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Premiats del 36è concurs de fotografia Premi Joan Riera (veure secció fotografia)
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TENIM NOTÍCIA DE...

Octubre 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

Volíem oferir-vos les webs d’altres centres de les rodalies que ens fan ar-
ribar la seva informació al Centre, però una fallada tècnica del hardware ho ha
impedit.

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

6 53a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat Noticiari del Centre

20 Excursió matinal La fageda de La Grevolosa a la tardor Grup Anar-hi Anant

20 Tast d’espeleologia Grup Familiar

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

1-31 Fins final de mes, Exposició del 36è Trofeu Joan Riera Grup de Fotografia

EDITORIAL

CAL FER UN PAS ENDAVANT
A tres setmanes de les eleccions de nova Junta del Centre, amb prou fei-

nes tenim notícia que hi hagi un soci que sense el suport de tres o quatre per-
sones més s’animi a
presentar la seva
candidatura a la pre-
sidència. No és pas
que la tasca sigui
molt feixuga, però és
un compromís perso-
nal que necessita el
recolzament d’un
equip. Si sabeu d’al-
gú que n’ha parlat,
feu-li costat si podeu.

C o m p t a r e u
també amb el suport
de la majoria de vo-
cals que seguiran
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ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES D'OCTUBRE

•Dia 6: Col·laboració a les tasques
de control i d'organització de la 53a
Marxa Excursionista Infantil de
Regularitat de Castellar -  24 Tro-
feu Josep Coll.

•Dia 6: Marxa Infantil.
Col·laboració a les tasques de control i

organització de la 53 Marxa Infantil de Regu-
laritat de Castellar.

•Dia 20: La Fageda de la Grevolosa a la tardor. Sortida a les 7:30 h

animant els diferents grups per oferir activitats mensuals, però que ja en te-
nen prou amb aquesta tasca i en col·laborar conjuntament amb la resta de gent
compromesa en organitzar i oferir proves anuals que atrauen altres convilatans
i a l’afició de participants d’arreu.

És moment de renovació i de canvis. Aprofiteu-ho. No us espanti provar
noves fórmules per canalitzar la necessitat que tenim tots d’exercici saludable,
d’un xic d’aventura, de camaraderia i de plaer a la natura.

Ens cal un nou equip de gestió que es reparteixi les tasques i organitzi el
funcionament del Centre de la manera que consideri més adient.

Ara farà quatre anys va passar quelcom semblant, però finalment es va
formar un equip que va donar continuïtat al Centre a la seva manera. Desit-
gem que la història es repeteixi perquè no es perdi l’enorme benefici que supo-
sa per a Castellar una entitat com el Centre Excursionista.

Josep Manel, editor del butlletí
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• Dia 20: Tast d’espeleologia.

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

Fotografia de la sortida al Bosc Màgic (serra de l’Obac)
del dia 15 de setembre

de l’IES Castellar en cotxes particulars fins la Collada de Bracons (sortida de
Sant Andreu de la Vola).

Itinerari: Collada de Bracons, Fageda de la Grevolosa, Ermita de Sant
Nazari, Molí de Bracons, Casa-Masia de Bracons-Carretera BV 5224 (aquí serà
el punt on agafarem els cotxes de tornada). Hores de camí: 3h. - 3 i 1/2 h. (Depén
de les aturades. Es recomana portar aigua).

Arribada a Castellar entre les 13h 30 i les 14 h.
Vocals: Miquel Alamany i Anna Mª López, tel. 678 046 061.

EL GRUP ANAR-HI ANANT ESTÀ D’ENHORABONA

Aquestes quatre ratlles són per a dues coses: la primera és per donar-vos
a totes les persones que d’una manera o altra m’heu fet costat durant aquests
anys que he estat vocal del Grup; per a mi ha estat un honor ser el vostre vo-
cal. GRÀCIES per tot.

