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TENIM NOTÍCIA DE...

Juny 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

2 Aplec del Centre a Les Arenes Noticiari del Centre
2 Matinal: Puig Rodó i Pi de les quatre besses, conjunta Grup de Natura

i Anar-hi Anant
7 div. Divendres actius: Nova Zelanda, reportatge d’un viatge Noticiari del Centre
9 Tercera etapa Cadí - Moixeró: De coll de Pal a Gréixer Grup de Muntanya
14 div. Divendres actius: Ascensió al Dhaulaghiri Noticiari del Centre
15 diss Excursió de fi de curs al Santuari de Cabrera Grup de Natura
16 Termini inscripcions pel Casal d’Estiu Esplai Sargantana
18 dim Reunió d’organitzadors de la Marxa Infantil Noticiari del Centre
23 Recollida de la Flama de la Llengua del Canigó Noticiari del Centre
23 Excursió: El Vallès s’il·lumina Grup Anar-hi Anant
28 Termini de presentació d’originals “Flors” pel concurs Grup de Fotografia
30 Sortida de final de curs (veure google groups) Grup Familiar

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE JUNY

• Dia 2: Participació en
l’Aplec del Centre.

• Dia 9 : Tercera etapa
pel parc natural Cadí-
Moixeró. De coll del Pal al

pont de Gréixer, passant per coma Floriu, cap del Serrat Gran, Tossa d’Alp,
coll de Jou, collada de la Miquela, Penyes Altes de Moixeró, coll de la canal de
la Serp o del Raset, canal de la Serp, roques de Ventolana i Gréixer. Excursió

d’alta muntanya. Desnivells: Ascendents, 702 m. Descendents, 1.804 m.
Temps efectiu de camí: 5 hores i 29 minuts. Distància: 15.121 metres.
Velocitat mitjana de l’etapa: 2.758 metres/hora.



3

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

ESPORTS

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

sempre que prèviament s’hagi fet la reserva als organitzadors del dinar. Sorti-
da de l’IES Castellar a les 8 hores en cotxes particulars fins a Les Arenes. Vocal:
Francesc Deu, 636 620 973.

• Dia 23: El Vallès s’il·lumina (Revetlla de Sant Joan). Excursió noc-
turna a la Mola per veure con el Vallès s’il·lumina amb els focs de Sant Joan
des del cim més alt de la comarca. Tota la informació de la sortida la rebreu
per correu electrònic o al telèfon 93 714 82 95.

• Dia 2: Puig Rodó i el Pi de les qua-
tre besses. Excursió matinal que farem con-
juntament amb el Grup de Natura.

Després de l’excursió, qui ho desitgi es
podrà quedar al dinar de l’Aplec del Centre,

• Dia 2: Sortirem a les 9
del Centre per anar a peu a
Les Arenes a passar el matí.

• Dia 30: Fi de curs que
es concretarà pel google
groups. Fotografia: El 5 de
maig al Turó del Castelló per la
inauguració del “Roure Simeó”

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 a aconseguir més informació i inscripcions per a participar a les acti-
vitats programades pel Grup de Muntanya, podeu trucar, amb antelació, als
telèfons 618 349 229, 93 714 73 05 o 93 714 55 42.
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a el SargaCasal, el casal d’estiu que et deixarà esmaperdut dins del cul de l’em-
but, i perquè l’Evaristu no se’ns queixi li seguirem dient que és “el tiu més listu”,
tan eufòrics com sempre ens endinsarem en el CASAL que tindrà lloc des del
dimarts 25 de juny’13 fins al divendres 27 de juliol’13.

El fet de començar un dimarts no serà per comprar naps, la coca de la
revetlla de Sant Joan ens deixarà les panxes plenes i tots plegats ho haurem
de pair. La colla pessigolla us fa saber que l’última setmana de juliol mar-
xarem de CAMPAMENTS durant una setmana!! Convivència pura del 21 al
27 de juliol!

A la pregunta “què farem al Casal?” La resposta és clara: No estar-nos
quiets! D’entrada mirarem d’aprendre a fer de repòrter amb l’ajuda del Tintín,
un gran periodista que amb el seu “tupé” engominat ens ajudarà a descobrir els
intríngulis del món, des de l’Antàrtida fins al Congo passant per casa nostra.

Com que som de l’estil cul inquiet remenarem i voltarem per tot el que
ens envolta i acabarem de fer el que ens doni la gana, per això som del sar-
gantana.

