserrat, 938 725 312 

21• Ronda Popular per Masies, 12 km. Ass. Excta. Polinya, 937 133 206 

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 MARC 

• Dia 11: Excursió mati
nal a la serra de Curull. 
Ascensió al puig de l'Áliga i 
al puig de Curull (Ripolles). 
Itinerari: Carretera al coll de 

Bracons (crui:lla a la Baulella), collet de la Baulella, collet de la coma del Coll, 
puig de Curull, collet de la font de la Canal, puig de l'Áliga, coll de Joan, coll 
de la Foradada, coll de Gallina, callada de Sant Bartomeu, camí del Rec de 
Bracons, font de l'Estura o de la Tasquera, carretera al coll de Bracons. Desni
vells: 458 metres de pujada i de baixada. Sortida: a les 7 del matí, en punt, 
de l'aparcament de la plac;a Calissó. Cal inscriure's previament. Desplaca
ment: amb vehicles particulars. Hora prevista d'arribada a Castellar; a 
l'entorn de les dues de la tarda. Rores efectives de camí: 4 (apr.). Vocals. 
Joan Estalrich, Vicenc; Portell i Jaume Torrens, Tels.: 93 714 73 05, 93 714 55 42 
i 61 834 92 29. 

• Dia 16 : Reunió per a programar les activitats del Grup de 
Muntanya, que es desenvoluparan en el decurs del segon trimestre d'enguany. 
Comenc;ara a dos quarts de deu del vespre al local social. Oberta a tothom que 
vulgui participar i col-laborar. 

· Dia 18 : De la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet 
(2a etapa). Itinerari: La Morera de Montsant, grau de l'Agnet, roca Falconera, 
serra Major, Toll de l'Ou, Pi de la Carabasseta, Portell del Peret, ermita de la 
Mare de Déu del Montsant, grau Gran i Albarca. Desnivells: 628 metres de 
pujada i 597 metres de baixada. Temps efectiu de camí: 5 hores i 4 minuts. 
Distancia del recorregut: 14,609 km Velocitat mitjana del trajecte: 2.883 
metres/hora. Cal inscriure's previament (abans del dia 9 de marc) i 
disposar de la pertinent llicencia federativa. 

Per a les persones que vulguin afrontar un itinerari una mica 
més agosarat, hi haura la possibilitat de fer, facultativament, la pu
jada a la serra Major passant pel grau dels Barrots. El desplac;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 consul
tant el programa de la travessa o demanant-la als telefons 93 714 73 05 i 
93 714 55 42 . 

GRUP ANAR-HI ANANT 

• Dia 11: La Vall d'Olzinelles. Excursió matinal, sortida a les 8 hores 
de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari molt interessant i agradable 
per la diversitat d'arbres monumentals i d'altres elements del patrimoni histo
rie i huma. Itinerari: Can Draper (municipi de Sant Celoni), Sant Esteve 
d'Olzinelles, Can Valls, Pont de l'Aranyal, Sot de les Mines, Quatre camins, Sot 
de la Remor i Can Draper. Rores de camí: Tres i Mitja Aprox. Vocals: Miquel 
Alamany i Anna Ma López 93 714 72 99. 



• Dia 25: El Pie del Vent (El Farell). Excursió matinal, sortida a les 
8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. Itinerari: La Cadena, Can 
Cadafalc, Parany del Boter, Coll Moner, Tres Pins, El Pie del Vent i tornada. 
Rores de camí: tres i mitja aprox.Vocals: Lluís Vila 93 71437 4 7 i Guillem Diaz 
93 714 82 95. 

GRUP FAMILIAR 

· Dia 4: Panta de Vallvidrera - Tibidabo, Sortida de Castellar cap a 
les 9:00 en cotxes particulars per estar a l'aparcament de l'estació dels Ferro
carrils de la Generalitat de Sant Quirze a les 9:30, per tenir temps de treure 
els bitllets (2 zones, dos trajectes per persona: anada i tornada) de les maqui
nes. Tren fins el Baixador de Vallvidrera i visita del Panta, i després tren 
(1 zona i un trajecte per persona) pel túnel i funicular de Vallvidrera. Camina
da a peu fins la pla<;a del Tibidabo, on es dinara o es baixara a dinar a la font 
de la Budellera, per tornar a mitja tarda i ser a casa cap a les 18:00 h. o abans. 

