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El Grup de Muntanya baixant de Tossa d’Alp, a coll de Jou el 9 de juny

L’Anar-hi Anant a la Torre Roja, 19 de maig

El Centre som tots

i molts més!

Bon estiu a tothom!!

El Grup de Natura al Santuari de Cabrera



2

TENIM NOTÍCIA DE...

Juliol-Agost 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

13 diss Excursió i sopar de cloenda. Termini per apuntar-se el dia 6 Grup Anar-hi Anant

21 Cinquena etapa dels Itineraris pel parc natural Cadí-Moixeró Grup de Muntanya

Exposició de les fotografies del tema “Flors” al Centre Grup de Fotografia

30 agost Termini lliurament fotografies Trofeu Joan Riera Grup de Fotografia

1 setm. Cronometratge de ruta de la Marxa Infantil Noticiari del Centre

Octubre Eleccions de nova Junta Directiva Noticiari del Centre

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE JULIOL I AGOST

• Dia 30 de juny passat

(oblit en el número anterior):

Del mirador del Gresolet al
coll de la Bena, passant pel

Collell, prat Socarrat, prat

Llong, serra Pedregosa, font Tordera, cim de Comabona del Cadí, coll de Ter-

rers, clot de Comabona i coll de la Bauma. Excursió d’alta muntanya. Des-
nivells: Ascendents, 987 m. Descendents, 1.115 m. Temps efectiu de
camí: 6 hores i 15 minuts. Distància: 18.304 metres. Velocitat mitjana de
l’etapa: 2.929 metres/hora.

• Dia 21 de juliol, darrera etapa: Del mirador del Gresolet a Gósol,
passant pel refugi Lluís Estasen de la Jaça dels Prats, collada del Verdet, forat

de les Gralles, prat Sobirà, Set Fonts, collada del Teuler, torrent de la coma dels

Caners, pla de Sant Martí i font Terrers. Excursió d’alta muntanya. Des-
nivells: Ascendents, 677 m. Descendents, 818 m. Temps efectiu de camí:
4 hores i 8 minuts. Distància: 9.575 metres. Velocitat mitjana de l’etapa:

2.317 metres/hora. Al final d’aquesta etapa es farà un dinar de germanor
segurament a Bagà. Se us haurà informat convenientment durant l’etapa de

final de juny per encarregar-lo. Es recorda als possibles interessats en partici-
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• Dia 13, dissabte: Excursió, sopar de
cloenda. En aquesta excursió anirem fins a

Sentmenat, localitat veïna en la que soparem

en un restaurant local i després tornarem a

Castellar de nit.

Per apuntar-te al

sopar truca al

Francesc, telèfon

93 714 29 21 o al Gui-

llem, 93 714 82 95,

fins el dia 6 de ju-
liol, també es pot ve-

nir al sopar sense fer

l’excursió.

BONES VACAN-
CES I FINS EL

SETEMBRE!

El dia 19 de

maig la gran sorpre-

sa per a tots nosaltres

va ser que el salt de

Guanta baixava es-

pectacular com podeu

veure, la font de Bou

era un racó merave-

llós i ens va fer un

dia molt maco i les

vistes des de la Torre

Roja arribaven fins el

mar i les flors ens

varen fer companyia

durant tota l’excur-

sió.  Guillem

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.

par-hi que la inscripció a la darrera etapa es tancarà el 12 de juliol. Contacteu

amb en Joan, tel. 92 714 40 42 o en Jesús, tel. 679 970 390. Ells us facilitaran

més informació si ho desitgeu o a la secretaria del Centre.

Sortirem a les 19’30 hores a peu del Centre, i caldrà portar una llan-

terna per la tornada. Preu del sopar 15 euros els socis i 18 euros els no socis.
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Ens comuniquen les actuals monitores i monitors que els falta suport de
nous monitors pel curs vinent.

Si coneixes alguna noia o noi de 18 o més anys, de bon tarannà, comuni-
catiu/va, generós/a i amb iniciativa, anima’l a oferir-se per un curs almenys a
fer aquesta bonica tasca de voluntariat amb els nens, fent un bon equip amb
nosaltres.

Podeu posar-vos en contacte amb l'Elisenda Fornaguera,
elisendafornaguera@gmail.com   i/o Mireia Homet, mireia_homet@gmail.com.

Les colònies sembla que seran un èxit.
Enhorabona i sort amb el temps!

