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Mata-rodona, l’Obac

A dalt, Tuc de Baciver, de Jaume Muntada
1r premi Saló de Muntanya. A la dreta, excursió de
tardor, de Carme Mas, 3r premi Saló de Muntanya

Feu esport assegurats. Tots!
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TENIM NOTÍCIA DE...

Febrer 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 FEBRER

3 Excursió matinal al cim del Montclar (massís de l’Ardenya) Grup de Muntanya
9 Termini lliurament fotografies del rally

“Toquem de peus a terra...” Grup de fotografia
10 Calçotada-reunió Anar-hi Anant
15 Projecció del vídeo-reportatge «Trekking en el Jbel Sahro»

del soci Jesús Gómez Divendres Actius
16 diss Sortida naturalista Delta de l’Ebre (Inscripcions anticipades) Grup de Natura
17 Sortida neu amb raquetes, Tuixent o Lles. Sortida conjunta Grup Familiar i Juvenil
21 Projecció pel·lícula «Vinyes; barraques i barraques Grup de la Pedra Seca

dins la Mostra de Cinema BRAM!
22 div Assemblea Anual de Socis del Centre Noticiari del Centre
24 Matinal, cicle Camins i racons Sant Llorenç i serra de l’Obac Grup de Muntanya

Matinal, Racons de la serra de l’Obac Anar-hi Anant

• Dia 3: Excursió mati-
nal al cim del Montclar
(massís d’Ardenya).

Itinerari: Can Llaurador,
menhir de can Llaurador, pas de

Menhir de can Llaurador            Cim del Montclar (407 m)
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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.

• Dia 24: Racons de la Serra. Excursió matinal, amb sortida a les 8
hores de l’IES Castellar en cotxes particulars. El Jaume i el Lluís ens acompa-
nyaran a visitar alguns raconets de la serra de l’Obac. Vocals: Jaume Font
93 714 56 76 i Lluís Vilà 93 714 37 47.

• Dia 10: Calçotada-Reunió o Reunió-
Calçotada. En el moment d'enviar la informa-
ció al butlletí, encara no està decidit el lloc i
l’hora.

• Dia 17: Sortida a la neu, conjunta amb
el Grup Juvenil a les pistes d’esquí nòrdic de
Tuixent la Vansa o bé a Lles de Cerdanya. Cal re-
servar i pagar prèviament l’autocar.

Preus: Només autocar, adults 9,50 euros/so-
cis i 12,50 euros/no socis. Infantil (fins a 12 anys inclosos) 6,50 /socis, 9,50 /no
socis. Preus activitats: Esquí nòrdic amb o sense monitor. Els preus poden
variar en funció del grup que siguem. Raquetes: Forfait: 3,50 euros + lloguer
raquetes 10 euros + 2 euros bastons (opcional). Per a més informació con-
sultar al google groups o bé a grupfamiliarcec@gmail.com «Tocar neu»: Qui

la Miloca, bifurcació a la Roca del Sol, enllaç amb el camí dels Carcaixells d’en
Dalmau, coll del Montclar, cim del Montclar, poblat ibèric de Plana Basarda,
can Llaurador. Sortida a les 7 del matí, en punt, de l’aparcament de la plaça
Calissó. Desplaçament: en vehicles particulars. Hora prevista d’arribada
a Castellar: a l’entorn de les 2 de la tarda. Desnivells: 404 metres (de pujada
i de baixada). Distància total del recorregut: 7.553 metres. Temps de camí
efectiu: 3 hores i 45 minuts. Velocitat mitjana: 2.014 metres/hora. Vocals:
Joan Estalrich i Vicenç Portell.

• Dia 24: Cicle de sortides matinals «Camins i racons de Sant
Llorenç del Munt i de la serra de l’Obac» (9). Itinerari: Alzina del Sa-
lari, graons de Mura, coll de Boix, era dels Enrics, els Pins Cargolats, balma de
la Calç de Puigdoure, Puigdoure, Mata-rodona, font d’en Gorina, el Sentinella,
el roure Llarg, sesta Grossa, Alzina del Salari. Sortida: a les 7 del matí, en
punt, de l’aparcament de la plaça Calissó. Desplaçament: amb vehicles parti-
culars. Hora prevista d’arribada a Castellar: a l’entorn de les dues de la
tarda. Desnivells: 506 metres (de pujada i de baixada). Distància total del
recorregut: 14.206 metres. Temps de camí efectiu: 5 hores. Velocitat mit-
jana: 2.840 metres/hora. Vocals: Vicenç Portell i Jaume Torrens.

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.

