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PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 
Novembre Activitat Més informació a 
9 div. Documental «L'obra d'un geganb> 

11 
11 
16 div. 
17 
18 
18 
24 
25 

sobre l'ofici de la pedra seca 
A Mura per la Serra 
Ascensió al Matagalls 
Presentació d'una experiencia: Nepal a cop d'ull 
Lliurament de Premis de la Marxa Infantil de Regularitat 
Circuit arbres singulars de Sant Lloren¡; del Mun. 
Anada a can Deu i visita a la Fira de Carabasses 
Sopar de cloenda de la travessa «Escaladei - Pobleb> 
Portada del pessebre a la font dels Trons 

Noticiari del Centre 
Grup Anar-hi Anant 
Grup Familiar 
Noticiari del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup de Natura 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 

6 desem Portada del XVIII Pessebre a Sant Marc 
de Broca (Bergueda) Grup de Muntanya 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 
Dimecres, d e 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 en altres activitats haura de cercar notícies en fonts 

especialitzades. Per a més informació, veieu la Web de la FECC: www.feec.org 

ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE NOVEMBRE 

• Dia 18: Circuit per 
diversos arbres singulars 
del sector oriental de Sant 
Llorenc del Munt. Cicle de 
sortides matinals. Camins i 

racons de San t Llorenc del Munt i de la Serra de l'Obac (8). Itine
rari: Aparcament per a vehicles del costat de l'antic parador de les Arenes, Al
zina vella de l'Illa, sot de Matalonga, cau de la Furriola, Pinasses de la solella 
de Matalonga, les Guineures, carena del Peiret, Pinassa de la Castellassa del 
Dalmau o del Palleret, forn de pega del Dalmau, Pinassa del Dalmau, forn de 
cal¡; del Dalmau, Pi blanc del camí de Santa Agnes, Pins blancs de la font del 
Daví, el Daví, Pi de les Quatre Besses, Pinassa de la Vinya Vella, Fita triangu
lar dels tres termes (Sant Lloren¡; Savall/ Matadepera /Castellar), l'Adernar, la 
Furriola, Alzina grossa de l'ermita de les Arenes. Sortida: a dos quarts de 8 
del matí, en punt, de l'aparcament de la pla¡;a Calissó. Desplacament: amb 
vehicles particulars. Hora prevista d'arribada a Castellar: les dues de la 
tarda. Desnivells: 535 metres (de pujada i de baixada). Distancia total del 
recorregut: 11.380 metres. Temps de camí efectiu: 4:30 hores. Velocitat 
mitjana: 2.529 metreslhora. Vocals: Jesús Gómez, Vicen¡; Portell, Joan Roura 
i Jaume Torrens, telefons: 93 714 55 42 i 618 349 229. 



Des de temps immemorial, ['existencia de bascas exuberants i de nombro
sos arbres singulars ha dotal d'especial importancia la massa forestal del pare 
de Sant Lloren{: de Munt i la serra de l'Obac. Aquests exemplars arboris són, i 
han estat, els representants d'una riquesa vegetal d'un alt valor ecológic que 
mereix ésser coneguda i catalogada. La vall del Ripoll, deixant a part el formi
dable i popular Pi de les Quatre Besses, serva una extraordinaria quantitat de 
riquesa forestal digne d'ésser valorada i, com no, també inclosa dins del capítol 
de les diverses sortides que sovint protagonitzen els excursionistes de la nostra 
contrada. 

Per aixó, gracies a la col·laboració i l'assessorament dels companys Albert 
i Osear Masó, amb tenacitat i senzillesa hem preparat aquest itinerari que dis
corre per paratges molt poc concorreguts, pero que permet retre visita a una ve
ritable col·lecció d'arbres singulars que romanen escampats per la zona de Les 
Arenes, el Dalmau i el Daví, indrets, com tothom ja n'és conscient, situats al sec
tor sud-oriental del massís de Sant Lloren{:. Esperem i desitgem que la ruta que 
avui ens plau oferir a la vostra consideració esdevingui agradable i, per damunt 
de tot, mínimament útil. 