Us desitgen una mica de
tranquil·litat en aquests
mesos de calor.
Us esperem al setembre!

ES BUSQUEN MONITORS/RES
PER AL CURS VINENT

farà a càrrec del Departament de
Fotografia de les Agrupacions Narcís
Giralt de Sabadell dins aquesta pri-
mera quinzena de juliol. Quan es
sàpiga la data us enviarem un cor-
reu. Les fotografies quedaran ex-
posades al local del Centre Ex-
cursionista, on podeu passar a
veure-les els dimecres de 7 a 9
del vespre i els divendres de 9
a 10,30 de la nit. La classificació
sortirà en el butlletí de setembre.

El dia 30 d’agost s’acaba el
termini per entregar les fotografies
del Trofeu Joan Riera, tema lliu-
re. Les cartolines es poden passar a
buscar pel local del Centre Excursi-
onista. Us ajuntem les bases dins
d’aquest butlletí.

BONES VACANCES
I BONES FOTOGRAFIES!

El dia 28 de juny va ser l’últim dia per
entregar les fotografies del segon trimestre, tema

50è Concurs
de Fotografia Artística

36è Trofeu Joan Riera
33è en Color

Tema lliure

CENTRE

EXCURSIONISTA DE

CASTELLAR

Juliol 2013

“FLORS”.
El vere-
dicte com
sempre es
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ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÀSSICA,
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME,
FERRADES... I SOBRETOT, BON ROTLLO!!

ACTIVITAT REALITZADA

25/26 maig                      MONTSENT DE PALLARS

Agafem els cotxes i anem direcció la Vall Fosca per pujar el Montsent de
Pallars, 2882m. Fem nit a una esplanada de gespa a prop del pantà de Sallent,
sopem i acampem sota una magnífica lluna plena.

A les 6:30 del matí
sona el despertador, reco-
llim les tendes, esmorzem i
preparem les motxilles. Co-
mencem la pujada en di-
recció a l’Estany Gento,
que deixem a l'esquerra,
per pujar per la Coma
d’Espós. Una vegada arri-
bem al Coll d’Entremorts,
voregem la Tossa de la
Coma per la seva esquerra
fins arribar a la Collada de
la Coma Plana, on ja es-
tem a gairebé al cim. Mi-
rem a l'esquerra i tenim
vistes de la Pica d’Estats i
a la dreta l’Aneto, unes magnífiques vistes.

Ens queda l’última pala, bastant dreta, que la fem amb tranquil·litat pas a pas.
Ja som al cim, hi és per a nosaltres sols, i gaudim molt de la seva panoràmica.

Un gran dia de muntanya, amb bona companyia, molt bon temps i una
neu de molt bona qualitat, si mirem a les dates que estem, millor impossible.

15/16 juny 2013 PUIG PEDRÓS DE LANÓS
Per continuar amb

les ganes de fer activitats
ben diverses d’alta munta-
nya, vem decidir fer una
cresta pel Pirineu. Amb la
quantitat de neu que enca-
ra queda per les munta-
nyes, el resultat ha estat
una combinació de neu i
roca. La cresta escollida
està situada a la regió del
Carlit i uneix el Puig de la
Coma d’Or (2.826 m) i el
Puig Pedrós de Lanós
(2.842 m).
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El camí de pujada
fins l’estany de Lanós el
trobem molt bonic tot i
que anem molt carregats
perquè portem el mate-
rial d’escalada, sac de
dormir, tenda, menjar i
roba d’abric. Els boscos i
els prats tenen unes tona-
litats verdes molt vives i
intenses. Veiem molts
salts d’aigua per tot ar-
reu degut al desglaç de
l’època. Hem de superar
algunes congestes amb
formes molt curioses i
delicades al nostre pas.

La jornada del següent dia va per terrenys més durs. Les vistes són es-
pectaculars mirem on mirem, i especialment la cara oest del Carlit que ens
acompanya tota la jornada. Arribem al Puig de la Coma d’Or sense cap dificul-
tat tècnica. Aquí dalt és on comença l’aventura. La cresta té ingredients varis
com ara alguns passos força aeris, un ràpel de 25m, desgrimpada per terreny
herbós, passos atlètics de III grau per anar superant varis gendarmes i blocs
esglaonats, vistes escarpades, solitàries i impressionants … és a dir, una sèrie
d’obstacles ideals per poder gaudir de la muntanya i l’escalada. Després de tres
hores de cresta arribem al Puig Pedrós de Lanós i aquí ja ens permetem
relaxar-nos una mica, la baixada és llarga però fàcil. A baix ens espera una
remullada de peus ben relaxant i el record de l’aventura viscuda amb molta
intensitat.

