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 Arribada portant el Pessebre a La Castellassa i nens passant-se’l.
A baix el portador del Pessebre.

Els escaladors.

Veure pàgines interiors.
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TENIM NOTÍCIA DE...

Gener Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

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 telèfon 93 714 73 05.

Qui hi estigui interessat en altres activitats haurà de cercar notícies en fonts
especialitzades. Per a més informació, veieu la Web de la FECC: www.feec.org

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE GENER

2 Comença el termini per demanar les Llicències Federatives Noticiari del Centre
11 Reunió del grup per a programar Grup de Natura
12 Termini per votar fotografies al local del Centre Grup de Fotografia

Excursió de ronda als Bufadors de Baví (Ripollès) Grup de Natura
13 Retirada del Pessebre a Sant Marc de Brocà Grup de Muntanya

Travessa Les Arenes - Castellar Grup Anar-hi Anant
 20 A ballar sardanes a Sant Sebastià Grup Anar-hi Anant

Termini d’admissió de fotos pel DIGICEC Grup de Fotografia
Excursió al Dolmen de la Serra Cavallera Grup Familiar

27 Festa dels Horts (a propòsit dels horts del Brunet) Noticiari del Centre
3 febrer Matinal al cim de Montclar Grup de Muntanya

Projecció de fotografies presentades al 7è DIGICEC Grup de Fotografia

• Dia 13: Sortida mati-
nal al Berguedà. Retirada
del XVIII Pessebre del Grup
de Muntanya al cim de Sant
Marc de Brocà.

Sortida a les 7 del matí. Desplaçament en vehicles particulars. Retorn
previst a Castellar: a l’entorn de les 2 de la tarda.

• Dia 3 de febrer: Excursió matinal al cim del Montclar (massís
d’Ardenya). Sortida a les 7 del matí. Desplaçament en vehicles particulars.
Retorn previst a Castellar: a l’entorn de les 2 de la tarda.

Nota: Per a aconseguir més informació i inscripcions per a participar a
les activitats programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antela-
ció, als telèfons 618 349 229, 937 147 305 o 937 145 542.

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

Per acord, com tots els grups.



3

portar abans de les festes nadalenques i després continuarem fins a Castellar,
tot anar-hi anant. Vocals: Lluís Vilà, 93 714 37 47 i Guillem Díaz, 93 714 82 95.

• Dia 20: A ballar sardanes a Sant Sebastià. Excursió matinal. Sor-
tida a les 8 hores de l’IES Castellar en cotxes particulars fins a l’Alzina Balla-
dora. Vocals: M. Antònia Massaguer, 93 714 37 47, Carme Vinaixa, 93 714 80 47
i Emi Bravo, 93 714 62 32.

• Dia 13: Travessa Les Arenes-Caste-
llar. Excursió matinal, sortida a les 8’30 hores
de la plaça El Forjador en Vallesana fins a Les
Arenes. Durant l’excursió passarem per la font
dels Trons a recuperar el pessebre que vàrem

• Dia 20: Excursió al Dolmen de la Ser-
ra Cavallera (Sentmenat) on trobarem de nou un
geocaching. Sortida a les 09:00h. des del Centre Ex-
cursionista. Cal portar esmorzar i aigua.

Per a més informació consultar el Google
Groups o bé escriure a grupfamiliarcec@gmail.com

• Dia 11: Reunió del Grup de
Natura al local del Centre a les 19:00 h.

• Dissabte 12 de gener: Els Bufa-
dors de Beví. Itinerari: Caminada circu-

lar que dóna la volta a la serra dels Bufadors.

Panoràmica sud de la serra dels Bufadors (al Ripollès)

Es diu així per uns forats i escletxes que hi al terra i per on surt corrent
d’aire. El lloc té un microclima especial. Hores de camí: 3 hores aproximada-
ment. Sortida: 8 del matí davant l’IES Castellar. Desplaçament: en cotxes
particulars. Vocals: Elvira Guàrdia i Francesc Deu, telèfon 93 714 58 70.
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metre les fotografies del 7è DIGICEC, concurs de fotografia digital del Centre
Excursionista de Castellar. Les obres s’hauran de lliurar amb suport digital o
bé enviar-les per correu electrònic a l’adreça del Grup de Fotografia
gfotocec@hotmail.com, sol·licitant sempre justificant de recepció.