Per a participar en aquestes activitats, caldrà disposar, necessària-
ment, de la pertinent llicència federativa de l’any 2013.
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no vulgui esquiar ni fer raquetes però vulgui aprofitar per acostar-se a la neu
i passejar per la zona pot fer-ho, sempre fora de pistes i així no pagarà forfait.
El cost de la sortida serà únicament el de l’autocar. Reserva i pagament: Les
places són limitades a les de l’autocar (54 places) per tant es reservarà plaça
per estricte ordre de confirmació a grupjuvenilcec@gmail.com i
grupfamiliarcec@gmail.com. La reserva es farà efectiva amb el seu pagament.
Els dies de pagament seran els dimecres 06 de febrer i el divendres 08 de
febrer en horari de secretaria, de 19:00 a 21:00 i de 21:00 a 23:00h. Si algú no
ha pagat en aquestes dates es perd la reserva de la plaça i la poden fer servir
les persones que estiguin en llista d’espera si és el cas.

Sant Quirze, visitarem els diferents ecosistemes del Delta de l’Ebre i la seva
fauna. Sortida: 7h. del matí davant l’IES Castellar, tornada a les 20h. Des-
plaçament: Amb autocar si s’arriba a un nombre mínim de places, sinó es farà
amb cotxes particulars.  Preu: El cost de la sortida és: socis: 20 euros per per-
sona. No socis: 30 euros per persona. Esmorzar: Farem una parada durant el
trajecte. Dinar: Dues possibilitats per triar: Fer pícnic o menjar en el restau-
rant l’Estany: menú de la Carxofa 24 euros. Material: És recomanable portar
binocles o telescopi. Si no en teniu ja us en deixarem. Inscripcions: Es poden

• Dia 16, dissabte: Sortida natu-
ralista al Delta de l’Ebre. Itinerari:
Acompanyats pels ornitòlegs Montserrat
Pérez i Josep A. López de SQV Natura de

IMPRESCINDIBLE: Els participants d’entre 12 i 18 anys cal que
estiguin federats (assegurats) o que s’assegurin traient la targeta fe-
derativa per un dia (4,80 euros) a la mateixa secretaria al fer la
inscripció.

• Dia 17: Sortida amb raquetes de neu,
conjunta amb el Grup Familiar a les pistes
d’esquí nòrdic de Tuixent la Vansa o bé a Lles de
Cerdanya, segons l’estat de la neu.

Transport: autocar de 54 places
que cal reservar, pagant prèviament
el pack juvenil: 23 euros/socis, i 26
euros/no socis. RESERVES: a la secre-
taria del Centre, el dimecres dia 6, de
19:00 a 21:00 h. i el divendres dia 8,
de 21:00 a 23:00 h.

Sortida: trobada a l’aparcament
del Viena a les 6:45 h., per marxar
puntuals a les 7:00 h.

Places limitades i per tant,
per rigorós ordre de reserva.

Tuixent la Vansa, febrer 2010



5

formalitzar les inscripcions fent
el pagament de la sortida en el
Centre Excursionista els dime-
cres de les 19h. a 20’30h. i els
divendres de 21h. a 22h. fins el
dia 8 de febrer (últim dia).
Places limitades. Per poder
fer la reserva anticipada al res-
taurant, cal indicar-ho en el mo-
ment de la inscripció. Vocals:
Elvira Guàrdia i Francesc Deu,
telèfon  636 620 973.

GRUP DE LA PEDRA SECA

Dintre de la 5a Edició de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès
BRAM!, a l'Auditori Municipal Miquel Pont, es projectarà la pel·lícula Vinyes,
barraques i barraques, produïda pel senyor Josep Vidal, dintre la secció d'His-
tòries de Castellar (vol. 7).

La projecció de la pel·lícula serà a dos quarts de 7 de la tarda, del dia 21
de febrer. L'entrada serà gratuïta.

La pel·lícula descriu el treball de recuperació d'una barraca de vinya del
nostre terme i també fa una reflexió sobre la seva presència històrica.

50è SALÓ DE MUNTANYA

Un cop passades les festes nadalenques, vàrem
fer el recompte dels vots atorgats a les fotografies del
Saló de Muntanya, aproximadament unes cinquanta
paperetes hi havia dipositades dins de la urna.

El resultat del recompte és el següent: Primer premi a la fotografia titu-
lada “Tuc de Baciver” de Jaume Muntada (fotografia de portada); segon premi
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Tardor al Pedraforca, de Conxita Garcia, 2n premi

Excursió a la tardor,
de Carme Mas, 3r premi

a la fotografia titulada «Tardor al
Pedraforca» de Conxita Garcia i
tercer premi a la fotografia titula-
da «Excursió a la tardor» de
Carme Mas. Enhorabona a tots tres
i gràcies a tots els participants del
concurs i a les persones que amb el
seu vot han fet de jurat.

Aquest any per primera ve-
gada des de que es fa la votació po-
pular, ha sigut l’any que el jurat
popular i el jurat de les Agrupa-
cions Narcís Giralt, han coincidit.