Montserrat Pol

7-8 Barranc Formiga i Mascun (Serra de Guara); Josep, Xavi, Nacho, Rafel
11 Vilanova de Meià - Paret de Zaratustra - Via Mar de núvols - 6a – 110m;

Jordi i Montserrat
12 Vilanova de Meià - Contrafort (esportiva); Jordi i Montserrat
11-12 Monturull – Cerdanya (Vivac al cim); Júlia, Aimar, Albert, Ruben i Es-

teve
23 Montserrat Gorro frigi Via de l’Adrià; Josep, Joan, Rafel
25-26 Montsent de Pallars; Montserrat, Jordi, Silvia, David, Angel, Javier,

David M. i Paco
25 Banyadores – Cabrera de Mar. Esportiva; Júlia, Aimar, Albert, Ruben i

Esteve
26 Travessa del Montsent; Noelia, Esteve

ACTIVITATS REALITZADES EN EL MES DE JUNY

9 Montserrat - Can Jorba - Placa de la pluja (esportiva); Jordi, Montser-
rat, David i Silvia

10-11 Aneto per Coronas; Josep, Jaume, Antonio i Rafel
15-16 Cresta Coma d’Or-Pic Pedrós; Silvia, David, Montserrat, Jordi i Esteve

ACTIVITATS REALITZADES EN EL MES DE MAIG
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NOTICIARI DEL CENTRE

RECORDATORI ALS COL·LABORADORS

Amics col·laboradors i simpatitzants de la
Marxa Infantil de Regularitat:

El dia 6 d’octubre està previst celebrar la
53 edició d’aquesta popular marxa dels nens. Ens
agradaria comptar amb la vostra presència i d’al-
tres amics vostres per aquell dia per tal de poder
donar continuïtat a la prova. L’equip organitza-
dor intentarà posar-se en contacte personal
amb vosaltres durant la primera quinzena
de setembre. Si no rebéssiu cap comunicat, po-
deu adreçar-vos al telèfon del Centre per oferir el
vostre suport. Gràcies en nom de l’equip.

Per finalització del
mandat de l’actual Junta
Directiva del Centre al final
d’aquest any, i d’acord amb
els Estatuts, en la darrera
reunió s’ha decidit convo-
car eleccions cap a mit-
jans d’octubre vinent per
a la renovació general de
l’equip.

ELECCIONS PER RENOVAR LA JUNTA

Els interessats en col·laborar cronometrant la ruta prevista ens tro-
barem al Centre el matí del diumenge 1 de setembre, a les 8:00 h si no
es diu el contrari. En tot cas, indiqueu el vostre interès al Jaume, telèfon
93 714 55 42, perquè comptem amb vosaltres.

Josep Manel

Aquells que teniu clar el que les activitats i la vida del Centre han apor-
tat a les vostres vides i a la de tots aquells socis o no socis que s’acullen a les
activitats que hi realitzem, aneu pensant en si podeu oferir el vostre servei
individualment o en equip d’amics i/o coneguts per tal de presentar, si s’escau,
la vostra candidatura o disponibilitat temporal durant el mes de setembre i
primers d’octubre. Rumieu-ho i parleu-ne.

Segur que entre tots els que som hi haurà un nou equip disposat a con-
tinuar la tasca que hem fet, i millorar i canviar el que calgui perquè l’Entitat
tingui una nova etapa.

En el butlletí de setembre us facilitarem la informació detallada de
la convocatòria, el procediment corresponent i calendari perquè us pugueu
organitzar.
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

• Sortida de fi de curs
del Grup de Natura al San-
tuari de Cabrera (Fotografia a
la portada)

El passat dissabte dia 15 de juny, tretze components del Grup de Natura
vam fer una ruta circular amb sortida i arribada a Sant Julià de Cabrera. Allí
hem deixat els cotxes i ens hem encaminat cap al camí de la Serrica (senyalat
amb marques vermelles), la pujada està esquitxada de petits trams equipats amb
passamans i grapes que ens han ajudat a avançar amb seguretat, encara que
en realitat no són estrictament imprescindibles, excepte en època de pluges. Va
ser l’aventura del dia passar per aquesta mena de “via ferrata”, encara que els
trams equipats no són aeris ni exposats, són més aviat una ajuda per facilitar
la pujada.

