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NÚMERO 522 
JULIOL-AGOST 2012 

Final d e la ruta Escaladei - Poblet 

Puigsacalm des d e l coll de Bracons 

-(Andorra) 

4 de juliol, dimecres REUNIÓ DE 
CONCRECIÓ de la S2a Marta In antil de 
Regularitat, a les 21 :00 hores al Centre. 

Gu ardonats per l'antiguitat al Centre 
en l'Aplec celebrat a Les Arenes 

el passat 3 de juny 

PASSEU UN BON ESTIU! 



PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Juliol-Agost Activitat Més informació a 
1 dmg Festa de fi de eurs alloeal del Centre Grup Familiar 
4 dme Reunió de eonereeió per a la Marxa Infantil de Regularitat Notieiari del Centre 
7 Reunió, sopar i... Grup Anar-hi Anant 
8 Matinal al Puigsaealm Grup de Muntanya 
15 Exeursió d'alta muntanya. Puigpedrós (2.914 m)-Cerdanya Grup de Muntanya 
17 dmt Reunió final de la Junta Notieiari del Centre 
21 dis Vetllada de cloenda de la ruta «De la eartoixa d'Esealadei ... » Grup de Muntanya 
29 agost Termini de lliurament de fotos de Festa Major, 

Trofeu Joan Riera Grup de Fotografía 
2 setem Exeursió d'alta muntanya: pies de Coll Roig (Alta Cerdanya) Grup de Muntanya 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
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. 

TENIM NOTÍCIA DE ... 
Qui hi estigui interessat haura de cercar notícies en altres fonts . Per a més 

informació sobre activitats, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MESOS DE JULIOL I AGOST 

PER A PARTICIPAR A 
LES SORTIDES PROGRA-
MADES PEL GRUP DE 
MUNTANYA, CAL HA VER 
FORMALITZAT LA INSCRIP

CIÓ I DISPOSAR DE LA TARGETA FEDERATIVA DE L'ANY. 

• Dia 8 de juliol: Excursió matinal al Puigsacalm. Itinerari: eoli 
de Bracons (1.133 m), puig Tosseli (1.462 m), coliet de Cliviliers, camí del pas 
dels Burros (1.310 m), coll de Joanetes (1.298 m), puig dels Llops (1.484 m), 
Puigsacalm (1.513 m) , rasos de Manter, font Tornadissa (1.300 m), coliada de 
Sant Bartomeu (1.250 m), coli de Bracons. Distancia a recórrer: 11,5 km 
Temps de camí efectiu: 4 hores i 15 minuts. Desnivells: 575 metres de pu
jada i de baixada. Sortida de l'aparcament de la plat;:a Calissó, a dos quarts de 
set del matí, en punt. Desplat;:ament en cotxes particulars. Cal inscriure's 
previament. Horari previst d'arribada a Castellar: a l'entorn de les dues de la 
tarda. 

• Dia 15: Excursió d'alta muntanya. Ascensió al Puigpedrós 
(Cerdanya). Itinerari: Aparcament del refugi de Tarteres (2.130 m), coli de 
les Molieres, planell de Campcardós, cim del Puigpedrós (2.914 m), mirador del 
Roe Coloro i Pedraforca, pie de les Molieres, roe de la Llosa (2.389 m), estany 



de Malniu 
(2.250 m), 
Aparcament 
del refugi de 
Tarteres o de 
Malniu . Dis
tancia del 
trajecte: 10 
km Temps 
efectiu de 
camí: 5 hores i 
30 minuts. 
Desnivells: 
800 metres (de 
pujada i de 
baixada). Hi 
ha l'opció de 
fer la daualla
da passant per 
la portella de 
Meranges L 

Engorgs. Es 

Portella de Meranges (2.633 m). Vista vers els pies 
d'Engorgs i Roca Colom 

tracta d'un Ltmerari més llarg i dur, ja que en aquest cas, el desniuell total a 
superar és de 1.000 metres. Despla~ament amb cotxes particulars. Sorti
da: A les sis del matí, en punt, de l'aparcament de la plac;a Calissó. 

• Dia 21: Vetllada 
de cloenda de la ruta 
((De la cartoixa d'Es
caladei al monestir de 
Poblet». 

Després del piscola
bis, es projectan1 el docu
ment audiovisual de la 
ruta d'enguany, un recull 
d'imatges realitzat acura
dament per l'amic Jesús 
Gómez. 

Oportunament do
narem més detalls 
d'aquesta celebració festi
va i presentarem un es
bós de la travessa que te
nim previst fer en el 
decurs de l'any 2013. 