El veredicte del 7è DIGICEC serà el dissabte dia 2 de febrer a les 19
hores i la projecció de les  fotografies presentades i l’entrega de premis el
diumenge dia 3 de febrer a les 18 hores.

Us recordem que fins el 12 de gener podeu
votar les millors fotografíes del Saló de Muntanya.
Fins aquest dia estaran exposades a la sala gran del
local social del Centre.

Fins el proper dia 20 de gener podeu tra-

ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÀSSICA,
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME,
FERRADES... I SOBRETOT, BON ROTLLO!!

ACTIVITAT REALITZADA
Data Activitat Lloc Participants

EL 47è PESSEBRE DE LA CASTELLASSA
DE CAN TORRES JA ÉS AL CIM!

El passat diumenge 16 de desembre es va celebrar la tradicional pujada
del pessebre a dalt de la superba efígie rogenca de rocam multicolor, anomena-
da Castellassa de can Torres, sota un sol lluminós, càlid i esperançador.

Una il·lusionada comitiva de més de 25 excursionistes va sortir caminant,
ben d’hora, de la seu del Centre Excursionista de Castellar del Vallès per dur,
als peus de la Castellassa, la bonica portadora que allotjava les figuretes del
Pessebre.

Hi falten els fotògrafs Jesús G. i Josep Manel M.
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El Naixe-
ment d’enguany
l’ha elaborat cu-
rosament i per
quart any con-
secutiu l’amic
Albert Antonell,
a qui tots hem de
felicitar per ha-
ver estat guardo-
nat, fa poques
setmanes i junt
amb en Joan M.
Garsot, amb el
títol de Mestre
Artesà Pessebris-
ta, un reconeixe-
ment que ens
omple de goig a
tots.

El recorre-
gut que es va se-
guir va transcór-
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rer per l’històric trajecte de la primera edició d’aquesta sentida festa. Ja arri-
bats als peus de la Castellassa, una bona colla d’amics va rebre el nostre grup
de caminadors, capitanejat per l’incansable Jaume Torrens, portador del pesse-
bre allotjat dins la veterana motxilla de cuir del Josep Sors. Poca estona abans
havíem enxampat dos motoristes, ficats en ple Parc, que havien arribat per l’em-
brossat camí dels Maringes i es dirigien al perillós Mal Pas de la Castellassa!
Poc després i amb l’anècdota encara als llavis, la xiroia gentada, curulla d’ale-
gre mainada, es va entregar de ple a les tradicionals nadales, la simbòlica pas-
sejada del pessebre de mà en mà fins arribar al més petitó de tots, de tan sols
3 mesos d’edat, que va oferir el Naixement als escaladors, els quals portaren,
tot escalant, el bonic Pessebre fins al cim de la Castellassa, mentre a baix con-
tinuaven amb la degustació de torrons i les sorpreses del tió.

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

ESPORTS

Foto del cim.
A baix: Òscar, Albert, Mònica, Noèlia, Montse Llobet, Dani, Montse

Pol, Jordi, Carme. A dalt: Esteve, Josep, Martí, Rafel, Britània. Hi
manquen un altre Jordi i el seu amic, que ja havien rapelat.

Autor de la foto: Rafel Serra Llanas.
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Certament, va ser una joiosa jornada per recordar, ja que aquest cop fo-

ren 16 escaladors, 5 noies i 11 nois, els que remuntaren amb destresa, seny i

passió el contundent llom del cim anhelat, esdevenint de nou un rècord de par-

ticipants, ja que l’anterior fita es va assolir l’any passat, amb 15 persones. En

el tram més llis de l’inici, el Dani va ser capaç de pujar amb unes relliscoses

botes de muntanya, i la Montse Pol va encapçalar la seva cordada amb destre-

sa. A més, a la segona reunió es va desplegar, un altre cop, una colorida senye-

ra. Les successives cordades varen alentir la marxa, però tots perseveraren,

pacientment, per arribar a dalt i llançar-se a degustar els exquisits torrons, que

aquest cop anaren regats amb un bon vermut del Matarranya i una ratafia de

cal Palauet.

