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CERCA LA INFORMACIÓ QUE MÉS T'INTERESSI

Desembre Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

ATENCIÓ AL PÚBLIC I INFORMACIÓ DE GESTIÓ
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, o deixar missatges.

Qui estigui interessat en altres activitats haurà de cercar la informació a
la web de la FECC, www.feec.org o en les dels altres centres dels que re-
bem informació:

1 Trobada per programar activitats i fer el Pessebre Grup Familiar
6 Portada del Pessebre a Sant Marc (Bagà) Grup de Muntanya
13 div Exposició Saló de Muntanya, 4t trimestre, fins12 generGrup de Fotografia
15 Pujada 48è Pessebre a la Castellassa (Grups diversos) Noticiari del Centre
29 A cremar torrons Grup Anar-hi Anant
18 genSortida Geològica-Ornitològica a Montrebei Grup de Natura

- Centre Excta. de Catalunya, CEC, www.cec.cat
- Unió Excta. de Catalunya, UEC, www.uec.cat i secretaria@uec.cat
- Unió Excta. de Sabadell, UES, www.ues.cat i info@ues.cat
- Centre Excta. de Terrassa, www.ce-terrassa.cat
- Centre Excta. de Caldes, www.cecmo.net i info@cecmo.net
- C. Excta. de Sant Feliu de Codines, www.cesfcodines.org
- Centre Excta. de Sant Celoni, CESC, www.elcesc.org i butlleticesc@yahoo.es
- Secció Excta. Ateneu Sant Just Desvern, www.santjust.org/seas
- Club Excta. de Gràcia (BCN), www.cegracia.cat
- Agrup. Científico-Excta. de Mataró, www.agrupe.org i info@agrupe.org
- Club Excta. Pirenàic, www.pirenaic.cat i cep@pirenaic.cat

QUOTES SOCI 2014
Des de la secretaria del Centre us informem que les quotes de socis

de 2014 us seran cobrades a partir del 20 de gener: Adults, 26 euros; Juve-
nils, 22 euros; Infantils, 17,50 euros; Adult <65 anys, 13 euros, i la quota
Familiar (per nen fill de soci o sòcia) depèn del preu que estableixi la Federa-
ció, que no variarà massa de l'actual: 10,15.

PRECS ALS SOCIS: FACILITEU-NOS LA VOSTRA ADREÇA DE CORREUS

Benvolgut/da.
Estem revisant les fitxes de socis i sòcies de l'entitat i desitjaríem que,

si no ho has fet encara, ens facilitis la teva adreça de correu electrò-
nic com a mitjà per a potenciar la comunicació directa de tota mena entre
uns i altres. Aquesta dada quedarà protegida, exclusivament pel Centre.

Pots fer-ho molt fàcilment enviant un missatge a la nostra bústia
cecastellar@gmail.com, tot indicant el teu nom i cognoms.

Afectuosament,
 La nova Junta directiva del Centre
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ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE DESEMBRE

•Dia 6: Portada del XIX Pesse-
bre a Sant Marc de Brocà (da-
munt Bagà)

Enguany, a diferència de les
anteriors edicions i excepcionalment, la portada es farà en el decurs d'una
sortida matinal, tornant a dinar a Castellar. Hi haurà temps per dedicar a
la clàssica cantada de nadales i també per a la no menys habitual celebració
festiva al cim d'aquell bonic i emblemàtic mirador del berguedà. El desplaça-
ment serà mitjançant vehicles particulars (places limitades). Sortida a les 7
del matí. Vocal, Jaume Torrens, 93 714 55 42 i 618 349 229.

•Dia 15: Pujada del 48è Pessebre a la Castellassa de can Torres.
Trobareu la informació completa a la secció Noticiari del Centre.

Per a aconseguir més informació o informar de la vostra in-
tenció de participació en les activitats programades, truqueu amb
antelació al telèfon del vocal de l'activitat o mireu si està previs-
ta al nostre Facebook (Veure a la portada).

A les sortides amb cotxes particulars, informeu al vocal de
si porteu vehicle propi; si no, cal demanar plaça a algun dels par-
ticipants o demanar contactes al vocal.

•Dia 1: Portada del Pessebre a la
Font dels Trons. Els vocals seran Emi Bra-
vo i Francesc Soto, telèfon 93 714 62 32.

•Dia 15: Assistència a l'acte de la
Castellassa de can Torres.

•Dia 29: A cremar torrons. Els vocals seran Francesc Alavedra, tel.
93 714 29 21 i Guillem Díaz, tel. 93 714 82 95.

•Dia 1: Trobada al Centre per fer el Pes-
sebre i programar les excursions del semes-
tre vinent.

Des d'aquí volem felici-
tar els 32 valents (15 adults
i 17 nens) que van poder
gaudir, el dia 10 de novem-
bre, d'aquesta nova excursió
del Grup Familiar que es va
fer al Castanyer de can Cuch
al Montseny i, com no?, tam-
bé encoratjar als que no van
poder venir a què ho facin en
les següents sortides.

També participem a la
pujada del Pessebre a la
Castellassa.
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•Dia 18 de GENER, dissabte: Sor-
tida Geològica-Ornitològica al Con-
gost de Montrebei.

