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Lliurament de premis de la Marxa Infantil 
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BONES FESTES 
i MILLOR 2013 

Ens veiem a la Castellassa 

Baixant del Matagalls amb fons de Montseny, amb vent fred, 28 d'octubre 



EN UAL D' ACTES 1 EXCURSIONS 
Desembre Activitat 
6 Portada del Pessebre a Sant Marc de Broca 
12 desembre al 13 gener: Exposició Saló de Muntanya, 4t trimestre 

Més informació a 
Grup de Muntanya 
Grup de Fotografía 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Activitat del Centre 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Fotografía 

14 Divendres actius: Documental "Índia, fabrica de color" 
14 Reunió per a programar activitats per al trimestre 
16 Portada del 47e Pessebre a la Castellassa de can Torres 
30 " Els Sants lnnocents", excursió especial 
18 gener Termini per lliurar fotos del 7e DIGICEC 

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 en altres activitats haura de cercar notícies en fonts 

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

• Dia 6: Portada del 
XVIII Pessebre del Grup de 
Muntanya al c im de Sant 
Marc de Broca (Bergueda), 
en memoria i homenatge del 

company Koldo Basterretxea. Sortida a les 7 del matí. Desplar,:ament en ve
hieles particulars. 
Retorn previst a 
Castellar: a l'entorn 
de les 6 de la tarda. 

• Dia 14: Reu
nió per a progra
mar les activitats 
del Grup de Mun
tanya, que es desen
voluparan en el de
curs del pnmer 
trimestre de l'any 
2013. Comenr,:ara a 
dos quarts de deu del 
ve pre al local social. 
Oberta a tothom que 
vulgui participar 
col-laborar. 



• Dia 16: CoHaboració a la portada del 47e Pessebre a la Caste
llassa de can Torres. Enguany procurarem recuperar el vell costum de fer 
arribar, des de Castellar, a peu, el Pessebre fins al coll proper a la Castellassa. 
Sortida: del local del Centre, a les 8 del matí, en punt. ltinerari: Castellar, el 
Ripoll, coll de Llivi, pla del Girbau, coll de Grua, gorg del General i coll de la 
Castellassa. Havent esmorzat i després de la tradicional cantada de nadales, 
iniciarem el retorn davallant vers coll Llarg, carena del Muronell, sot de la 
Carda, collet a la carena del Pujol, sot del Guix, mas Olivet, Sant Feliu del Racó 
i Castellar. Hores efectives de camí: Quatre i mitja. Hora prevista d'ar
ribada a Castellar: Entre dos quarts de dues i les dues de la tarda. 

Per a aconseguir més informació i inscripcions per a participar a les acti
vitats programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antelació, als 
telefons 618 349 229, 937 14 7 305 o 937 145 542. 

Avís: A les sortides amb cotxes particulars, ni els vocals de l'excursió, 
ni els representants de C.E.C. tenen cap mena de responsabilitat d'aconseguir 
el medí de transport per a tots els assistents, que han de pactar-ho abans amb 
els conductors. 

• Dia 16 : Portada 
del Pessebre a la Cas
tellassa. 

Excursió matinal, sor
tida a les 8 del matí des de 
l'IES Castellar en cotxes 
particulars. 

Vocals: Francesc Ala
vedra, telefon 93 714 29 21 
i Guillem Díaz, telefon 
93 714 82 95. 

• Dia 30: «Els Sants 
Innocents». Excursió mati
nal. Sortirem a les 8 hores 
de l'IES Castellar en cotxes 
particulars. És una excur
sió que porten el Francesc i 
l'Emi i anirem a fer un vol 
per la muntanya per cre
mar els torrons. 

Vocals: Francesc 
Soto i Emi Bravo telefon 
93 714 62 32. 



• Dia 2: Trobada a les 17:30h al Centre per tal 
de fer el Pessebre i programar les properes sortides. 