Anem al gra!! A continuació us enganxem l’horari del casal i els
preus setmanals! Com veureu no hi ha cap pujada de l’IPC (Instrument Pre-
vi al Casal) perquè ens agrada força mirar en Doraemon i no ens queda temps
per la secció econòmica de TV3. Ja hi podeu fer un cop d’ull!!

Ja reconeguda la frase feta: «A l’estiu tota cua
viu i la sargantana fa la piu piu» des de l’esplai vo-
lem informar-vos que tenim tot preparat pel
SargaEstiu 2013. Tot anant de cara ens trobarem

PLA SARGAESTIU 2013

Dies: Del dimarts 25 de juny al divendres 27 de juliol de 2013.
Edats: De 3 a 12 anys, Casal d’Estiu. El grup de Joves I decidirà la seva

activitat.
Preu: El segon germà té un descompte del 15% al preu total.
Els no socis del CEC hauran d’afegir un únic pagament de 15  de més.
Preinscripció: 30 . Del 18 al 25 de maig els dissabtes en horari d’esplai

(4’30 - 7’30)
Inscripcions: Del 27 de maig al 16 de juny. Tots els dilluns de 17,00 a

19,00 h i els dijous de 19,00 a 21,00 h a l’Esplai Sargantana, Passeig Tolrà 1.
(Galliner - edifici annex). El mateix 16 de juny farem la reunió de pares a les
18 h al C.E.C.

Acollida Matí Dinar Tarda Tot el dia

Horari 8:00 - 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30 15:30 - 17:30 9:00 - 17:30

Setmana 12 46 35 20 90

Esporàdic 3 8
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• Dia 2 : Excursió al Puig
Rodó i Pi de les 4 besses -
Aplec del Centre. Itinerari: Les
Arenes, Puig Rodó, Carena del
Bonaire, Pedra d’Àguila, El Daví, Pi

• Dia 15, dissabte: Excursió de fi de curs al Santuari de Cabre-
ra. Itinerari: Sant Julià de Cabrera, camí de la Serrica, font de l’Osca, ermita
de Cabrera (dinar), retorn pel coll del Bram i Sant Julià. Inscripcions: Cal
apuntar-se abans del 31 de maig per tal de fer la reserva del dinar, preu 20
euros. Hores de camí:  3 hores aproximadament. Sortida: 8 h. del matí da-
vant l’IES Castellar. Desplaçament: en cotxes particulars.  Vocals: Elvira Guàr-
dia i Francesc Deu, tel. 636 620 973.

• Dia 7, divendres: Reunió GRUP DE NATURA a les 19 h. al local
del Centre.

de les Quatre Besses, Les Arenes. Dinar: Qui es vulgui quedar al dinar de les
Arenes s’ha d’apuntar a l’organització de l’aplec. Hores de camí:  3 hores apro-
ximadament. Sortida: 8 h. del matí davant l’IES Castellar. Desplaçament: en
cotxes particulars. Vocal: Francesc Deu, mòbil 636 620 973.

Les fotografies del primer trimestre es-
tan exposades tot aquest mes de juny al local so-
cial del Centre Excursionista. Els dies que es poden
veure són els dimecres de les 19 h. a 21 h. i els di-
vendres de  les 21h. a les 23 h.

El segon trimestre, amb el tema “Flors”, té fixat el termini de pre-
sentació de les fotografies pel 28 de juny. Els interessats en participar-hi no us
despisteu. El veredicte es farà dins la primera quinzena de juliol.
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NOTICIARI DEL CENTRE

DIA 2: XIV APLEC DEL CENTRE i XVII MISSA A LES ARENES

La informació completa és en el butlletí de maig passat.

• 10 del matí: Celebració de la Mis-
sa davant l’ermita.

• Al migdia, concert de la Coral Xi-
ribec.

• 2 de la tarda: Dinar de germanor
i després de dinar, lliurament plaques
commemoratives dels 25 anys de soci i
medalla Memorial Simeó Caba als que en
fan 50 de soci.

En cas de pluja, els actes es farien

a l’institut Castellar.

PROGRAMA

La Flama serà porta-
da des del Parlament a
Castellar i lliurada a
membres del C.A.C. a l’en-
trada de la població (fàbri-
ca del vidre), els quals la
passejaran fins el centre
de la vila. A l’arribada a la
plaça del mercat, sota El
Mirador, ens trobarem di-
verses entitats culturals
celebrant l’avinentesa.