• Dia 2 de setem
bre: Excursió d'alta 
muntanya. Ascensió 



als pies de Coll Roig (Alta Cerdanya). Itinerari: Sant Martí d'Envalls 
(1.593 m) , Tres Fonts (2.077 m), estany de Coll Roig (2.432 m), coll Roig (2.725 
m), puig Occidental de Coll Roig (2.833 m), pie Oriental de Coll Roig (2.804 m) . 
Davallada seguint el mateix recorregut. Temps efectiu de camí: 6 hores i 30 
minuts. Desnivells: 1.200 metres (de pujada i de baixada). Despla~ament amb 
cotxes particulars. Sortida: A les sis del matí, en punt, de l'aparcament de 
la plac;:a Calissó. 

Nota: Per a més informació i inscripcions per a participar a les activitats 
programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antelació, als telefons 
618 349 229, 93 714 73 05 o 93 714 55 42. 

• Dia 7: Reunió, sopar i... El dissabte ens 
trobarem a les 19,30 per preparar les activitats 
del trimestre. 

Després projectarem un petit recull de fo
tografies fetes durant les excursions que hem fet aquest any. Un cop acabada la 
projecció, farem el sopar de cloenda del curs, (en el moment d'enviar aquest 
escrit al Butlletí encara es treballava en el menú del sopar. Ja us en
viarem un correu electrimic amb tota la informació, menú, preu i data 
per fer la reserva, etc.) i després ... 

Nota: Es pot venir a la reunió i no quedar-se a sopar o venir al sopar i no 
venir a la reunió. EONES VACANCES A TOTHOM 

GRUP FAMILIAR 

• Dia 1 de juliol: Festa de fi de curs del Grup Familiar. Diumenge, 
a les 18,00h al local del Centre. 

Per a més informació escriure a grupfamiliarcec@gmail.com 

Des del Grup de Fotografia desitgem a tothom unes 
molt bones vacances i que les fotos us surtin molt maques. 

Aprofitem per recordar-vos que el dia 29 d'agost és l'úl
tim dia per presentar les fotografies del concurs de Festa 
Major, 348 Trofeu Joan Riera. EONES VACANCES 

/70... TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Reparació i venda de vehicles 
nous i d'ocasió 

Assegu rances de vehicles i de la llar 

Passeig, 72 - Francesc Layret, 41 
Tels. 93 714 51 91 - 93 71 4 24 38 
Fax 93 714 86 52 - CASTELLAR DEL VALLES 

CLINICA OENTAL,... 

OEL CEN~E "' 

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



ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÁSSI A, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 
FERRADES ... 1 SOBRETOT, BON ROTLLO!!! 

ACTIVITAT REALITZADA 
Data Actiuitat Lloc Participants 

19-5 Escalada Banyadores - Cabrera de Mar - Esportiva Noelia - Britania - Esteve 
21-5 Via Ferrada Montserrat- La Teresina 8 participants 
27-5 Alta Muntanya Vallter- Bastiments (2883m) Esteve 
28-5 Escalada Montserrat - La Monja - Via Josep Rigol Romeu 

(V+, Al) 160m Rafe! - Ricard - Josep 
3-6 Escalada Montserrat - Bauma de Can sola (A3e) Rafe! - Britania - Esteve 

El proper divendres 
13 de juliol a les 21 h, 

farem una petita 
competició social 

de voulder, 
amb el simple objectiu 

de passar-ho bé, 
així que 

tingueu el nivell 
que tingueu 

no us ho perdeu pas 

1 1 

9WJJ? 
Castellargraf, S.L 

Puig de lo Creu, 3 - Tei/Fox 93 714 51 42 
costellorgrof@telefonico.net 

Castellar del Valles 

Cffo ' . 
PLAN~ 
~ 
~-f SERVE/ INTERFLORA 

"" 
Prat de la Riba, 34 (pla<;:a de Catalunya) 

Tel. 93 714 40 62 
CASTELLAR DEL VALLES 



NOTICIARI DEL CENTRE · 

REUNIÓ DE LA JUNTA ABANS DE VACANCES 

Es recorda als components de la Junta del Centre que la darrera reunió 
esta programada per al dimarts dia 17 de juliol, a les 8 del vespre . 

Preneu-ne bona nota. 

REUNIÓ DE CONCRECIÓ DE LA MARXA INFANTIL D'ENGUANY 

Atenció al canvi de data final! 
Sera e l 4 de juliol, dimecres, a les 21:00 h. 

al Centre, i no el 10 com es va quedar alla. 
Es tractara d'establir les funcions i tasques prin

cipals de l'equip organitzador per fer les previsions per
tinents: itinerari, inscripcions, informació pública, sol-li
cituds, trofeus, lliurament de premis, i per quedar un dia 
per fer la ruta i cronometrar-la sota la batuta de l'amic 
Jaume Torrens. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

L'APLEC D'ENGUANY 

El 3 de 
juny passat, 
malgrat la 
climatología 
no semblava 
propícia, es 
va poder cele
brar el XIIIe 
Aplec com es
tava progra
mat, a l'aire 
lliure davant 
l'ermita de 
Les Arenes. 