· Dia 16: Pujada del Pessebre a la Cas
tellassa. Ens trobarem a les 08:30h a l'aparcament del 
Viena. Per a més detalls consulteu el Google Groups. 

• Dia 16: Participació en la pujada 
del Pessebre a la Castellassa de can 
Torres. 

Grup Juvenil 
Estem preparant la segona sortida, i esperem 

poder ser més per passar-ho encara millor!! 
Elisenda 

El dia 23 de novembre es va acabar el termini 
per presentar les fotografíes del 4t Trimestre, Saló de 
Muntanya. Us invitem a veure les fotografies 
i a votar les tres que us agradin més. Esta
ran exposades des del dia 12 de desembre fins el 
13 de gener. Al local social hi trobareu les butlle

tes i una urna per efectuar les vostres votacions. 
Fins el proper 18 de gener podeu trametre les fotografies del 7e 

DIGICEC, concurs de fotografía digital del Centre Excursionista de Castellar. 
Les obres s'hauran d' entregar amb suport digital o bé enviar per correu elec
tronic a l'adrec;:a del Grup de Fotografía gfotocec@hotmail.com, sol-licitant sem
pre justificant de recepció. 

El passat 26 d'octubre es va dura terme la reunió sobre els temes de l'any 
vinent i possibles canvis o variacions dels concursos anuals. Primer agrair a totes 
les persones que van fer l'esforc;: per poder assistir a la reunió. Vam passar una 
estoneta molt agradable. Els temes de l'any vinent, 288 Concurs Anual de Fo
tografía són: 

lr trimestre, tema Lliure 2n trimestre, tema Flors 
3r trimestre, tema Portes i/o finestres 4rt trimestre, tema Saló de Muntanya 

Data Activitat 

28 octub Escalada 

8novem Escalada 

8novem Escalada 

18 novem Escalada 

Lloc 

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

ACTMTAT REALITZADA 
Participants 

Castellassa de Can Torras. Via Normal. 
Josep, Jaume, Rafel 

Sant Llorenc;: del Munt. Via Jaume Torrens Calvó, V-
Xavi, Nacho, Josep, Rafel 

Castellassa de Can Torras. Via X/Matalonga, V 
Xavi, Nacho, Josep, Rafel 

Montserrat, Collbató. Esportiva. IV/6"+ 
Montserrat, Jordi, Mónica, Britania, Rafel, Angel, Esteve 



NOTICIARI DEL CENTRE 

XLVII PESSEBRE A LA CASTELLASSA DE CAN TORRES 

16 de desembr e 

No oblidis portar la teva barretina, com cal 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 
- Arribada i esmorzar a les 10-10:30 h. 
- 10:30, inici de la passada del Pessebre de ma en ma fins als escaladors, men-

tre es canten nadales. 
- 10:45, els escaladors pugen el Pessebre. 
- 11:00, tor rons i neules de celebració i ... 
- 12:00, recollida i tornada conjunta de tots . 

US HI ESPEREM!! 

Espai del Lector Nobel 
Llibreria, premsa 1 papereria 

CARRER SALA BOADELLA, 10 
CASTELLAR DEL VALLES 

Tel. 937 472 301 
castellar@libreriasnobel.es 

Espol Lector 

www.libreriasnobel.es Nobel 

ESPORTS 

STOI' 
Cra. de Sentmenat, 78 

Tel. 937142874 



LOTERIA DE NADAL DEL CENTRE 

LOTERIA NACIONAL 
SORTEIG DE NADAL 

hrticipadó de QUATRE EUROS al bitUet número 

86500 
sorteig que es celebrara el dia 22 de desembre del 2012 

SI NO EN TENS, 
ENCARA HI ETS A TEMPS 

Encara ens queden participacions del 
número de Nadal. 