L’hora de l’arribada
al migdia encara no està
disponible

23 JUNY RECEPCIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA DEL CANIGÓ

DIVENDRES ACTIUS AL CENTRE, A LES 21 h.

• Dia 7, a les 21:00 h.: NOVA ZELANDA, EL PAÍS DEL NÚVOL
BLANC. El Centre Excursionista de Castellar organitza una projecció de foto-
grafies de Nova Zelanda.

Amb el títol de Nova Zelanda, el país del núvol blanc, en Josep
Company Manyosa ens farà un petit tast d’aquest país situat a les antípodes.
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Les imatges  resumeixen 21 dies de viatge a través d’un país amb un gran atrac-
tiu natural: volcans, glacials, fiords, llacs i boscos de falgueres. L’acte tindrà lloc
el divendres 7 a les nou de la nit al local del Centre.

• Dia 14, a les 21:00 h. ASCENSIÓ AL DHAULAGHIRI. Es tracta d’un
audiovisual amb format de DVD que té una durada d’uns 44 minuts  on es
documenta l’aproximació i la feina que comporta aconseguir trepitjar el cim d’un
8.000, concre-
tament el
Dhaulaghiri,
que amb 8.167
és la setena
més alta del
Planeta, i es
veu la dificul-
tat de la ma-
teixa: tècnica-
ment diuen
que és la 5 o 4
depenent de
les condicions
de la munta-
nya. És una
muntanya on
la marea de
les expedicions
comercials no
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L’estrena ha demostrat la seva eficàcia.
També, el nostre Ajuntament, s’està preocupant de solucionar el proble-

ma de goteres de l’interior quan la pluja és abundosa i insistent. Esperem que
ho puguin resoldre i els agraïm ambdues coses, la millora i el manteniment.

 CONVOCATÒRIA PER PREPARAR LA MARXA INFANTIL

MILLORES IMPORTANTS AL CENTRE

• Dia 18, dimarts: Convoquem l’equip que sol organit-
zar la Marxa Infantil i a qui desitgi afegir-s’hi per anar re-
novant l’equip, a reunir-nos a les 21:00 h. en el local del
Centre.

Ens repartirem la feina com cada any, procurant ser
breus. Confiem amb el vostre suport. Si voleu consultar quel-
com, truqueu al Josep Manel, 672 134 833 o deixeu-li un mis-
satge.

Per fi podem
dir que estem pre-
parats per acollir
les proves de resis-
tència i altres amb
abundància de par-
ticipació, perquè
l’abril passat, en
previsió de la pro-
va Els Cinc Cims,
ens han habilitat
una nova porta
d’accés, prou am-
ple per donar la
sortida amb agili-
tat i ordre.

ESPORTS DE MUNTANYA Església, 2 - Tel. 93 714 84 49
CASTELLAR DEL VALLÈS

DESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALS

PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.PER A SOCIS DEL C.E.C.EQUIPAMENTS I ACCESSORIS

EL PASOEL PASOEL PASOEL PASOEL PASO

hi ha arribat i on es pot desenvolupar encara un himalaysme net i pur.... al
menys al 2007... L’expediciò es va fer a la primavera del 2007, en l’estació pre-
monzònica, i es composava de dos membres de la UES, Josep Noguera i Roger
Sellent, que amb la intenció de coronar aquest cim organitzen una expedició
lleugera, sense xerpes d’alçada, ni ajudes externes per muntar els diferents
camps.
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

INAUGURACIÓ DEL ROURE EN HOMENATGE
AL PRIMER PRESIDENT

El diumenge 5 de maig pas-
sat, en l’acte inaugural del 60è
aniversari del Centre, una cin-
quantena de persones entre les
quals n’hi havia dues del grup fun-
dador, es van aplegar al cim del
Turó del Castelló, el mirador de la
serralada de Sant Llorenç, per re-
tre homenatge al fundador, en
Simeó Caba i Genescà, dedicant-li
un jove roure trasplantat allà per
uns socis i amics la primavera de
l’any passat, regant-lo durant l’es-
tiu i fent-li un bressol de pedra
seca.

En aquest acte es va desco-
brir la placa commemorativa.

El millor resum d’aquell acte
el podeu contemplar a través d’In-
ternet.