• Dia 24: Sopar del Grup de Muntanya. Cloenda de la travessa 
HDe la cartoixa d'Escaladei al monestir de Poblet». Es celebrara al lo
cal del Centre a partir de les nou del vespre. Aquesta vetllada, com de costum, 
va especialment dedicada a les persones que han participat a les diverses eta
pes de la ruta. Data límit per a fer les oportunes inscripcions: 21 de no
vembre. Havent sopat, es procedira a fer l'habitual presentació del programa 
de les activitats organitzades pel Grup de Muntanya de cara a l'any 2013 i a la 
projecció del document audiovisual de la ruta que acabem d'afrontar, realitzat 
acuradament per l'amic Jesús Gómez, que recull una amplia col-lecció de diver
ses imatges captades en el decurs de les jornades muntanyenques que hem tin
gut el goig i la sort de poder compartir. 

• Dia 6 de desembre: Portada del XVIII Pessebre del Grup de 
Muntanya al cim de Sant Marc de Broca (Bergueda), en memoria i 
homenatge del company Koldo Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. 
Desplac;ament en vehicles particulars. Retorn previst a Castellar: a l'entorn de 
les 6 de la tarda. 

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

Avís: A les sortides amb cotxes particulars, ni els vocals de les excur
sions, ni els representants de C.E.C. tenen cap mena de responsabilitat 
d'aconseguir el medi de transport per a tots els assistents, que han de pac
tar-ha abans amb els conductors. 

• Dia 11: A Mura per la Serra. 
Excursió matinal per la Serra de l'Obac 

que acabara a la població de Mura. Sortida a 
les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes parti
culars. Rores de camí, unes tres i mitja aprox. 

• Dia 25: Portada del pessebre a la font dels Trons. (Segon any). 
Excursió matinal pels rodals de la font dels Trons, un raconet meravellós del 



nostre entorn. Sortida a les 8 hores de l'IES Castellar en cotxes particulars. 
Rores de camí, tres i mitja aprox. Vocals: Francesc Soto i Emi Bravo, telefon 
93 714 62 32. 

• Dia 11: Ascensió al MATAGALLS. 
Per a més informació, podeu adreceu-vos a 

gru pfamiliarcec@gmail. com 

• Dia 18: Anada a CAN DEU i 
FIRA CARABASSES. 

Itinerari: per Can Carner, forn de 
cal<;, can Massagué, Torrent Ribatallada, 

Font del Suro, Font dels Capellans i Sant Julia d'Altura (esmorzar amb servei 
de begudes i cafe), ermita de Sant Vicen<; de Verders i masia de Can Deu (visi
ta lliure al recinte i l'exposició de carbasses) riu Ripoll, can Pages (opcional: 
tornada amb bus La Vallesana), torrent de Colobrers i camí de passeig del Pla 
de la Bruguera. Rores de camí: 4 h. aproximadament, (1h. de visita a la masia 
de can Deu). Sortida a peu: 8 del matí davant l'IES Castellar. Vocals: Ramon 
Fabregat i Josep Serra, tel. 93 714 21 78. 
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PUNTUACIÓ DEL 3er TRIMESTRE 
TEMA MIRADES 

Jurat Departamen t de Fotografía Agrupa -
cions Narcís Giralt. Castellar del Valles, 17 d'octu-
bre de 2012 

Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

Maria Marin 21 21 42 12 Carmen Campos 18 
Eduard González 22 19 41 13 Montse Mañosa 18 
Pere Fité 21 20 41 14 Enrie Comellas 20 
Jaume Muntada 20 20 40 15 Carme Mas 19 
Guillem Diaz 20 19 39 16 Carme Padrisa 18 
Elvira Guardia 20 18 38 17 Emilia Garcia 18 
Conxita Garcia 19 18 37 18 Jaume Calsina 18 
Toni Penalva 19 18 37 19 Ray Serra 17 
M. Teresa Robles 19 17 36 20 Isabel Mach 17 
Carme Vidal 18 18 36 21 Jordi Serra 15 
Francesc Deu 18 18 36 

27e CONCURS DE FOTOGRAFIA EN COLOR 
Classificació General per trimestres 
Castellar del Valles, 17 d'octubre de 2012 

' 
Nom i cognoms 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 

Pere fité 42 41 41 
Carme Vidal 42 40 36 
Maria Marin 39 37 42 
Jaume Muntada 42 31 40 
M. Teresa Robles 37 40 36 