Dia 17 de novembre 
a les 18:00 h. L'afora
ment de l'Auditori Mi
quel Pont rondava el 
80%. Era ple de nens, 
nenes , adolescents i 
pares que van partici
par a la Marxa Excur
sionista Infantil de Re
gularitat del passat 7 
d'octubre, acompanyats 
també d'avis i amics, 
que es miraven la foto
grafia de record del seu 
l'equip rebuda a !'en
trada. 

L'acte dellliurament 
de premis va comenc;ar 
amb la presentació a 



carrec de la Vi
cepresidenta del 
Centre, la se 
nyora Emília 
Bravo, i a conti
nuació es va 
projectar el re
portatge vídeo
fotografíe de la 
ruta, realitzat 
per membres del 
Grup de Foto
grafía del ma
teix Centre, a 
partir de foto
grafíes basica
ment realitzades 
per en Lluís Latorre i en Jaume Muntada, que va ser la delícia de tots els es
pectadors per la gracia de les imatges, d'una tendresa que emocionava, i amb 
la comicitat d'algunes preses. 

La distribució dels premis va ser a carrec de la propia Vicepresidenta, la 
regidora de Cultura, la Sra. Pepa Martínez, que una vegada més ens honorava 
amb la seva presencia i a mitja sessió s'hi va afegir el nostre benvolgut Alcal
de, el Sr. lgnasi Giménez, que venia d'un altre compromís, i no es volia perdre 
aquest acte, com els darrers anys. L'equip guanyador infantil va ser el 65, 
compost per Nicolás Noblom Peláez i Jan Comas Miquel, i la parella mixta 
millor q ualificada amb el dorsal 189, Angel Castillo Martínez i Irene Garrido 
Castillo. Els vuit primers equips infantils classificats van tenir trofeu, i meda
lla fins la 40a parella. Els quatre equips mixtes (adult i nen) millor classificats 
també van tenir trofeu i medalla la resta, fins l'equp 20e. És evident que els 
infants siguin els més agraciats, perque la prova es prepara per a ells. Van ser 
molt pocs els premiats absents. En canvi van quedar moltes fotografíes de re
cord per recollir. Esperem que aquest any arribin a les escoles i es reparteixin. 

Es va tancar l'acte amb quatre mots del Sr. Alcalde i també del soci i 
col1aborador Guillem Díaz agrai:nt l'esforc; dels organitzadors i la presencia del 
públic i animant els nens a continuar participant el 6 d'octubre de 2013. 

TALLER VILACLARA S. A. 

RENAULT 

Agra"its per la vostra 
col-laboració 

CLINICA ilENTAL,... 

ilEL CENtr:lE "' 

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



DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE, A LES 21 h. 

· Dia 14 , a les 
21:00 h.: "India: 
Fabrica de color" 

Recull d'imatges 
del viatge a l'lndia 
portat a terme el pas
sat mes de setembre 
per la socia Carme 
Corella, en el que ens 
apropara a un país 
ple de matisos i con
trastos, una immersió 
a una cultura que ha 
fet del color una de 
les seves formes d'ex
pressió. El seu llegat 
historie i cultural ens brinda una gran barreja de cultures i religions represen
tada en els colors. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ALTRES ACTIVITATS 

EL GRUP FAMILIAR AL MATAGALLS (Crónica) 
Val més tard que mai ;-) 

El diumenge dia 11 va comenc;ar ennuvolat i fred, pero les ganes de pu 
jar al Matagalls estaven ben presents en tots els que vam quedar davant del 
Viena. En total 9 adults i 10 menuts. A dos quarts de nou sortíem cap a 



Collformic per comenc;ar la caminada que ens duria a 1.697 metres d'alc;ada. La 
boira i el fred van ser la tónica durant la pujada. Vam parar a esmorzar a una 
poua de neu que hi ha a la pujada on els nens van passar una bona estona 
mentre pujaven i baixaven per l'indret. 