Per tenir més informació connecteu amb Emília Garcia, 636 427 038 o bé 
amb el guia puntual, Josep Manel Martí, 93 714 7992. 

• Dia 3, dissabte: Entorns 
del Figaró. Itinerari: Figaró -
Vallcarquera - Ermita de Sant 
Cristófol de Monteugues- Figaró. 
Rores de camí: 3,5h. aproximada

ment, 10 Km. Sortida: 8 del matí davant l'IES Castellar. Despla<;ament: amb 
cotxes particulars. Vocals: Fina i Ramon Fabregat, 937142178. 

GRUP DE FOTOGRAFIA 

El passat 4 de febrer es van reunir mem
bres del departament de fotografia de les Agru
pacions Narcís Giralt per tal de constituir-se 
com a jurat i emetre veredicte públic del 6e 
Concurs de fotografia digital, DigiCEC. El re
sultat va ser el següent: 

TEMA LLIURE. Van participar 18 col-leccions 
Millor col ·lecció: títol "Coberts", autor Pere Fité. 
Primer premi: títol "Caps a ponent", autor Jaume Muntada. 
Segon premi: títol "Gavina", autor Jordi Serra. 
Tercer premi: títol "Camí de Banjul", autor Manel Bernal. 

TEMA MUNTANYA. Van participar 15 col-leccions 
Millor col-lecció: títol: "Muntanya", autor Jaume Calsina 
Primer premi: títol "Cavalls a Comblox", autor Enrie Camellas. 
Segon premi: títol "La Mola", autor Francesc Deu. 
Tercer premi: títol "Costabona", autora Elvira Guardia. 



Un cop acabat el veredicte del concurs DigiCEC, una bona colla d'amics 
a la fotografia vam anar a sopar al restaurant Cal Crustó i vam passar una 
bona estona. 

L'endema a la tarda es va fer !'entrega de premis del concurs DigiCEC, 
del Saló de Muntanya i del 26e concurs anual. 

El proper dia 30 de marc s'acaba el termini per presentar les foto
grafies del primer trimestre del 27e Concurs anual, tema LLIURE. 

ESPLAI SARGANTANA 

"Mar<; mar<;ot, mata la vella a la vora del foc 
i la jove si pot", o era "Pel mar<;, cada dia un raig"? 

En fi, que segur que fa mal temps, fred, plu
ja, vent o sigui que, exhibicionistes, a tapar-se! 

INFORMACIONS SARGANTANILS 
PER AQUEST MES 

El dia 10 marxem d'excursió, i el 17 és el dia d'inscripcions per a les colo
nies de Primavera (aixo ja ho sabeu, oi?) 

Pel que fa a l'excursió, us hem de dir que l'itinerari ara mateix és sorpre
sa, pero ja us en informarem. En tot cas, segur que marxarem al matí, dina
rem "por ahí" i a les 4 o les 5 de la tarda ja ens enyorarem dels papes i les mames 
i tornarem a Castellar. 

Ja sabem que tots teniu unes vides molt ocupades i els dissabtes al matí 
l'agenda esta moooolt apretada, pero és que marxar a la tarda, amb el fred que 
fa ... no és gaire sensat! 

I abans de que tanqueu aquest butlletí una altra notícia: els monitors de 
l'esplai porten uns quants mesos ja conspirant i maquinant perque aquest any 
els Casals d'estiu siguin superguais!! 

Estigueu atents, dones, perque a l'abril obrirem les preinscripcions per 
als Casals. 

I ara una de propia: "Vine al Sargantana perque et dóna la gana!" 
I abrigueu-vos!! 

1 

Jffi~ 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

Cffo ' . 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA 

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

CASTELLAR DEL VALLES 



GRUP DE LA PEDRA SECA (NOU) 

Ens plau congratular-nos pel naixement de la vocalia del Grup de la 
Pedra Seca. 

A la darrera reunió de Junta es va estrenar com a vocal el soci Jesús 
Gómez, conegut de molts, incansable col-laborador en diversos camps, a més a 
més del de la fotografia i el vídeo. Ja sabem que el Grup fa molt de temps que 
funciona realitzant tasques de conservació del patrimoni, en concret de les ca
barres, tasques com les que fan altres socis de conservació i arranjament de fonts 
del nostre rodal. Enhorabona i per molts anys! 