ITJ 

17 35 
17 35 
14 34 
15 34 
15 33 
15 33 
14 32 
15 32 
15 32 
15 30 

Total 

124 
118 
118 
113 
113 



Nom i cognoms lr Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Total 

6 Guillem Diaz 37 35 39 111 
7 Conxita Garcia 33 39 37 109 
8 Eduard González 34 32 41 107 
9 Elvira Guardia 34 31 38 103 
10 Toni Penalva 29 37 37 103 
11 Carme Mas 31 37 34 102 
12 Montse Mañosa 33 34 35 102 
13 Jaume Calsina 36 34 32 102 
14 Jordi Serra 38 34 30 102 
15 Emilia Garcia 36 31 33 100 
16 Francesc Deu 34 27 36 97 
17 Enrie Comellas 34 26 34 94 
18 Carme Padrisa 36 33 69 
19 J .Luis Malvesí 38 31 69 
20 Carmen Campos 33 35 68 
21 Ray Serra 35 32 67 
22 Isabel Mach 30 32 62 
23 Manel Bernal 37 37 
24 Lluís Latorre 35 35 
25 Guillem Deu 34 34 
26 Fran Morales 32 32 
27 Adria Deu 31 31 
28 Angel Pastor 22 22 

~ Brl B ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÁSSICA, 
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME, 

Grup d'Aita Muntanya i Escalada FERRADES ... 1 SOBRETOT, BON ROTLLO!! 

ACTIVITAT REALITZADA 
Data Actiuitat Lloc Participants 

22-setembre Montserrat - Vinya Nova - Roca Gris - Via Esparreguera - V + - 190m 
Montserrat i Jordi 

6-octubre Montserrat - La Codolosa - Via La Rampa - 6a - 215m 
Montserrat i Jordi 

13-octubre Refugi de Marialles- Canigó (2.784m) 

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 

~ 
Espai Lector 

Nobel 

Montserrat i Jordi 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 93 714 28 74 



NOTICIAR! DEL CENTRE 
j ~ ::".:.....~ LOTERIA NACIONAL 
1 , ... , ,..,¡ ~= SORTEIG DE NADAL Ja tenim lo t eria d e Nad aL No et 

quedis sense, que mai se sap que pot passar! 
Demana'n als socis, al Centre i a les boti
gues simpatitzants, 

1; ;-.. ~~--
\ ,, , / Particípació de QUATRE EUROS al bitllet nUmero 

' ' 86500 
sorteig que es cetebrar.i el dia 22 de desembre del 2012 

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA MARXA INFANTIL 

El dia 17, dissabte, a les 6 d e la tar
da a l'auditor i Miquel Pont es procedini al 
lliurament de trofeus i medalles als equips 
millor qualificats , Es donara la fotografía de 
record de cada participant amb la seva parella 
d'equip , L'acte sera presidit per la Vicepresi
denta del Centre Excursionista i, un any més, 
ens agradaría comptar amb la presencia del 
nostre Alcalde i/o algun representant del Con
sistori que tingui relació amb l'esport, 

VOLUNTARIS i VOLUNTÁRIES DEL CENTRE: GRÁCIES 

No podrem oblidar mai que sense la par
ticipació d'uns v u it ant a voluntaris que s'han 
ofert o accedit a col-laborar amb el seu temps i 
esfor<; en les tasques que exigeix la Marxa, no 
s'hauria pogu t realitzar correctament, Tasques 
d'organització en general, de vigilfmcia i control, 
preparació de jocs (Esplai Sargantana i nou Grup 
Jove del Centre), servei fotografíe , avituallament 
i potser ens deixem encara algú que sense fer 
soroll hi ha dedicat temps i responsabilitat. 

La vostra solidaritat ens emociona, perque cada vegada costa més trobar 
qui ofereixi una mica de temps o treball desinteressat per qualsevol bona cau
sa, com aquesta: els nens i nenes de Castellar. Seguirem comptant amb vosal
tres. Gracies. 

1 

+rtfm:i+ 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

~'. 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA 
' 

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

CASTELLAR DEL VALLES 



AGRAIMENT A TOTS ELS QUI HAN 
CONTRIBUIT ECONÓMICAMENT 

A SUBVENCIONAR LA MARXA INFANTIL 2012 

Ajuntament de Castellar 
Copisteria Castellar 
Casa Pacuet 
Pastisseria Villaró 
Pastisseria Andreví 
Fruiteria Tres Nens 
Fruites Mari 
Xarcuteria Casé 
Joieria Casa Jordi 
Impremta Castellargraf 

Cárnicas Merche 
Fleca Grané 
Bar del Mercat 
STOP, Joguines i dolc;:os 
Família Sors - Oliver: tro
feus "Edelweis" i "Canigó" 
Josep Sales 
La Caixa, Ofic. 106 
F.E.E.C 

L'equip organitzador d'aquesta prova, pensada per promocionar entre els 
nens de Castellar del Valles l'interes i el respecte per la Natura, l'excursionis
me i el coneixement del nostre patrimoni, agraeix, en aquest temps de dificul
tats economiques, les aportacions fetes per aquests particulars i entitats per 
col-laborar en les despeses generades, i espera comptar amb el suport tant vos
tre com d'altres amics en les properes edicions. Quedeu convidats a la cerimo
nia de lliurament de premis el dia 17. 