La segona, és que provisionalment tenim nous vocals: es tracta de l’equip
format per dos companys nostres, grans coneixedors de la Serra de l’Obac. Són
en Jaume Font i en Lluís Vilà, prou coneguts per tothom. Entre ells dos i amb
la col·laboració de tots els que formem el Grup Anar-hi Anant, continuarem fent
història dins el Centre Excursionista de Castellar.

Lluís, Jaume, gràcies en nom de tots.
                                                                   Guillem Díaz
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36è TROFEU JOAN RIERA

El passat 3 de setembre el jurat va emetre el
següent resultat: de les 34 fotografies presentades
pertanyents a 17 autors, va concedir el premi d'ho-
nor, trofeu Joan Riera al senyor Jordi Serra, per
l’obra “Al”; primer premi a la senyora Carme Vidal,

 Premi d’Honor: Al

Major, 23
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

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

per l´obra ”Cireres”; segon premi al senyor Jaume Muntada, per l'obra “Artista
per terra” i tercer premi al senyor Pere Fité per l'obra “Congelació salarial”.

Els premis foren lliurats als guanyadors el passat dia 7 de setembre,
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Primer premi: Cireres

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

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

a les 12 del migdia a l’acte d’inauguració de les exposicions de Festa Major. Des
de la vocalia del grup de fotografia agrair la participació a tots els concursants
i felicitar als guanyadors. Recordeu que les fotografies restaran exposades fins
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a finals del mes d´otubre i es poden visitar tots els dimecres de 7 a 9 del vespre
i els divendres de 9 a 11 de la nit.

HEU DE PASSAR A VEURE L’EXPOSICIÓ SI NO HO HEU FET

Segon premi: Artista per terra

Tercer premi: Congelació salarial
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NOTICIARI DEL CENTRE

DIA 6: LA MARXA INFANTIL DE REGULALITAT

28è CONCURS  ANUAL DE FOTOGRAFIA PER TRIMESTRES

La primera setmana d’octubre es celebrarà el veredicte públic del tercer
trimestre d´enguany, amb el tema “Portes i/o finestres”, que serà emès pel ju-
rat format pels membres de la Secció de Foto i Vídeo de la UES, (antic Depar-
tament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell)

COMPTEM AMB VOSALTRES, VOLUNTARIS!
S’estan ultimant els detalls finals. No oblideu que aquest any els controls

primers sortiran en el primer autocar des de davant de l’INS Castellar, als Pe-
drissos, a les 7:30 del matí. Procureu ser-hi uns minuts abans.

Us esperem a la reunió de repartiment de tasques, el divendres, dia 4 de
8:30 a 9:30 del vespre.

Les inscripcions es faran els dies 1, 2 i 3 de 6 a 8 de la tarda en el local
del Centre.
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ASSEMBLEA  I  ELECCIONS  DE  NOVA  JUNTA

rà de presentar a la secretaria abans del 8 d’octubre per tal que es puguin ges-
tionar.

El termini de presentació de les candidatures continuarà oberta fins el dia
7 d’octubre. 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 sig-
nada.

La candidatura o 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.

El dia 25, tots els socis en actiu podran prendre part en la votació que
tindrà lloc al local social de l’entitat, al carrer Colom, s/n, entre les 17:00 i les
20:30 h sempre que hi hagi més d’una candidatura, i a continuació, un cop fet
l’escrutini de vots, es procedirà a la proclamació dels noms dels membres ele-
gits, que hauran de prendre possessió dels càrrecs en el termini d’un mes o, com
a màxim, a principis del gener del 2014. En cas que es presenti una sola candi-
datura, es procedirà a proclamar-la guanyadora en lloc de fer-se eleccions.

La Junta Electoral

Es convoca Assemblea extraordinària per formar nova
Junta Directiva el divendres 25 d’octubre a les 21:00h. en
el local del Centre.