Socis, 
familiars 
am1cs, 1 repre
sentants de 
diversos grups del Centre, que un cop acabada l'excursió prevista es van trobar 
alla, van celebrar l'apat de germanor després de la missa en record dels socis 
ja absents. La novetat d'aquest any ha estat l'actuació de la coral Xiribec abans 
del dinar. Gracies per la vostra col -laboració en la festa . 



........... ..-:..-........ ,.¡,¡;--

Malgrat alguns trons i quatre gotetes, després del dinar es van lliurar 
els premis d'antiguitat als socis que comptaven amb 25 i 50 anys de permanen
cia al Centre. Gracies a tots els que hi heu col1aborat. Esperem poder repetir
ha l'any vinent. 

EL GRUP ANAR-HI ANANT AL PUIGSACALM 

El diumenge dia 27 de maig a les 8 del matí ens varem trobar uns quants 
membres del Grup per anar a pujar a un dels 100 cims més emblematics de Ca
talunya, El Puigsacalm, de 1.515 m. 



Un cop als cotxes varem marxar cap a Coll de Bracons, pero primer va
rem fer un parell d'aturades a mig camí per recollir més excursionistes que s'afe
giren al grup i encara, quan varem arribar a Coll de Bracons, ens esperaven 
uns quants més, grans coneixedors de la zona i amics del Josep Serra, vocal de 
la sortida. En total el grup estava format per 21 excursionistes. 

Després de les salutacions i presentacions, varem iniciar la pujada al cim, 
no sense abans explicar que per la ruta que estava prevista fer a la pujada hi 
havia una petita grimpada, que després va resultar que no era tan petita. 

Després de les penúries de la pujada, quan estavem a dalt al Tusell Xic 
1.408 m., la sort del moment ens va fer gaudir del majestuós vol d'un ocell ra
pinyaire, que uns deien que era un aliga i per altres era un voltó, el que sí que 
és cert és que era impressionant. 

Una mica més amunt, al Tusell Gros 1.461 m., la vista era increi:ble i el 
petit pessebre que coronava el cim era molt curiós: estava fet amb culleres i 
forquilles. 

A partir del Tusell Gros el camí va canviar, tot eren prats plens de flors i 
més flors, i tot anar-hi anant entre flors i hoscos, varem arribar al nostre destí, 
El Puigsacalm. Malauradament la muntanya i el temps no sempre és com un 
voldria i l'estona que varem estar al cim, els núvols no ens van deixar gaudir 
del paisatge que des d'aquest cim es pot arribar a veure, que hi farem! Ara tenim 
l'excusa per tornar-hi un altre día. 

Després de les fotos de rigor, varem comenvar a baixar, aquest cop pel camí 
tradicional, pel mig de hoscos i prats fins a la font Tornadissa i després camí 
avall per arribar al Coll de Bracons, contents perque havíem passat un matí 
amb molt bona companyonia i envoltats d'uns paisatges idíl·lics. 

GRUP FAMILIAR 

De Vilano
va a Sitges: El 
passat diumenge 
27 de maig de 
2012 els membres 
del Grup Familiar 
vam inaugurar la 
temporada de 
platja a Sitges 
pero no sense 
abans cam1nar 
una bona estona 
com pertoca. V am 
deixar els cotxes 
a Vilanova i alla 
vam 1n1c1ar el 
camí de ronda 

Grup Anar-hi Anant 

que porta de Vilanova a Sitges. El camí transcorre arran de mar vorejant peti
tes i agradables cales. És un recorregut facil i curt, addient pels nostres nens 



malgrat que en algun tram passi massa arran de la via del tren que uneix les 
dues viles. Vam disfrutar del camí i del posterior bany a una de les platges de 
Sitges. El dinar el vam menjar sota una bona ombra als jardins de Terramar. 
De postres un merescut geladet a una terrasseta davant del mar i cap a !'esta
ció a buscar el tren que ens retornava a Vilanova i als cotxes. 

Catafau i 
Parany del Bo
ter: El passat 
diumenge 10 de 
juny de 2012 la 
nostra sortida 
mensual va ser 
una matinal pels 
nostres rodals. 
Concretament 
ens vam dirigir a 
Catafau i al Pa
rany del Boter. El 
ca mí el va m ini
ciar per la pista 
de Canyelles per 
endinsar-nos al cap d'una estona per un corriol de la Serra de Pinós que ens va 
portar cap a Catafau permetent-nos disfrutar d'una bona ombra i de la tran
quil-litat de no trobar més bicicletes. La tornada la vam fer per al mateix camí. 
Va ser una sortida que ens va servir per constatar una vegada més que els cas
tellarencs i castellarenques gaudim d'un entorn natural privilegiat. 