7è DigiCEC

El dia 2 s’emetrà el veredic-
te del concurs i l’endemà es farà la
projecció de totes les col·leccions i
l’entrega de premis, però ja us in-
formarem d’això en el proper but-
lletí.

Vocalia del Grup de Fotografia
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27è CONCURS ANUAL DE FOTOGRAFIA 2012
Classificació 4rt trimestre  50è Saló de Muntanya

1 Jaume Muntada 22 + 21 = 43
2 Enric Comellas 20 + 20 = 40
3 Pere Fité 20 + 20 = 40
4 Carme Mas 21 + 18 = 39
5 Jaume Calsina 20 + 19 = 39
6 Maria Marín 20 + 19 = 39
7 Guillem Diaz 20 + 19 = 39
8 Conxita Garcia 19 + 19 = 38
9 Carme Vidal 19 + 19 = 38

10 Francesc Deu 19 + 19 = 38
11 Eduard González 19 + 18 = 37
12 Adrià Deu 19 + 17 = 36
13 Mª Teresa Robles 18 + 18 = 36
14 Jordi Serra 18 + 18 = 36
15 Elvira Guàrdia 18 + 17 = 35
16 Guillem Deu 17 + 17 = 34
17 Emilia Garcia 17 + 17 = 34
18 Carme Campos 16 + 16 = 32
19 Montserrat Mañosa 16 + 16 = 32
20 Laura Rusiñol 16 + 16 = 32
21 Rai Serra 16 + 16 = 32
22 Carme Padrisa 16 + 16 = 32

Classificació general en convocatòries trimestrals
1 Pere Fité 42 41 41 40 = 164
2 Maria Marín 39 37 42 39 = 157
3 Jaume Muntada 42 31 40 43 = 156
4 Carme Vidal 42 40 36 38 = 156
5 Guillem Diaz 37 35 39 39 = 150
6 Mª Teresa Robles 37 40 36 36 = 149
7 Conxita Garcia 33 39 37 38 = 147
8 Eduard González 34 32 41 37 = 144
9 Carme Mas 31 37 34 39 = 141

10 Jaume Calsina 36 34 32 39 = 141
11 Elvira Guàrdia 34 31 38 35 = 138
12 Jordi Serra 38 34 30 36 = 138
13 Francesc Deu 34 27 36 38 = 135
14 Emilia Garcia 36 31 33 34 = 134
15 Enric Comellas 34 26 34 40 = 134
16 Montserrat Mañosa 33 34 35 32 = 134
17 Toni Penalva 29 37 37 ** = 103
18 Carme Padrisa ** 36 33 32 = 101
19 Carme Campos 33 ** 35 32 = 100
20 Rai Serra ** 35 32 32 = 99
21 José Luis Malvesi 38 31 ** ** = 69
22 Guillem Deu 34 ** ** 34 = 68
23 Adrià Deu 31 ** ** 36 = 67
24 Isabel Mach 30 ** 32 ** = 62
25 Manel Bernal 37 ** ** ** = 37
26 Lluís Latorre 35 ** ** ** = 35
27 Franc Morales 32 ** ** ** = 32
28 Laura Rusiñol ** ** ** 32 = 32
29 Angel Pastor 22 ** ** ** = 22
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NOTICIARI DEL CENTRE

Dia 22 ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL DE SOCIS

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

ESPORTS

En la darrera reunió de la Junta s’acordà convocar l’Assemblea Ge-
neral de Socis pel divendres dia 22 de febrer, a les 8,30 en primera
convocatòria i a les 9 en segona, que es desenvoluparà d’acord amb el
següent ordre del dia:

— Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
— Estat de comptes del 2012 i aprovació, si s’escau.
— Pressupost per a l’any en curs 2013.
— Novetats i projectes del Centre.
— Propostes dels socis, presentades per escrit o correu electrònic

fins el 20 de febrer.
— Torn de paraules, precs i preguntes.
— Breu projecció del resum d’activitats fetes durant l’any pels di-

versos grups.

ACTIVITATS DEL 60è ANIVERSARI DEL C.E.C.

S’està tre-
ballant en el sen-
tit de programar
algunes activitats
per tal de cele-
brar mínimament
aquest esdeveni-
ment. Entre d’al-
tres es prepara la
idea de presentar
el «roure Simeó
Caba» (al costat,
fotografia actual
de l’acondiciona-
ment), de fer algun extra el dia de l’aplec i d’editar un calendari del 2014
il·lustrat amb fotografies de les activitats dels diversos grups.
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RECOLLIDA DE LA FLAMA DE LA LLENGUA AL CIM DEL CANIGÓ

Com a Centre ens hem adherit a la recollida de la Flama de la Llengua
Catalana al cim del Canigó els dies 22 i 23 de juny. Hi ha un grup que projec-
ta anar-hi, però cal preparar-ho bé perquè és un acte molt concorregut pel seu
simbolisme i emotivitat. Es tractaria de sortir el dia 22, dissabte per anar a
dormir al refugi dels Cortalets, assistir a l’acte i tornar el dia 23, diumenge. Us
tindrem informats.

viatjant pel món. Van deixar les seves feines estables per dedicar-se a voltar.
Ara presenten el seu tercer llibre a través dels quals es financen els viatges,
entre altres coses.

DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE, A LES 21 h.

• Dia 15 de
febrer: Projecció del
v í d e o - r e p o r t a t g e
«Trekking en el Jbel
Sahro» del soci Jesús
Gómez, una expe-
riència inoblidable.

• Dia 1 de
març, a les 21:00
h.: Xavier Molins i
Carme Corretgé pre-
sentaran el seu lli-
bre «Todo al 69».

Es tracta de
la presentació d’un
llibre d’una parella
que porten anys

Aquest llibre pretén explicar aquells dies en què van poder comprendre
que l'home no sempre pot triar el que li passa, però en canvi pot decidir com
enfrontar-ho i viure-ho.
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

GRUP FAMILIAR A LA SERRA CAVALLERA

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

El passat 20 de gener de 2013 el Grup Familiar es va acostar a la prope-
ra Serra Cavallera a conèixer el Dolmen més septentrional de Catalunya i no
només això sinó que hi vam anar a localitzar el caché que hi ha allà amagat
dins un marge i entre els objectes que hi vam trobar amagats hi vam trobar el
TB Rosie the Robin que precisament els nostres companys del Grup Natura ens
hi van deixar amagat!! Un «Travel Bag» que té per objectiu viatjar pel món!
El farem seguir!!

Nosaltres hi vam deixar un playmobil motorista de color taronja. A veure
si algun soci el troba!
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GRUP ANAR-HI ANANT A LES ROQUES FORADADES

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

  FEEC - LLICÈNCIES 2013

  NOTA DE CONDOL PER EN JOAN CARBONÉS

Estigueu al cas per saber si teniu la
llicència a Secretaria i recolliu-la.

Feu esport segurs! Recomanem que els
nens i adolescents que participen en activitats
del Centre estiguin assegurats. Informeu-vos
a Secretaria.

lamenten la seva pèrdua a finals de
gener i expressen el seu condol a la
família.

El nostre consoci Joan Car-
bonés va ser una de les poques per-
sones que va participar a la prime-
ra excursió oficial de la SEAC
(novembre 1953), a Sant Sebastià
de Montmajor, i va quedar fotogra-
fiat per a la posteritat acompanyant
en Simeó Caba, Ramon Serra, Joa-
quim Casajoana, Enric Comellas,
Joan Caba i Pere Comas.

La Junta i els socis que el coneixien, perquè des de feia molts anys fins
fa pocs mesos tenia cura de lliurar els butlletins mensuals del Centre,
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RAL·LI FOTOGRÀFIC:
TOQUEM DE PEUS A TERRA, SALVEM ELS HORTS

intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica
1/1982, els autors reconeixen tenir els drets d’imatge i d’autor de les fotografies
presentades.

Format i presentació: La imatge fotogràfica pot tenir un mínim de
10x15 i un màxim de 20x30.

Identificació:  Al dors de cada fotografia s’hi anotarà el títol i les dades
personals (nom, cognoms, adreça i telèfon).

Lliurament de fotografies: Es podran lliurar directament al Centre
Excursionista de Castellar amb el següent horari: de 7 a 9 del vespre, els dime-
cres i de 9 a dos quarts d’11 del vespre, els divendres.

També es poden lliurar a les botigues de fotografia: Tenda de Fotos,
ImageSolutions, Foto Vila Hosta, Visual, Fotoprix i Sweet Photo.

Termini d’admissió: Fins el dissabte, 9 de febrer del 2013.
Exposició: Al Mercat Municipal, del 16 de febrer al 2 de març.
Lliurament de premis: El dissabte, 2 de març, a les 11 del matí, al

Mercat Municipal.

Es recorda als participants de la festa per donar
a conèixer el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), que incloïa un passeig pels horts, una demos-
tració de com es treballa la pedra seca i una festa al pati
de l’escola Sol i Lluna del passat dia 27, un extracte de
les bases del concurs ja publicades a Forja.

Obres: Tres, per autor. Les fotos hauran de ser
en color o en blanc i negre. No és permesa la manipu-
lació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fo-
togràfic, únicament s’acceptaran ajustos bàsics que afec-
tin a la lluminositat, contrast, saturació de color,
nitidesa o equilibri de blancs.

Totes les fotografies han de respectar el dret a la