QUOTA FAMILIAR AMB 
LLICENCIA FEDERATIVA PELS FILLS 

Comuniquem als futurs usuaris de la quota 
familiar, referida al pare o la mare soci més 

els fills, que s'aplicara a partir del 2013, que en el rebut de soci que es cobra
ra als pares, s'incloura la quota de llicencia de la FEEC del/s fill!s. 

Aquesta asseguran~a federativa és obligatoria per poder ser bene
ficiaris d'aquest tipus de quota acceptat en la darrera assemblea. A tots ens dol 
la pujada de preus de les assegurances, pero guanyarem en tranquil ·litat tant 
els pares com els vocals, socis que preparen a consciencia i condueixen les sor
tides familiars programades. 

!A TALLER VILACLARA S. A. 

V RENAULT 

Agra"its per la vostra 
col-laboració 

CLINICA OENTAL,... 

OEL CENrr:lE "' 

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



DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE, A LES 21 h. 

• Dia 9: L'OBRA D'UN GEGANT 
Documental de 52 minuts que relata la his-

toria d'un jove marger (ofici de fer parets de pe-
d ra seca als marges dels camins) a la recerca de 
les seves arrels a partir de l'ofici i l'estreta relació 
que té amb el paisatge mitologic de la seva infim-
cia: la serTa de Tramuntana, a Mallorca. 

Més informació a l'adre¡;:a següent: http:// 
www. m useuvidarural.ca t/object_ uploads/agenda/ 
up_pdf/Dossier_Premsa.pdf. 

• Dia 16: NEPAL A COP D'ULL 
Recull d'imatges del viatge al Nepal portat a 

terme el passat més de se
tembre pel soci Jesús 
Gómez, que mostra dife
rents aspectes de la vida 
local, així com instantimies 
de llocs emblematics del 
país i d'un petit trekking a 
la zona deis annapurnes. 
Durada, uns 40 min. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

CELEBREM EL FRUIT DE L'ESFORQ D'UN SOCI ESQUIADOR 

A finals d'agost, el soci 
Pere Estapé va tenir la satisfac
ció de veure acomplert un deis 
seus somnis: acabar exitosament 
la dura prova de 168 km al vol
tant del massís del Mont Blanc 
(la UTMB, Ultra Trail Mont 
Blanc), d'un desnivell positiu de 
9.618 m. 

Les condicions climatiques 
adverses la van fer encara més 
dura: fred sota zero, pluja i fang. 
Li ha estat possible gracies a la 
dura preparació i forta lesa 
d'anim. Felicitats, Pere! 



NOVA VIA D'ESCALADA DEDICADA 

Anar a la muntanya és una activitat que amb salut i temps tothom pot 
fer, pero trescar pels seus camins amb il l usió de descober ta, coneixer-la apassio
n a dament i divulgar-la amb r igor i deta ll exh au stiu n omés h o pot fer un 

S"nt ~orens: áer S\\unt- Cin8rer" áef Cfioret áe r" C"sterr"ss" áe e"" érorr"s 

W!J!iJ 

~lVJ[MJ~ 'IT'@[K1[K1~[f!]~ ~&,~VJ@ 
1 

Oberta des de baix el 16-8-2012 
per Osear i Albert Masó Garcia. 

Dur cintes, bagues, un alien 
vermell i un friend del 0,75. 

ltinerari que comenc;:a a mitja 
alc;:ada de la canal de I'Eiefant 
i que trac;:a una evident 
diagonal vers la dreta. 
Destaquen la marcada cornisa 
inicia l, el compacte mur 
vertical previ al flanqueig vers 
el bosc intermedi on s'estableix 
reunió, i el bonic i aeri llarg 
final. Bono roca en general. 