NOTICIARI DEL CENTRE 
• Dia 1 d'abril: XXIII TRAVESSA 

CASTELLAR - MONTSERRAT 
El proper 1 d'abril, diumenge de 

Rams, celebrarem la XXIII travessa de 
Castellar a Montserrat per camins de 
muntanya de 33 Km. Comenc;ara a la pla
c;a Major, davant del Mercat Municipal a 
les 6 del matí. L'esmorzar es fara a la Casa 
Nova de l'Obac amb el que cadascú es 
porti. A !'arribar al Monestir un membre 
del Centre donara la benvinguda amb un 
petit avituallament. La tornada a Caste
llar s'efectuara en autocar a partir de les 
3 de la tarda. Inscripcions: Les places són 
limitades i es podran fer de 1'11 al 24 de 

marc; a la botiga Stop (carretera de Sentmenat, 78) o al local del Centre (carrer 
Colom s/n). Si queden places disponibles també es podra fer el dimecres dia 28 
de marc; de 7 a 9 del vespre i el divendres 30 de marc; de 9 a 10 del vespre només 
al local del Centre. Preus: Si no es vol utilitzar !'autocar de tornada: Dos euros 
pels socis i tres pels no socis. Si es vol utilitzar !'autocar de tornada: Set euros 
pels socis i deu pels no socis. 

Pera més informació podeu trucar als telefons 93 714 28 74 o 93 714 73 05. 

& 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 

CLINICA DENTAL,... 

OEL CENTrlE "' 

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



DIVENDRES ACTIUS 

· Dia 9: Projecció 
"Un món sota terra" al 
local del Centre a les 9 
del vespre. 

Reportatge d'espeleo
logia a carrec de la socia 
Montserrat Mañosa, que 
com ja sabeu és una afici
onada molt activa en 
aquest camp. 

RUTA DE LES ERMITES 

' De 1'1 de marc al 1.2 RUTAOELESERMITES 

d'abril, període d'inscripcions 
per a participar a la IX edició. Tro
bareu tota la informació a la web del 
Centre, a !'entrada "Ruta de les Er
mites" i també rebreu el programa de 
ma dins el butlletí. La inscripció es 
pot fer telematica a la mateixa web, 
http://centrexcursionista. 
entitatscastellar.cat, pero cal vali
dar-la fent una transferencia nomi
nal (posant nom i cognoms) per a 
cada participant a l'entitat Unnim, compte 2107-0248-54-3192619791, de la 
qual caldra guardar el resguard per presentar-lo a la sortida de la 
marxa. 

Recordem als col1aboradors habituals que el 14 d'abril, dissabte, just des
prés de Pasqua, farem tasques de marcatge de ruta i recollida de material i 
avituallaments al Centre, entre migdia i tarda. 

• Dia 15: IX Ruta de les Ermites, prova de resistencia de 46 km. pels 
rodals de Castellar i Sant Lloren<;. Més informació a la web del Centre. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

SORTIDA DEL GRUP FAMILIAR 
El passat diumenge 5 de febrer, tot i l'onada de fred siberiana, el Grup 

Familiar va decidir tirar endavant la sortida que teníem programada al Cas
tell de Sentmenat tot i les baixes ocasionades pels virus que el fred ens va por
tar. Amb tot va ser una sortida molt agradable. 



Castell de Sentmenat 

S'ha de dir que no 
vam passar fred. El primer 
tram de la sortida el vam fer 
amb sol i anavem molt ben 
abrigats. Vam anar des del 
tanatori cap a Sentmenat 
gaudint d'un paisatge real
ment preciós. 

Per aquesta vegada 
teníem cotxe escombra i en 
arribar al castell de Sentme
nat ens esperava una xoco
lata calentona amb melin
dros boníssima. 

El fet de ser poquets 
ens va permetre improvisar 
i vam decidir anar fins a 
Guanta i alla finalitzar l'ex
cursió i tornar amb els cotxes 
escombres. 

Guanta ens va enamorar i encara més quan als cinc minuts d'haver arri
bat es va posar a nevar!! Va ser la cirereta del pastís. 

Els nanas van marxar tots en cotxe pero alguns dels pares vam preferir 
continuar a peu fins a Castellar gaudint de la nevada. 

FE D'ERRADES 

Butlletí n° 517 (febrer) Article: "Les inedites roques de la Baga 
del Dalmau" 

Aclariment: Del pi que es comenta que "ja deu haver passat a la his
toria", sembla ser que al cim de la Roca Alta de la Baga del Dalmau (o Turó 
del Pi) hi varem trabar una soca seca, que podia ser el vestigi d'aquest pi, 
que va ser el que va veure el Josep M. Torras l'any 1980. 