GRUP DE MUNTANYA: ÚLTIM TRAM DE LA RUTA D'ENGUANY 
.. , 
K~, 
·.;.._, 

~~ 
-·~ 

Grup parcial, al mirador de La Pena, damunt el monestir de Poblet 



Una vegada més, el 27 de 
maig, un dia primaveral va 
acompanyar la trentena llarga 
d'esfon;ats senderistes en els 
15 km. que van fer entre Prades 
i el monestir de Poblet, en un re
corregut esplendid per carenes i 
coves, entre boscos i amb fonts 
on esmorzar i dinar. 

El punt i final de la ruta 
va ser la interessant visita guia
da dins el monestir de Poblet 
amb cervesa, refresc o gelat 
abans de la tornada. 

Gracies, amics que prepa
reu les sortides, Jaume, Vicen<;, 
Joan i Jesús!, i fins el sopar de 
cloenda de finals de juliol, amb 
projecció audiovisual inclosa. A 
reveure. 

Josep Manel 

Espai del Lector Nobel 
Uibreria, premsa i papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 1 O 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

Espai Lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STOJ' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



De Prades a Poblet - Cim La Baltasana 

ESPELEOLOGIA 

• Dia 5 de maig: 
AVENC DEL PRAT
DIP o DEL PLA 
(·68m., 220m.) 

Cavitat situada 
al terme municipal de 
Pratdip a la Serra de 
Llaberia. 

L'entrada petita 
de seguida s'obre en un 
pou de -21m fraccionat 
on ja hi comencen a 
haver-hi formacions. 

Arribats a la base 
d'aquest per una curta 
rampa, per entre blocs 
accedim grimpant a la 
galería central. 

A ma esquerra 
per una estreta esclet
xa trobem l'accés al se
gon pou de -30m que 
baixa una estreta es
querda. 

COL·LABORACIONS 



Si seguim endavant, a ma dreta trobem una petita sala amb gran quan
titat de formacions de tot tipus molt ben conservades, i per entre les formacions 
hi ha l'accés a un nou pou que ens porta a la cota -50m. 

Sortint d'aquesta sala i seguint endavant per la galería principal, s'arri
ba a la part final en la qual hi ha una petita sala remuntant també amb algu
nes formacions. 

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

ASCENSIÓ A LA ROCA DEL FORTÍ 

D'esquerra a dreta: Osear Masó, Albert Masó i Josep M. Torras 
dalt de la roca del Fortí. Fotografia d'Óscar Masó Garcia. 

Feia 21 anys que l'Óscar havia assetjat el Fortí, als Óbits (Massís de Sant 
Lloren9 i l'Obac), pero l'Albert no es quedava gaire enrere: 16 anys. Ara bé, en 
Josep Maria Torras ens superava a tots dos: 86 anys! 

Aquestes dades i el repte de tornar a pujar aquest veritable fortí rocós ens 
duien als tres fins al monolit el 19 de maig passat. 

Xafogor, infinitat de flors i solitud ens acompanyen pel bonic camí d'apro
ximació. Serenitat, concentració i classicisme ens ajuden a fer l'ascensió. Records, 
amistat i contemplació ens embolcallen a la cúspide del Fortí. 

Satisfets, només ens queda davallar consirosos cap a les terres baixes ... que 
no ens han oblidat! 

Osear i Albert Masó Garcia 



centre excursion ista de castellar 

49e Concurs 
de Fotografia. Artística 
35e Trofeu Joan Riera 

32e en Color 
Tema lliure Juliol 2012 



Bases 
PARTICIPANTS: Tots els socis o castellarencs. 

TEMA: Ll iure, 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. Indistintament del tamany de la imatge fotografica, el 
reforc;ament de cartolina sera obligatoriament de 25X35 cm i de color GRIS. Les car
tol ines del reforc;ament seran donades al Centre i es podran passar a recollir els di
vendres de 9 a 10 de la nit. 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 9 de la nit, al local social del Centre Excursionista de Caste
llar, carrer de Colom, s/n., fins el 31 d'agost de 2012. 

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 4 de setembre. 

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: 
-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 autors reconeixen tenir els 
drets d'imatge i d'autor de les fotografies presentades al concurs. 

-La fotografia que obtingui el Premi d'Honor quedara en propietat de l'entitat organit
zadora. 

-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 col·laboració 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 fotografía del CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR DEL VALLES 

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

mb el recolzament ~' 
de: .~. r 

FEEC 

Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya 
Federació Catalana 
d' Alpimsme i Escalada m General1tat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Centre de Promoció de la Cultura 

~ ~ Popular i Tradicional Catalana 