Ben amenitzats amb la guitarra del Dani i els cants de tothom, amb pan-

dereta inclosa, i el desplegament de la bandera d’un grup de muntanyencs,

vàrem concloure la xerinola amb una insòlita recollida de signatures a la re-

bregada llibreta de registre del cim. Acte seguit vàrem davallar el llarg ràpel

mentre ens observava el Pessebre que, a diferència de l’habitual, aquest cop es

va instal·lar mirant cap a Castellar del Vallès i no a la Mola.

I vet aquí que, finalment, excursionistes i escaladors anàrem desfilant cap

a la plana, amb una brillantor en els ulls deguda a la indescriptible joia que

ens va omplir l’ànima quan, meravellats, ens vàrem adonar del privilegi que

havia tingut l’haver participat en una festa tan especial i alhora senzilla, on

tothom hi és benvingut i on cada any hi anem amb el desig de poder-nos-hi re-

trobar per molts i molts anys més.

Bones festes i fins el pessebre que ve!

Albert i Òscar Masó Garcia

NOTICIARI DEL CENTRE

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2013

I n f o r m a c i ó
detallada a la Web
del Centre o a se-
cretaria.

Ja podeu pas-
sar pel Centre a
sol·licitar-la abo-
nant el cost de la
que més us convin-
gui. En quinze dies
la tindreu disponi-
ble. Estigueu al cas
per recollir-la se-
gons els horaris
habituals.

Preus orientatius: Nens i Sub-14: 10,15 euros; Majors, opció «B»: 44,25
euros, opció «C»: 89,80 euros. Feu esport segurs!
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FESTA DELS HORTS

• Dia 27: Festa dels Horts. El CEC ha decidit col·laborar preparant l’iti-
nerari: una ruta didàctica i lúdica que ens permetrà conèixer una  part de
la zona d’horta del nostre municipi. Així, de moment, us avancem que sorti-

  2013, 60è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL CENTRE

Aquest any, amb motiu de la petita celebració del 60è aniversari de la

fundació del Centre Excursionista per part de Simeó Caba i els seus amics

d’afició, els diversos grups de l’entitat realitzaran activitats orientades a aques-

ta celebració. Us donarem més informació mensualment.

Hi estem treballant.
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rem del Parc Canye-
lles diumenge dia 27 a
les 10 del matí. La
passejada comptarà amb
alguns atractius: la sec-
ció de la pedra seca ens
convidarà a restaurar
un petit marge de paret;
la secció fotogràfica or-
ganitzarà un rally fo-
togràfic (amb la poste-
rior exposició al Mercat
Municipal )... A més, les
explicacions  in situ d’al-
guns hortolans ens per-
metran viatjar en el
temps i conèixer de pri-
mera mà la seva feina  i
les seves inquietuds.  I
cap al migdia tindrà lloc
un tast de productes
de la zona d’horta  al
pati de l’escola El Sol i
la Lluna i un fi de festa
amb la col·laboració de
l’AMPA de l’escola, del
grup de ball SonaSwing
Castellar i d’altres enti-
tats encara pendents de
confirmar.

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS

Reproduïm el text que el grup de castellarencs interessats en
la proposta ha redactat.

Diuen que sovint no som capaços d’apreciar allò que tenim fins que no ho
hem perdut. També es diu sovint que a Castellar tenim un entorn privilegiat.

Darrerament entre geògrafs i
urbanistes també s’ha convertit en un
lloc comú afirmar que els horts, les
zones d’horta, són una transició per-
fecta entre l’espai urbà i les zones
naturals que l’envolten.

Fa segles que la zona de ponent
de Castellar té aquesta transició per-
fecta: de Canyelles fins al Boà, pas-
sant pel Brunet, el Vinyet... un espai
d’horta tanca o obre el poble –no ens
discutirem per això–. No costa gaire
imaginar-se aquesta zona una mica
més endreçada, amb camins ben tra-



10

EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

EL PESSEBRE A LA FONT DELS TRONS

çats i eliminant qualsevol vestigi de barraquisme. Uns horts ben cuidats que

facin una mica més bonica l’entrada o la sortida al poble.