Albert i Osear Masó Garcia 

A la darrera reunió de Junta, un cap exposats els diferents punts de vista 
i fets els calculs, es va decidir que seguirem editant el butlletí com s'ha 
fet fins ara, pero restringint la publicació a vuit planes (dos fulls) sempre que 
es pugui, per tant caldra que el vocal de cada grup supervisi les apor
tacions dels socis a l'edició mensual. 

Per altra banda es posara en marxa una nova pagina web més dinamica 
a través d'un nou servidor on es podra publicar el que no capiga en el butlletí 
impres i altres col-laboracions, que seran supervisades per un administrador. 
D'aquest tema us en seguirem donant notícies. 

Per ara seguirem posant el butlletí mensual a la web del Centre. 



ALTA MUNT ANYA, ESCALADA CLÁSSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

FERRADES, ... 1 SOBRETOT BON ROTLLO!! 

lA S E e e 1 ó 
La família es va ampliant, i mica en mica ja som més els que entrenem al boulder i gaudim deis caps de 
setmana a la muntanya, ja sigui penjats d'una corda o amb piolets i grampons. 
Ens pots trobar al centre els dimarts i dijous al vespre entrenant al boulder, i els divendres 
al vespre preparant adivitats pel cap de setmana ... 

AeTIVITAT REALITZADA 
13/1/12 Escalada Montserrat- L'elefant. Via "Boy Roca" 140m (6a+) 

15/1/12 Escalada Montserrat - Collbató. Esportiva 

22/1/12 Escalada Montserrat - Collbató. La Codolosa. Varies vies. 

29/1/12 Escalada Sant Lloren~ - Els Obits. Artificial (A2e) 

El RElAT 
ESCALADA A MONTSERRAT L'ELEFANT Via Boy-Roca {6a+) 

Data: 13 de Gener de 2012 
Escaladors : Rafel Serra i Josep Puig 
Més informació de la via: 
http://escalatroncs.wordpress.com/201 0/08/17/boy-roca-trompa
elefant/ 

Gracies al persistent anticicló, hem pogut fer realitat una escalada 
que feia temps teníem ganes de ter. 

la escalada es de una gran bellesa i tret del 3er llarg, es molt 
assequible, amb molt bona roca en general. 

< lnici de la via. 

Rafel i Josep. 

Isabel, Esther. Cese i Esteve. 

Jordi, Montserrat, Jordi, 

Carme, Jesús, Mónica i Esteve. 

Jordi i Montserrat. 

El tram mes compromes (el 3er llarg), valla pena dir que 
esta molt ben equipat per poder passar-ho en artificial. 
El resta de trams, les expansions allunyen bastant encara 
que la roca permet assegurar-se amb algun friend petit i 
també la posibilitat de posar cordino en algun merlet 
cantellut. 

Rafel 



ES PELEO LOGIA 

• Dia 4 de gener: AVENC DEL RACÓ 
D'EN JUNY o DEL RACÓ DE REBOIG (-22m., 
84m.) Situat al terme municipal de Tivissa. Avene 
compost d'un únic pou d'accés de -11m. , el qual 
ens deixa al mig de la gran sala de la cavitat. A 
partir d'aquí a la nostra dreta surten varíes gale
ries. La del mig, baixant entre blocs ens porta a 
la maxima fondaria . Les altres dues galeries són 
remuntants i acaben en petites saletes. Tornem a 
la gran sala on a la part posterior de la gran cola
da per on baixem, hi ha altres petites sales amb 
gran quantitat de formacions completament blan
ques. 

Cal destacar en aquesta cavitat, el gran van
dalisme que ha sofert, totes les formacions estan 
trencades pel terra, inclosa una magnífica i gruixuda estalactita que baixa del 
sostre al costat de la colada d'entrada, una llastima. 

Aixo ens demostra que molts anys enrera ja no es respectava la natura, 
ni en aquesta cavitat ni en altres, i com avui en dia tampoc es respecta. 

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

• Dia 15 de gener: A VENC DE LES NOU 
HOQUES (-42m.) Situat al terme municipal de 
Gava, dins el massís del Garraf. Cavitat amb no
més un únic pou que té nou conductes de baixa
da, dels quals només dos són accessibles. La part 
final del pou és gairebé cilíndrica. Cavitat amb 
formacions no gaire destacables, aixo sí molt des
calcificades. 

