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Grup de Muntanya al coll del Verdet, sota el Pedraforca, el 21 de juliol,
última sortida del cicle

BONA FESTA MAJOR!
i BON COMENÇAMENT DE TEMPORADA D'ACTIVITATS DEL CENTRE
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TENIM NOTÍCIA DE...

Setembre 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 SETEMBRE

7,8,9 Exposició «Els 3.000 dels Pirineus» i
«36è trofeu Joan Riera» Grup de Fotografia

8 Tast d’excursionisme diumenge de Festa Major Noticiari del Centre

13 Programació d’activitats del quart trimestre Grup de Muntanya

15 Matinal al «Bosc màgic» (Serra de l’Obac) Grup Familiar

17, dim Reunió de Junta i formació de Junta Electoral
entre els interessats Noticiari del Centre

22 Cicle «Camins i racons de Sant Llorenç» sortida IX Grup de Muntanya

22 Ermites de Montserrat, 3 Grup Anar-hi Anant

28 Sortida al Poblat ibèric de Puig Castellar,
Serralada de Marina Grup de Natura

1,2,3 Inscripcions de la Marxa Infantil: de 6 a 8 de la tarda Noticiari del Centre

4 Reunió última de controls de la Marxa,
a les 8:30 del vespre Noticiari del Centre

25 Assemblea extraordinària per a Eleccions de nova Junta Noticiari del Centre

• Dia 1: Excursió matinal.
Cronometratge del recorregut de
la 53 Marxa Excursionista Infan-
til de Regularitat de Castellar.

Sortida: A les 8 del matí, en punt, de la plaça Calissó. Desplaçament: amb
vehicles particulars. Es tracta d’un trajecte d’uns 10 quilòmetres de llargada.
Per tal de fer els preparatius pertinents, les persones que vulguin assistir i
col·laborar, són pregades a inscriure’s amb antelació. Poden fer-ho mitjançant
el telèfon del Centre 93 714 73 05 o en el seu defecte trucant al 618 349 229.
Gràcies per endavant.
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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 13: Reunió per a programar les activitats del Grup de
Muntanya del quart trimestre del 2013. A dos quarts de deu del vespre, al
local social. Oberta a tothom que vulgui participar.

• Dia 22: Cicle de sortides matinals «Camins i racons de Sant
Llorenç del Munt i de la serra de l’Obac», IX Itinerari: Alzina del Sa-
lari, els graons de Mura, coll de Boix, era dels Enrics, els Pins Cargolats,
coll del Malpàs, Creu dels Alls, masia de Puigdoure, mirador de Mata-rodo-
na, Mata-rodona, font d’en Gorina, el Sentinella, el Roure Llarg, sesta Gros-
sa, Alzina del Salari. Desnivells: 559 metres de pujada i de baixada. Temps
efectiu de camí: 5 hores i 13 minuts. Distància total del trajecte: 14.447
metres. Velocitat mitjana: 2.769 metres/hora. Sortida: a les 7 del matí,
en punt, de l’aparcament de la plaça Calissó. Desplaçament: amb vehicles
particulars. Hora prevista d’arribada a Castellar: a l’entorn de les dues
de la tarda.

Aquest dilatat i didàctic itinerari muntanyenc, dibuixa un atractiu cir-
cuit que ofereix la possibilitat de conèixer una bona part de la serra de l’Obac,
gaudint d’àmplies i sorprenents panoràmiques i permet retre visita a uns in-
drets, característics i amagats, que gairebé sempre romanen solitaris, habi-
tualment ignorats i tothora al marge de la presència dels nombrosos grups
d’excursionistes que sovint recorren i es despleguen per la serralada.

• Dia 6 d’octubre:
Col·laboració a les tas-
ques de control i d’orga-
nització de la 53 Marxa
Excursionista Infantil de
Regularitat de Castellar
—24 Trofeu Josep Coll.

Per a aconseguir
més informació i inscrip-
cions per a participar a
les activitats programa-
des pel Grup de Munta-
nya, podeu trucar, amb
antelació, al telèfon 937
147 305 (Secretaria).
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• Dia 22: Ermites de Montserrat, 3
Sortida matinal a les 8 hores de l'INS

Castellar en cotxes particulars fins a Mont-

serrat. Itinerari: Monestir de Montserrat,

ermita de Sant Miquel, ermita de Santa Magdalena, miranda de Santa Mag-

dalena (1.123 m), ermita de Santa Anna, monestir de Montserrat. Hores de
camí: tres i mitja aprox. Vocal: Josep Ramon Recordà 93 714 69 35.

• Dia 15: Sortida matinal al BOSC MÀGIC
(Serra de l’Obac). Vocal: Família Calsina - Amate

Lloc i hora de trobada: L’aparcament del
Viena a les 08:30h.

Per més informació consultar al google groups o bé escriure a
grupfamiliarcec@gmail.com

Ermita de
Sant Miquel

Ermita de
Santa Anna
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• Dia 28, dissabte: Poblat
ibèric de Puig Castellar (turó
del Pollo), Parc Natural de la
Serralada de Marina.