Sense cap més dificultat arribem a dalt on ens espera una planera cami-
nada ombrívola i fresca entre faigs i avets, passem pel costat de la Font de l’Osca
i aviat arribem a l’ermita o santuari de Cabrera a 1.300 m. (també anomenat
Castell de Cabrera). Des d’aquí hem pogut admirar les impressionants vistes de
la comarca, Montseny, Pedraforca i a l’horitzó les serralades de Montserrat i
Sant Llorenç del Munt (casa nostra).

Aquí dalt hem fet un bon dinar que ja teníem encarregat de feia dies i a
la tornada ens hem dividit en dos grups, uns per baixar per les empinades es-
cales del Coll del Bram (marques grogues), amb la sort de poder veure algun
voltor, i els altres pel camí del bosc fins a retrobar-nos al coll on hem continuat
tots junts entre fagedes i camps, de nou cap a l’ermita de Sant Julià, punt i final
de la caminada.

Elvira Guàrdia, vocal del Grup de Natura del CEC
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Participants dels itineraris pel parc natural Cadí-Moixeró el passat 26 de
maig a Cava, sota el Cadí, camí de Querforadat, en un preciós dia per la
Cerdanya, caminant entre Vilanova de Banat i Estana, fruint de les vistes fan-
tàstiques de la serralada nevada.

UN ITINERARI BELLÍSSIM AL PEU DEL CADÍ
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Cra. de Sentmenat, 78
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

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

APLEC DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR

El diu-

menge passat,

dia 2 de juny,

el Centre Ex-

cursionista va

celebrar per

dissetena vega-

da tots els ac-

tes de l’aplec

anual a l’ermi-

ta de les Are-

nes. Aquest

aplec, comen-

çat durant la

presidència del

molt enyorat

Joan Munta-

da, s’està  con-

solidant com

la gran festa

de la nostra

entitat.

Després

d’una prima-

vera plena de

canvis en el

temps meteo-

rològic i

d ’abundants

pluges, vam

tenir la sort de

poder gaudir
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d’un dia esplèndid. Com en altres ocasions, s’havia previst poder disposar de

l’Institut Castellar, local que molt gentilment ens ofereixen en cas de mal temps.

A les 10, va començar la Missa celebrada per mossèn Genís Samper de

Sant Feliu del Racó.

Volem agrair molt especialment al pare Genís la seva presència, ja que

s’està recuperant d’un important contratemps en la seva salut.

Els Amics de l’Ermita per commemorar el 25è aniversari del grup d’Es-

quí del Centre, van preparar un muntatge relacionat amb aquest esport, situat

als peus de l’altar. Malauradament aquesta secció està en aquest moment hi-

vernada, mai millor dit en una secció d’esquí. Els motius són bàsicament fruit

de la crisi i els nous costums que això comporta.

A l’altar també hi havia un coixí de flors variades ofert com cada any pel

Centre, que representava l’escut de l’entitat.

Un cop acabada la Missa, els assistents entonaren els goigs de la Mare de

Déu de les Arenes, tot adorant-la.

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
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A les 12, la Coral Xiribec, dirigida per  Clara Vilaseca va oferir als assis-

tents un concert amb cançons del seu repertori,  molt celebrat per tothom. Vo-

lem també agrair la seva presència al conjunt d’actes, perquè immediatament

acabat el concert, van haver de marxar cap a Ripoll per participar a la 49a Festa

de la Cançó de Muntanya, on estaven convidats.

Amb la gana ja preparada i les aromes que venien de les cassoles on els

bombers feien el sofregit de l’arròs, tothom va anar-se acomodant a taula. I, a

les 2, va començar el dinar amb un arròs que cada any és millor.

Un cop acabat el dinar, es va procedir al repartiment del record als

socis que feia 50 i 25 anys que n’eren i als dos membres de la Junta, en

Guillem Díaz Bermúdez i Jaume Muntada Blancafort que, per diversos motius,

l’han deixada.

El record dels 50 anys de soci va ser per en Jordi Carreras Pecanins i de

25 per l’Anna Font Porqueras.

I, per acabar, una petita reflexió: Hi havia 9 socis que celebraven el 25

aniversari de vinculació a l’entitat. D’aquests, només 1 persona, l’Anna, va ve-

nir a recollir-lo, 3 van excusar la seva assistència per diversos motius i els 5

restants no van respondre a la invitació. Costa d’entendre...

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