És el vídeo editat pel soci
Jesús Gómez i penjat a You Tube.
Escriviu l'enllaç següent:
http://youtu.be/YD_Bqp B0QwA

EL PATRÓ DELS EXCURSIONISTES

A manera de curiositat, però també de coneixement, us
fem arribar aquesta informació.

El 15 de juny es celebra anualment la festivitat reli-
giosa del patró dels excursionistes, Sant Bernat de
Menthon, que al segle X va fundar un convent i un hostal
al coll del Petit Sant Bernat, als Alps, a 2.188 m., prop de la
frontera franco-italiana. Per aquest motiu, es celebra l’Aplec
de Pardines i el diumenge, dia 16, hi haurà la missa com-
memorativa a la Mola.

La reproducció que oferim és la que presideix l’entra-
da del local social del Centre, de terracotta, amb el gos por-
tador dels primers socors.
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ITINERARIS PEL PARC NATURAL CADÍ - MOIXERÓ

El passat 28 d’abril, malgrat amb raó hi va haver qui va preferir no ex-
posar-se a patir la climatologia que es pronosticava, una vintena d’agosarats van
anar a Gósol i van iniciar el primer tram previst, amb relativa calma atmosfè-
rica al principi, però ja prop del coll de Mola va començar a nevar una mica.
Allà a dalt, els senders eren tapats per la neu i per seguretat es va decidir baixar
fins a Tuixén per la pista. Com que no feia ni vent ni fred, la caminada per
aquells paratges nevats va ser agradable, però més tard la nevada va comen-
çar a ser més intensa i es va deixar el camí inacabat, tornant des de Tuixén.

DIUMENGE SALVAT FENT EL CAMÍ DE RONDA

El Grup Familiar va poder fer el camí de ronda de Platja del Racó (Pals)
a la Cala Sa Tuna el diumenge 19 de maig, salvant-se de la pluja que aquest
maig passat no cedia i que aquest any ha fet honor a la dita popular “Pel maig,
cada dia un raig”, però excessivament fred.
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G.A.M.E. ESCALADA

El passat 1 de maig, com era festiu, vam fer la primera sortida d’escala-
da esportiva d’aquest any, amb una àmplia participació de membres del GAME,
tant dels que ja escalen, com dels que n’estan aprenent. Vam decidir anar a la
zona de Collbató per gaudir d’una temperatura agradable típica de la cara sud

Van tenir sort i van poder arribar sense mullar-se.

de Montserrat en
aquesta època.
Es van explicar
les tècniques bà-
siques de l’esca-
lada esportiva, i
es van fer diver-
ses pràctiques.
Total, que al fi-
nal tothom va
acabar escalant
de primer de cor-
dada, cosa que
crec parla per si
sol... S’estan po-
sant les piles
molt ràpid... Així
que en breu en
farem una altra
de més canyera...
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ESPELEOLOGIA

• Dia 21 d’abril: AVENC
DE LA PEPI (-52m., 120m.)
Cavitat situada al terme munici-
pal de Gavà, dins el massís del
Garraf. Una estreta entrada que
baixem sense assegurar-nos ens
porta a l’inici del primer curt pou
de la cavitat. Arribats a la base
a -8m, trobem una magnífica
sala molt concrecionada. A la dre-
ta de la base del pou inicial hi ha
el famós pas el “cony de la Pepi”.
Aquest pas és el responsable que
les sales inferiors que tenen mol-
tes formacions estiguin molt ben
conservades, és un pas de selec-
ció de “personal”. Pels que acon-
seguim passar-lo, als nostres
peus tenim un pouet amb molts
ressalts per tot arreu. Arribats a
la base, ens trobem amb una al-
tra sorpresa; un altre pas estret
no tant com l’anterior ens per-
met accedir per un altre pou, a
una àmplia sala on ja hi comen-
cen a haver-hi formacions, sobre-
tot de les que semblen rosetons,

el terra és amb molt de fang. Per entre uns blocs i remuntant altre cop per un
altre pas estret, accedim a la sala més ben decorada de tota la cavitat: gran
quantitat de rosetons per les parets i el terra, banderes, colades, algunes excèn-
triques, tot en perfecte estat de conservació. Descendim a la base d’aquesta sala
tenint cura de no trencar res. Per entre uns blocs hi ha l’accés a la part final
de la cavitat molt més estreta i amb més fang que les anteriors sales.

Descens realitzat per: F. Cervilla, J. L. Jardón, J. Jovina, M. Mañosa, J.
Navarro i N. Sánchez.

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