Descens realitzat per: M. Mañosa, J. Na
varro i J. Navazo. 

• Dia 22 de gener: A VENC DELS NE
GRES (-34m.) Situat al terme municipal de Sit
ges dins el massís del Garraf. Cavitat amb una 
entrada 
molt es

treta que s'eixampla de seguida per ini
ciar-se en un pou de -25m fins arribar a 
un repla, d'on surt l'últim pou que ens 
porta a la máxima fondaria. Cavitat 
practicament sense cap tipus de forma
ció i amb un tipus de roca molt erosio
nant. La fotografía correspon al pou de 
-25m. 

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



DONACIÓ DEL LLEGAT ENRIC COMELLAS I LLINARES 
AL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR DEL VALLES 

El passat dia 5 de febrer, n'Enric Camellas i Farré feu donació al Centre 
del llegat del seu pare, n'Enric Camellas i Llinares. Aquest llegat es compon de 
cinc albums que inclouen fotografies, escrits i papers diversos que tenen com 
a eix vertebrador el Centre, tot i que abasten gran part de la historia de Cas
tellar. 

Tata aquesta documentació, classificada i ordenada cronologicament de 
forma admirable, comenc;a amb els estatuts de l'Ateneu Castellarenc de l'any 
1935, i acaba amb fotografies de l'homenatge que el Centre va retre-li l'any 2001 
en motiu del seu vuitante aniversari. 

N'Enric Camellas i Llinares va néixer a Castellar del Valles l'any 1920. 
Molt aviat, va desenvolupar l'afició a la muntanya. Ell mateix explica, de for
ma directa i a través deis seus escrits, que quan acabava de complir 13 anys 
va fer una escalada a la Castellassa de can Torres en solitari i sense cap mena 
d'equipament -tot i que confessa que va ser una imprudencia, no recomanable 
a ningú. 

L'any 1953, un cop refundat l'Ateneo Castellarense, va ser cofundador i 
primer secretari de la Sección Excursionista de l'Ateneo Castellarense, (SEAC) 
juntament amb en Simeó Caba, primer president, en Ramon Serra i en Joaquim 
Casajuana. 

Per les seves activitats professionals, es trasllada a viure a Sabadell, tot 
i que no va perdre mai els lligams amb el Centre. Entre altres, va instituir i 
financ;ar el Premi a la Constancia, que han rebut molts socis, i ha llegat als seus 
hereus una dotació economica per continuar financ;ant aquest trofeu. 



Va morir l'any 2009 a Sabadell. 
El Centre, com a dipositari d'aquest llegat, agraeix la donació rebuda i 

considera un fet huma remarcable el compromís de n'Enric Comellas tant en 
vida com després de la seva desaparició. 

Així mateix, es compromet a conservar aquesta documentació i a posar-la 
a disposició de tots els socis i castellarencs per a la seva consulta, ja que consi
dera que no és només part de la historia del Centre, sinó també de tot el poble 
de Castellar. 

NOTA D'ADMINISTRACIÓ: DEVOLUCIONS POC SENSIBLES 

En temps de crisi tothom mira per la seva economia i aixo és llogic. El 
que no ho és tant, és que si tenim la intenció de donar-nos de baixa d'una 
entitat, també hem de pensar que aquesta entitat mira d'estalviar-se despeses 
bancaries tant de tramitació de rebuts com de les seves posteriors devolucions, 
pero com que no ens afecta a nosaltres, tornem el rebut i tranquils. Si no és 
així, ho sembla. 

Si us plau, si una vegada t'hem cobrat el rebut de la quota anual 
de soci i tens intenció de donar-te de baixa de la nostra entitat, abans posa't 
en contacte amb nosaltres al nostre e-mail: cecastellar@gmail.com, o bé, 
deixa'ns un missatge al contestador 93 714 73 05, que parlant amb l'Adminis
tració ho podem sol-lucionar sense tenir més despeses inútils que perjudiquen 
a la nostra entitat. 

L'objectiu principal de l'Administració de la nostra entitat és: "Devolucions 
0", cosa que sembla impossible d'aconseguir per la poca sensibilitat que es té 
envers el Centre Excursionista del qual s'és soci. 

No costa gens avisar abans. 

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 
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