Vio dedicada a en Jaume Torrens i Calvó, nascut a 
Castellar del Valles el 7-6-1946. Incansable, ferm i 

apassionat muntanyenc que no només fa excursions 
per a gaudi personal sinó que les comparteix i divulga 

exhaustivament amb total dedicació i sincer 
compromís. 



veritable muntanyenc de soca-rel. Una d'aquestes persones és en Jaume Torrens 
Calvó, incansable i entusiasta excursionista castellarenc per tots ben conegut 
que viu i fa viure intensament la muntanya, sempre disposat a donar consells 
i a ajudar en tot el que calgui. És per aixo que amb tota la il-lusió li hem dedi
cat una nova via d'escalada al costat de la canal de l'Elefant, a tocar de !'esti
mada Castellassa de can Torras. És un itinerari de caire cll'tssic que segueix el 
camí vertical més logic del tram de cingle per on discorre, a mode d'aquests iti
neraris excursionistes que amb tanta cura i efusivitat en Jaume ens delecta 
setmana rere setmana. I per moltíssims anys més! 

Osear i Albert Masó Garcia 

ELS CORTINS 1 EL MONTCAU 

El dia 23 de setembre, el Grup Anar-hi Anant, vam anar als Cortins i a 
la inauguració de la nova taula d'orientació al cim del Montcau, en el centena
ri del Centre Excursionista de Terrassa. 

Inicil'l.rem el recorregut, pocs metres més avall del coll d'Estenalles, just 
en un revolt molt pronunciat a !'esquerra, km. 15,1. El camí s'endinsa en un 
bosc d'alzines, passant per alguns roquetars, amb molt bona vista de la Falco
nera, i les Roques de la Coca, fins arribar a l'inici d'un petit talús de roques, on 
abans hi havia unes escales de fusta per superar el desnivel!. Avui hi trobem 
una petita "via ferrata", que junt amb algunes arrels i arbres ens ajuden a anar 
guanyant alc;ada tot donant la volta per ponent, a les roques dels Cortins. Poc 
abans d'acabar de completar la volta, superem l'últim tram rocós, fins el pla dels 
Cortins, on hi trobem un pal pelat, abans hi havia una petita capella. Conti
nuem fins la part més alta del Turó, on esmorzem tot contemplant l'entorn, amb 
el Montcau i els Emprius tapats per la boira, mentre la Falconera i les Roques 
de la Coca llueixen la seves esveltes figures en aquest dia núvol. 

Desfem el recorregut, fins arribar al peu de la petita i facil ferrata, i aca
bem de completar la volta al Turó dels Cortins, per anar a buscar el camí que 
puja des del coll d'Estenalles, fins al Montcau. Arribem al cim, atapeit d'excur
sionistes, que s'hi ha aplegat per inaugurar una nova taula d'orientació, d'acer 
inoxidable i bronze, que substitueix l'antiga, desgastada després de 50 anys d'as
senyalar-nos els indrets que es poden contemplar des d'aquí dalt. El sol s'afe-



geix a la festa i als dife
rents parlaments, entre 
els quals, destaquem el 
del president del Centre 
Excursionista de Ter
rassa, Francesc Munta
da, entitat responsable 
d'aquesta millora, que 
els hi ha portat dos anys 
de feina, per lo qual els 
felicitem, tant per la ini
ciativa, com pel seu pri
mer Centenari. Enhora
bona! 

Grup Anar-hi Anant Als Cortins 

PLUJA, BOIRA 1 NEU PER COMEN~AR LA TARDOR 

Parada prop el llac de Coll Roig. Hi falta !'Albert Cerezo 
i el seu fill. Foto Josep Manel. 

El passat 30 de setembre, una colla del Grup de Muntanya va poder ar
ribar al llac sota Coll Roig a uns 2500 m (Alta Cerdanya), ja que era molt pe
rillós continuar perque no anavem equipats per la neu. Primer vam veure que 
no es podia pujar per la cara nord degut a !'abundosa nevada. Vam voltar cap 
al sud i enfilarem per Sant Martí d'Envalls i la Pleta de les Escaldes fins arri
bar al llac. Ens varem lliurar de la pluja i després de dinar al paratge de les 
Cinc Fonts vam tornar satisfets per haver pogut aprofitar el día i haver trepit
jat neu primerenca. Aquest dia, la Teresa, de Castellar, es va estrenar amb la 
colla de muntanya. Enhorabona! Qui més s'anima? 