A les 11:30 vam fer cim amb la mala sort de no poder veure les genials 
vistes tapades perla boira. Vam agafar una mica de forces i tan sols 20 minuts 
més tard ja baixavem amb la intenció de trobar el preuat tresor que ens espe
rava 2 kilómetres enlla. A la baixada es va comenc;ar a destapar i comenc;ava a 
fer una mica de caloreta, així que vam anar treient capes de roba que ens ha
víem posat per la pujada. Dit i fet, mitja hora més tard ja estavem cercant el 
geocaching i com no, trobat pels infants amb l'ajut dels gps. Cap a les 14 hores 
ja érem abaix i amb un cim més a la butxaca. Felicitats a tots els que vam 
puJar. 

PRIMERA SORTIDA 

Grup Juvenil 
El grup juvenil ja ha fet la primera sortida 

amb molt exit a Montserrat. 
Un grup de 5 noies i 3 organitzadors vam 

pujar a Montserrat des de Monistrol. 
Tot i el 

fred i el vent 
que feia aquell 
dia vam gau
dir molt de 
l'excursió, i a 
més a més 
vam tenir 
unes vistes al 
mar que hi ha 
des d'alla en 
uns dies molt 
clars!! 

M o l t 
aviat farem la 
segona sorti
da, i esperem 
poder ser més 
per passar-ho 
encara ml
llor!! 

Us dei
xem amb una 
imatge del 
grup un copa 
dalt de Mont
serrat. 

Elisenda 



UNA ALZINA MÉS QUE RABASSUDA 

L'ame
na<;a de pluja 
ens va obli
gar a apres
sar el nostre 
pas vers la 
Coma d'en 
Vila. Tot just 
quan enceta
vem el primer 
revolt de la 
pista que du 
a la Mata, 
se'm va ficar 
al cap la ceba 
d' anar a tafa
nejar als peus 
d'una alzina 
que destacava 
(no gaire) en

mig d'altres. Dit i fet, vaig abandonar la comitiva i rapidament vaig davallar 
el marge. Al cap de pocs metres vaig endinsar-me en els dominis d'un gegant 
desconegut per a mi; el seu desproporcionat tronc es bifurcava en dues enor
mes branques quasi simetriques, i mentre jo sentia els reclams dels meus com
panys, que ignoraven aquella meravellosa escena, vaig revoltar fascinat el cor
pulent i molsós basament d'aquell arbre magnífic. Hipnotitzat per la impactant 
visió, vaig retornar al camí amb crits d'exaltació. Era el passat 10 d'octubre. 

Dies més tard varem mesurar l'arbre i els resultats foren inequívocs: es
tavem davant d'una alzina de dimensions de tronc insolites dins del massís. Fins 
i tot, la branca NW té un perímetre superior al de l'alzina Vella de l'Illa ... i que 
per molts anys segueixi creixent aquest arbre amb l'estima, respecte i conside
ració que bé es mereix! 

Nom proposat Alzina del coll d'Estenalles 

Accés Situada al marge esquerre de la pista que du de coll 
d'Estenalles a la masia de la Mata, a uns 250 m del 
coll citat anant per la pista, i a uns 30 m de la pista 
anant marge avall vers el S. 

Bibliografia Sorprenentment, no se n'ha trobat cap esment a sim-
ple vista. 

Característiques Alzina que denota certa vellúria. En bon estat, mal-
grat situar-se a free d'una de les zones més freqüen-
tades del Pare. Tronc de dimensions singulars pero 
de cap¡;ada poc espectacular. 



Dimensions Perímetre de la base: 3,58 m. 
Perímetre a 1 m del terra: 3, 77 m, amb 1,2 m de 
diametre equivalent . 
Perímetre de la branca NW: 2,38 m; perímetre de 
la branca SE: 2,07 m. 