Itinerari: Torre Pallaresa, collet de Can Butinyà, ermita de St. Climent,
poblat ibèric de Puig Castellar, ermita de St. Onofre, monestir de Sant Jeroni
de la Murtra i retorn. Hores de camí: 3 h. aproximadament. Itinerari ma-
tinal de 7 km. i 200 m. de desnivell. Sortida: 8h. del matí davant l’INS
Castellar. Desplaçament: En cotxes particulars. Vocals: Elvira Guàrdia i
Francesc Deu, mòbil: 636620973.

Estem preparant pel dissabte dia 26 d’octubre: Sortida a Camadoca a
Sta. Maria de Merlès. Farem un autocar per anar-hi, reserveu-vos la data, el
mes vinent donarem més informació.

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

El dia 30 d’agost es va  acabar el termini
d’entrega de les fotografies del 36è. Trofeu Joan
Riera. El dilluns dia 2, el jurat format per mem-
bres del Departament de Fotografia de les Agru-
pacions Narcís Giralt, farà el veredicte públic del
concurs. El dissabte 7 a les 12 del migdia, es farà

la inauguració de l’exposició i lliurament dels premis als guanya-
dors del concurs de fotografia. L’exposició restarà oberta els dies de Festa
Major, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.

Les fotografies del tercer trimestre del 28è Concurs Anual de Fo-
tografia hi ha temps de portar-les fins el dia 27. Cal recordar que aquest
trimestre és del tema obligat «Portes i/o finestres».
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NOTICIARI DEL CENTRE

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS DE NOVA JUNTA
EN ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1. Per finalització del mandat de l’actual Junta Directiva a finals d’any,
es convoca Assemblea extraordinària amb l’únic punt de procedir a les elec-
cions per formar nova Junta Directiva el divendres 25 d’octubre a les
21:00h. en el local del Centre.

2. La convocatòria es fa pública a la premsa local, L’Actual i Forja.
i en el butlletí de setembre, i se’n deixarà una còpia en el tauler d’anuncis
del Centre.

3. La convocatòria informa dels aspectes següents:
a) Queden vacants els càrrecs de president, vicepresident, secretari, tre-

sorer i vocal del butlletí.
b) Poden ser electors i candidats tots els socis majors d’edat que no tin-

guin suspesa la condició de soci durant el període electoral.
c) Es procedirà a designar la Junta Electoral, integrada per tres mem-

bres i tres suplents, entre els socis que mostrin interès a formar-ne
part i es presentin a la reunió de la Junta del 17 de setembre a les
21:00 al local de l’entitat, mitjançant sorteig, si és necessari, per diferen-
ciar els components oficials dels suplents.

d) El cens electoral estarà disponible a la secretaria del Centre, a par-
tir del 2 de setembre. Les reclamacions s’hauran de presentar a la secretaria
abans del 8 d’octubre per tal que es puguin gestionar.

Dies 7, 8 i 9 (Festa Major)
Exposició de fotografies, «36è trofeu Joan Riera» Lloc: Local del

Centre Excursionista, carrer Colom s/n.
Inauguració i lliurament de premis: dia 7, dissabte, a les 12

del migdia. Horari: matins de 12 a 2 h i tardes de 6 a 8 h.
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Major, 23
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

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

e) El termini de presentació de les candidatures dels aspirants a
les vacants queda establert des del dia  2 de setembre al 7 d’octubre.

f) Les candidatures es podran presentar de forma individual o en equip,
fent-hi constar el nom i cognoms, el DNI, un telèfon de contacte i, si es vol
concretar, el càrrec a què es presenten. La documentació haurà d’anar signada.

g) Les candidatures presentades es faran públiques entre el 9 i el 15
d’octubre al tauler d’anuncis de l’entitat i el cap de setmana del 19 i el 20
d’octubre a la premsa local, encara que només n’hi hagi una.

h) Els electors hauran de ser socis en actiu dins el període electoral
abans de procedir a la votació el dia 25 d’octubre, que tindrà lloc al
local social de l’entitat, al carrer Colom, s/n, entre les 17:00 hores i les
20:30 hores.

i) El mateix dia 25, un cop fet l’escrutini de vots, es procedirà a la
proclamació dels noms dels membres elegits, que hauran de prendre
possessió dels càrrecs en el termini d’un mes o, com a màxim, a principis del
gener del 2014.

j) En cas que es presenti una sola candidatura, es procedirà a procla-
mar-la guanyadora en lloc de fer-se eleccions.

Castellar del Vallès, 16 de juliol del 2013
La Junta Directiva
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TAST D'EXCURSIONISME A LA FESTA MAJOR

Diumenge, 8 de setembre
Seguint la tradició dels darrers anys el Centre vol donar a conèixer als

ciutadans de Castellar els antics camins que unien el nostre poble amb
els dels entorns.

Aquests camins, anomenats camins rals o reals, un cop obertes les car-
reteres van caure en desús i molt sovint en l’oblit.