EL GRUP DE NATURA AL CASTANYER DE CAN CUC 

El passat 22 de setembre el Grup de Natura vam fer una magnífica ex
cursió des de l'embassament de Vallfornes, situat en el terme municipal de 
Cl'moves i Samalús, fins al castanyer de Can Cuc, dins el Pare Natural del 
Montseny. 

El castanyer d'en Cuc esta considerat l'arbre més ample de la península 
Iberica. Té 15 m d'alc;aria, 17,5 m de capc;ada (diametre) i 11,7 m de volt de canó. 
Va patir un incendi accidental el 1936 que va cremar-ne el tronc principal. L'in
terior, dones, esta buit i en ell un carboner hi va tenir la seva vivenda amb llar 
de foc durant uns anys. En aquest gran forat hi caben més d'una dotzena de 
persones. 

L'any 1988 va ser declarat arbre monumental per la Generalitat de Ca
talunya, i el passat 22 de setembre, que va fer un dia esplendid, també ens va 
sorprendre gratament veure la seva capc;ada carregada de fulles i castanyes. És 
una excursió molt recomanable. 

DEVOLUCIÓ DE REBUTS!! 
A tots els socis que es vulguin donar de baixa el 2013 o bé hagin 

canviat el compte de domiciliació de rebuts: 
Si us plau. Preguem ens ho comuniqueu abans del 31 de desem

bre d'enguany. Eviteu maldecaps vostres i despeses al Centre. 
Atenció! Els socis, els rebuts dels quals ens siguin retornats, seran do

nats de baixa de l'entitat automaticament, tal com s'ha fet ja en el 2012. 

La Tresoreria 



Q 59a EXPOSICIÓ SOCIAL 
. ~ ~ FOTOGRAFIA 

soe SALÓ DEIVIUNTANYA 
PUNTUABLE PEL QUARTTRIMESTRE DEL 27E CONCURS ANUAL 

~ 
1 

centre exc:urüoniHa d e castellar 

Amb el supo rt de 

~ Consell Catalá 
.!11111 de l'Esport 

Podran prendre·hi part tots els 
socis i castellarencs. 

El Saló de Muntanya vol refledir l'espe· 
rit i els sentiments que mouen aquesta entitat. 

Per tant, el motiu principal i predominant ha 
d' ésser el paisatge muntanyenc i d' excursionis· 
me en si mateix. 

Dues per participant. Seran en color. La 
manipulació digital només s'admetra sempre i 
quan també es pugui fer pel sistema analogic (no 
s'admeten muntatges). Totes les fotografíes han 
de respectar el dret a la intimitat de les per· 
sones i a la propia imatge d'ocord amb la Llei 
Organica 1/1982, els autors de les fotografíes 
presentades al concurs. 

La imatge fotogridica pot tenir un mínim 
de 10x 15 cm i un maxim de 20x30 cm. 

Al dors de cada obra s'hi anota· 
ro el tema, títol i dades personals (nom, cog· 
noms, adre~a i telefon). 

A Tenda de Fotos, lmage Solutions, 
Foto Vilo Hosta, Visual i Fotoprix i divendres a 

00
~\ G r ·11 :leC ·11unya 

Dep<t<n 1 Cu 
Ceotre ~ Pr~ió de la Cultura 

k ~ Popular 1 TradK:tOnal Catalana 

~,, Federacio d "Entitats 
JI Excursionistes de Catalunya 

FEEC , ""' " """"" 

partir de les 9 de la nit al local social: CEC, 
correr Colom, s/n., fins el dio 23 de novembre 
de 2012. 

Formaran el jurat d'admis· 
sió i qualificació membres del Departament de 
Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt, en 
el nostre estatge social (correr Colom, s/n.) El ve· 
redicte sercl públic i inapeHable. 

Es concediran a les tres millors obres 
seleccionades mitjan~ant votació popular. 
Podra votar tot soci o afeccionat a la fotografía 
des del 10 de desembre al 13 de gener al Cen· 
tre, els dimecres de les 19 a les 21 hores, i els 
divendres de les 21 a les 23 hores. 

Participar pressuposa l'acceptació total 
d' aquestes bases. 
Els imprevistos que puguin sortir seran resolts pel 
jurat d'acord amb el delegat del Centre. 
Finida 1' exposició, sera incumbencia deis concur· 
sants retirar les fotografíes del Centre, ja que 
aquest no es fa corree de retornar-les. 
L'obra que' obtingui el primer premi passaro a 
ésser propietat del Centre. 

Castellar del Valles, novembre 2012 