Els horts són alguna cosa més que una distracció per a jubilats: són pa-

trimoni, són cultura, són tradició, reserva d’espècies de varietats poc freqüents

i, en els temps que corren, són una font de suport econòmic que no es pot menys-

tenir.

Aquest corredor d’horts, amb aquests camins que caldrien ser ben definits,

té una amplada natural i una raó de ser: seguiu el curs de l’aigua i de les se-

ves fonts i us retrobareu amb la història del nostre poble.

Toquem de peus a terra i no ens deixem portar per la fal·lera de tenir un

plànol al davant i un llapis a punt per traçar gargots. L’actual Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal, aprovat per pràctica unanimitat al ple municipal del

passat 18 de desembre, preveu escanyar els horts a l’alçada del pont del Bru-

net, creant a la pràctica dues zones d’horta aïllades. La zona que hi ha entre

les pistes de tennis i el torrent del Brunet es qualifica com a zona d’equipaments,

amb la possibilitat de construir-hi en qualsevol moment.

No dubtem que seria molt més assenyat mantenir aquest terreny com a

zona d’horts, amb l’objectiu social de reivindicar i dignificar encara més els horts

a Castellar, amb tot el potencial de futur que tenen. Per això farem una festa

el proper dia 27 de gener. I no només per a reivindicar aquesta petita zona, sinó

per a explicar ben alt i clar que els horts són un patrimoni estimat que
ens ajuda a explicar-nos, a viure i menjar millor i a tenir un entorn
més agradable. Algú s’atreveix a superar-ho?

Per segon any el Grup

Anar-hi Anant ha portat un

pessebre a la font dels Trons,

una font que és situada pels

voltatns de la font del Plàtan.

Un grup de 22 excursio-

nistes ens vàrem desplaçar en

cotxes fins a Les Arenes per

iniciar la nostra excursió. Pri-

mer, tot anar-hi anant, vam

pujar al turó del Castelló, lloc

amb unes vistes del massís de

Sant Llorenç del Munt im-

pressionants. Aquí es va apro-

fitar aquest indret per esmor-

zar gaudint de l’entorn, i un

cop amb la panxa una mica

més plena i de fer la foto de
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rigor, vàrem anar fins a la font. En Francesc Soto, autor del Pessebre ens va

ensenyar els canvis que havia fet al pessebre –cada any portem el mateix–, per-

què estigui més protegit de les inclemències del temps, li ha fet una cova.

Després de moltes fotos i de posar el Pessebre a la font, de les motxilles

varen començar a sortir delícies nadalenques, unes delícies que entre tertúlia,

rialles i cançons varen desaparèixer. Ens vàrem desitjar unes bones festes i

moltes més cosses i vàrem iniciar el camí de tornada.

El Grup Anar-hi Anant el passat 25 de novembre

   EL PESSEBRE DEL GRUP FAMILIAR

Pares i fills

del Grup Familiar

han fet aquest any

el Pessebre de dis-

seny que es mostra a

la fotografia. Té més

valor del que pot

semblar. Si no, pre-

gunteu-ho als qui

van aportar idees i

material reciclable i

als nens que hi van

treballar.

Molt bé! Us fe-

licitem.
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Prat de la Riba, 34 (plaça de Catalunya)
Tel. 93 714 40 62

CASTELLAR DEL VALLÈS

PLANTES I FLORS

SERVEI INTERFLORA
Castellargraf, S.L

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net

Castellar del Vallès

 XVIII PESSEBRE A SANT MARC DE BROCÀ

corda en Koldo

portant el Pes-

sebre a aquest

cim que tan

bona panoràmi-

ca ofereix a qui

s’hi arriba.

Un bon

grup d’amics hi

van pujar i, com

de costum, van

compartir un di-

nar de germa-

nor a Bagà.

El passat 6 de desebre, com ja fa divuit anys, el Grup de Muntanya re-