Autoria de Realitzades per Albert i Osear Masó Garcia 
les mesures el 27-10-2012 

COMPARACIÓ AMB ALGUNES ALZINES DEL PARC NATURAL 
DE SANT LLOREN(,; DEL MUNT 1 L'OBAC 

Perímetre a Dül.metre equivalent 
1 m del terra (m) a 1 m del terra (m) 

Alzina del coll d'Estenalles 3,77 1,20 

Alzina de can Torres 3,40 1,08 

Alzina Vella de can Tor res 3,20 1,02 

Alzina del Vent 2,85 0,91 

Alzina ermita Arenes 2,85 0,91 

Alzina Vella de l'Illa 2,30 0, 73 

Alzina Cremada (va caure) 2,30 0,73 

FEEC - LLICENCIES 2013 
Estigueu al cas per saber quan podrem saber els preus i cobertures 

de les llic?mcies esportives per 2013. Consulteu el web de la Federació. En 
el proper butlletí us farem arribar la informació disponible . F eu esport 
s egu rs! 

EL REPTE DE PUJAR CONTRA UNA TRAMUNTANA BOJA 

Aquesta colla del Grup de Muntanya no es va espantar i va pujar desa
fiant el fred i sobretot el vent de la carena, que et feia caure si et distreies, el 
passat 28 d'octubre. A la tardor, el Montseny és un paradís de colors si fa bon 
dia, pero aquell diumenge les ratxes de vent amena<;adores aixecaven les fulles 
de les fagedes cap el cel. 

1 

t'fmjt 
Castellargraf, S.L 

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

Castellar del Valles 

~'. 
PLAN~ 

• SERVE/ INTERFLORA 

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

CASTELLAR DEL VALLES 



No sé si podreu coneixer tothom, pero el fred ens va obligar a semblar 
bandolers. 

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, t al com s'ha fet ja en el 2012. 

La Tresoreria 



CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR 

Amb el suport de: 

~ Consell Catala ..!111 de I'Esport 

sionista i aficionats residents a Castellar 
del Valles. 

lliure i Muntanya. 

Cada concursant podra presen
tar una col·lecció de tres fotografíes en 
cada tema. Les fotografíes han de ser 
originals i exclusives de l'autor, i no han 
d'haver estat premiades ni publicades 
amb anterioritat. Totes les fotografíes 
han de respectar el dret a la intimítat de 
les persones í a la propia ímatge, d'a
cord amb la Llel organíca 1/1982, els 
autors reconeixen tenir els drets d'ímat
ge í d'autor de les fotografíes presenta
des al concurs. 

El format ha de ser JPG. Les 
obres s'hauran d'entregar en suport digi
tal o bé enviar per correu electronic a 
l'adrecta del Grup de Fotografía 
gfotocec@hotmail.com, sol~ícitant sempre 
justificació de recepció. 

El termini 
de lliurament finalitzara el día 18 de ge
ner del 2013. Les fotografíes s'hauran de 
trametre els divendres al local social o bé 
a les tendes de fotografía: Tenda de Fo
tos, lmageSolutions, Foto Vila Hosta, Visual, 
Sweet Photo i Fotoprix. 

00 Genaralltat de Cataru. ova 
Departament de Cultura 
Centre dll Promoeló de la Cultura 

~ ~ Popular 1 T rad1clooal Catalana 

Federacló d 'Entltats 
Excursionlstes de Catalunya 
F dera Catalana d'Aip sme 1 Escalada 

En el mateix suport digi
tal s'ha d'incloure un arxiu adjunt amb 
les següents dades: nom i cognoms del 
concursant, tema en el que participa, tí
tol de la fotografía, teleton de contacte i 
adrecta de correu electronic. 

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

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

Gratu'its. 

Sera públic i inapel·lable i 
tindra lloc el dia 2 de febrer, a les 7 de 
la tarda. 

Cada concursant sois podra op
tar a un premi per tema. La projecció de 
les fotografíes i el lliurament de premis 
tindra lloc el diumenge, día 3 de febrer, 
a les 6 de la tarda. Participar pressupo
sa l'acceptació total d'aquestes bases. 

Castellar del Valles, desembre del 2012 