Enguany anirem a Sabadell tot seguint, de baixada, el camí ral i, de
pujada, el torrent de Colobrers (fotografia). De fet no arribarem estrictament
a Sabadell, sinó que ens quedarem al pont nou de la carretera, ja que el dar-
rer tram per la Llanera no té un interès clarament excursionista.

Sortida: A les 9 del matí del local del Centre, carrer Colom, s/n.

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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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

PENÚLTIMA SORTIDA DEL CICLE CADÍ-MOIXERÓ

Grup de Muntanya al cim del Comabona, el 30 de juny passat.
Fantàstic!!

EXPOSICIONS DE LA FESTA MAJOR

• Dies 7, 8 i 9:
Exposició especial de la Festa Major, «Els 3.000 dels Pirineus»: Ar-

tesania amb fusta de boix, a càrrec de Vicenç Soto de Sant Cugat del Vallès.
Exposició de fotografies, «36è trofeu Joan Riera» (Veure Grup de

Fotografia)
Horari: matins de 12 a 2 i tardes, de 6 a 8 h.

PREPARANT LA MARXA INFANTIL

Hem estat fent les previsions per
a l’organització del dia 6 d’octubre i
constatem que sereu tots benvinguts a
col·laborar, doncs són necessàries
unes 75 persones per a tota mena de
tasques: controls de regularitat, con-
trols de pas, vigilància de punts peri-
llosos, etc.

Les inscripcions es fan els
dies 1, 2 i 3 de 6 a 8 de la tarda al
local del Centre.

Us esperem a la reunió de re-
partiment de tasques el divendres,
dia 4 d’octubre, a les 8:30 al local
del Centre.

Molts ho vàrem fer pels fills i ara
ho fem pels néts o pels més petits. Que
duri!              L’equip organitzador
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Des del mirador del Gresolet ens vàrem enfilar cap a la serra Pedragosa
i d’allí al cim. Tothom, però, tothom recordarà per sempre la dura davallada
fins al pic-nic on vam dinar.

DINAR DE GERMANOR AL FINAL DEL CICLE
A la tornada del coll del Verdet (foto en portada), vam reunir-nos al

restaurant Ca l’Amagat de Bagà, com s’il·lustra en aquesta fotografia.

COVA D’AKUANDI (-20m., 400m. aprox.) Cavitat situada al terme
municipal de Aranache (Navarra), concretament a la Serra d’Urbasa. Per una
rampa amb moltes restes vegetals que li entren per la boca, accedim a la
galeria d’entrada més estreta que la resta de la cavitat. No obstant, només
anem asseguts i de seguida ens posem drets, perquè us feu una idea de com
serà la resta de la cova, de dimensions extraordinàries. Passem per dalt una
cornisa i després descendim l’únic pou de tota la cavitat de -15m. Aquí dei-
xem tot el material de descens i comencem a caminar per entre blocs per
unes sales molt grans, a dreta i a esquerra, al sostre i a les parets hi tro-
bem gran quantitat de tot tipus de formacions. A mig camí en un lateral hi
ha el petit llac superior. Més endavant, quan sembla que la cavitat s’acabi

ESPELEOLOGIA

Volem agrair l’esforç dels organitzadors del cicle «Cadí - Moixeró»
que no sempre ens han pogut acompanyar als cims, perquè han hagut d’acom-
panyar algú que no s’ha trobat bé o un grup per un camí alternatiu o per
raons familiars. Estem molt satisfets de la vostra tasca i ens agradaria poder
seguir-vos en noves rutes. Gràcies.
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ALTRES SORTIDES D'ESPELEOLOGIA

TORCA DE LA REN o COVA-AVENC DEL VALLEJO DEL ARREN
(-42m., 418m.) Situada a Hontoria del Pinar (Burgos). Descens realitzat per:
M.Mañosa, J.Navarro i J.Navazo, el 31 de juliol.

COVA DE LA GALIANA ALTA (200m. aprox.) Situada a San Leonardo
de Yagüe (Soria). Visita realitzada per: M.Mañosa, J.Navarro i J.Navazo, l’1
d’agost.

COVA DEL CERRO DE SAN CRISTÓBAL (400m. aprox.) Situada a
Arganza (Soria). Visita realitzada per: M.Mañosa, J.Navarro i J.Navazo, l’1
d’agost passat.

apareix davant nostre el llac terminal amb moltíssims macarrons transpa-
rents i estalactites blanques. Accedim a la part final del llac per una zona on
hauria d’estar coberta d’aigua, però en aquestes dates el nivell és més baix.Des
d’aquí l’espectacle de formacions i aigua és magnífic, tal com es pot veure a
la foto.

Visita realitzada per: M.Mañosa i J.Navarro el 6 d’agost passat.

ESPORTS DE MUNTANYA

EL PASOEL PASOEL PASOEL PASOEL PASO
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
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APORTACIONS DELS SOCIS

Emi Bravo i Francesc Soto al cim del Comapedrosa (2.940 m) el 29 de
juny. Sempre amunt, amics! Per molts anys!