En la reunió de Junta del passat 17 de setembre es va
procedir a designar els tres membres de la Junta Electoral
que vetllaran pel procés fins el dia 25: en Jaume Muntada,
la Carme Vinaixa i en Josep Manel Martí, socis dels Centre
i coneguts.

El cens electoral estarà disponible a la secretaria del
Centre fins el dia 25. Si algú vol presentar reclamació, s’hau-
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EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

ESPELEOLOGIA

• Dia 28 d’agost: Avenc del penya-segat de la Falconera. Cavitat
(-80m.,105m.) situada al terme municipal de Sitges, dins el massís del Garraf.
Per accedir al pou d'entrada pugem al punt més alt del penya-segat de La Fal-
conera, des d'aquí fem un ràpel exterior de -25m. fins que arribem a un replà
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APORTACIONS DELS SOCIS

ASCENSIÓ AL CUETU AGERO (Picus d'Europa)

Agero és el nom amb què es coneix el contrafort més oriental dels Picus
d'Europa. Realment és un submassís, els darrers relleus del qual s'enfonsen a
les profunditats del feréstec Desfiladero de la Hermida, repartit entre Cantàbria
i Astúries.

Els seus punts culminants sobrepassen els 1.300 metres, però el cim que
crida més l'atenció és el Cuetu Agero (1.022m) –situat damunt mateix del po-
blet d'Allende– pel seu perfil escarpat i la seva muralla sud que cau vertical-
ment per més de 200 metres! És per això que el coneguin més els amants de
l'escalada que els excursionistes (recomanat als companys del GAME, de debò).

Aprofitant una estada per Cantàbria el passat setembre, vaig decidir fer-
hi una visita. Amb la meva dona, Anna M. i la meva filla, Eva, ens vam plan-

on podem triar: fem el descens i ascens per dins; o bé fem el descens de forma
integral per l'exterior i tornem nedant fins a la platja. Aquesta vegada l'equip
es divideix en dos mini equips. Els que baixem per dins, en tot moment anem
veient la grandiosa finestra de connexió de les dues vies. Cavitat sense cap ti-
pus de formació, sembla un formatge gruyère. La curiositat d'aquesta cavitat
és el lloc on està situada.

Visita realitzada per: R. Aguilar, M. Mañosa, J. Navarro i N. Sánchez.

El poble d'Allende a vol d'ocell, des de la Canal de Agero
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tar a Allende en un dilluns assolellat i sense ni una boira. La marxa d'aproxi-
mació és per una pista pedregosa que guanya alçada a través d'un esplèndid
alzinar de caire mediterrani (el microclima de la Liébana, la comarca de Potes).
Allende (300m) va quedant avall, fins que enllacem amb un antic camí de fer-
radura i comencem a fer giragonses per la dreturera Canal de Agero. Cal pres-
tar atenció al camí perquè el pendent és molt fort. Finalment sortim a una "jor-
cada" (bretxa) dalt de la carena.

Ens falten poc més de cent metres per assolir el cim del Cuetu, però l'aspecte
del terreny ens agafa desprevinguts: tota la muntanya és una "garma" impres-
sionant (a Garraf en diem un rascler, i els geòlegs un lapiaz). La roca, forta-
ment erosionada, amaga els forats on creix vegetació diversa, inclòs algun coixí
de monja punxegut....

No tenim altre remei que armar-nos de paciència i anar superant els obs-
tacles fins sortir al cim i treure el nas (només el nas) al paorós estimball de la
paret sud. L'esforç ha valgut la pena, i després de fer un mos i quatre fotos, ti-
rem avall per on hem pujat (més o menys per entremig del rascler) i per la canal,
fins sortir a la pista que ens torna al poble. El temps per pujar-hi el calculo en
poc més de dues hores, si bé la baixada gairebé necessita el mateix temps, per-
què no s'hi val a badar...     

Josep M. Torras. Fotos: Anna M. Pallejà

Foto 2: Els estimballs de la cara S del Cuetu Agero