Després de la trobada davant del Viena vam anar cap a Cànoves per
Caldes i Canovelles i d'aquí vam pujar amb el cotxe direcció al pantà de
Vallfornells. Abans d'arribar vam deixar els cotxes al primer aparcament de
Cànoves.

Cap a dos quarts de deu començàvem el primer tram, tot passant set
ponts sobre la riera de Cànoves per arribar al pantà de Vallfornells. Des d'aquí
ens quedaven prop de dues hores tot vorejant el pantà i pujant per una am-
pla pista i per camins de bosc fins arribar al Castanyer de can Cuch, on els
nens van poder enfilar-s'hi i jugar una estona.

Vàrem fer el mateix trajecte de tornada per anar a dinar. Després de
13,8 km. i prop de 5 hores de trajecte, no hi havia ningú que no tingués gana,
així que vam anar cap a una plaça a Cànoves on vam muntar el xiringuito
per dinar i practicar el Gibbon!!

Ens veiem a la següent i visca la Muntanya!!

It inerari:
Durant el recor-
regut pel congost
de Montrebei, el
company geòleg
Joan Estalric ens
informarà in situ
del perquè i el
com es va formar
i altres curiosi-
tats geològiques, i
els ornitòlegs
Montserrat i
Josep del Grup de
Natura de Sant
Quirze, ens dona-
ran explicacions

sobre les aus rapinyaires que anem trobant pel camí. Hores de camí: 3 h.
aproximadament.

Sortida: 7h. del matí davant l'IES Castellar en autocar, tot el dia.
Desplaçament: En autocar si s'arriba a un nombre mínim de places,

sinó es farà en cotxes particulars.
Preu: El cost de la sortida és de 20 euros per persona els socis i 35

euros els que NO siguin socis.
Dinar: Portar-se'l de casa, dinarem durant l'excursió.
Inscripcions: Es poden formalitzar les inscripcions fent el pagament

de la sortida a secretaria del Centre Excursionista, els dimecres de les 19 h a
20,30 h i els divendres de 21 h a 22 h fins el dia 8 de gener (últim dia). Pla-
ces limitades.

Vocals: Francesc Deu i Elvira Guàrdia telèfon 636 620 973.
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El Grup Juvenil del
CEC hem començat el
curs amb energia, i vam
realitzar la primera sorti-
da el passat 27 d'octu-
bre. Vam anar a la Cova
del Manel a fer un tastet
d'espeleologia. Ens va
agradar moltíssim i ja te-
nim ganes de repetir l'ex-
periència. Volem donar les
gràcies a la Montse i al
Jordi per acompanar-nos,
ajudar-nos i ensenyar-nos
en tot moment!!

Us deixem amb una
imatge del matí!

SARGANTANUS I SARGANTANES!!

Bon dia tingueu! Quin fred que fa, oi? I jo
acostumada a estirar-me sobre una pedra calento-
na a l'estiu, ara em veig amb dessuadora i, buf!
Mare meva!

Vinc amb novetats fresquetes fresquetes! Sa-
beu on vam anar els de l'Esplai
Sargantana? Una sortida de tar-
dor súper maca, tot d'arbres...
No? Sí!! Molt bé! A la fageda
d'en Jordà! Vam estar fent una
ruta circular mooooolt maca per
la zona, passant pels volcans i
tot! (Tot i que no hi havia foc, ni
lava ni res... i alguns nens no es
creien que fossin volcans...) Tam-
bé vam veure les vaques que fan
aquells iogurts tan bons, els
faigs (on encara quedaven fulles
verdes), el terra folrat de fulles
marrons... Va ser tan maco!
Què? No et serveix de motiu

Nota molt important: Per assistir a aquesta sortida s'ha de dispo-
sar de l'assegurança de la FEEC, o sinó s'ha de pagar l'asseguran-
ça per un dia (4,80 euros)
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NOTICIARI DEL CENTRE

48ena PUJADA DEL PESSEBRE A LA CASTELLASSA

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

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL SALÓ
DE MUNTANYA, 4t TRIMESTRE

El dia 22 de novembre es va acabar el termini per
presentar les fotografíes del 4rt trimestre del Saló de

Muntanya. Us invitem a veure  les fotografies i a votar les tres que més us
agradin. Estaran exposades des del dia 13 de desembre fins el 12 de gener. Al
local social hi trobareu les butlletes i una urna per efectuar les vostres vota-
cions.

•Dia 15: Seguint la tradició del Centre des d'ara farà 48 anys, porta-
rem el Pessebre dalt del cim de la Castellassa de can Torres amb la col·la-
boració dels socis escaladors. També aquest Pessebre és idea i obra del soci
Albert Antonell, a qui volem agrair la feina i el gust esmerçats. (Fotografies
de l'any passat).

suficient per a venir a l'Esplai? Si t'agrada caminar, si t'agrada jugar,
si t'agrada conèixer gent nova, monitors locus com cabres i els dissabtes
per la tarda no tens més ocupació que comptar borilles, l'Esplai és el teu
lloc! De 16.30 a 19.00 tots els dissabtes.

Aviam, quants anys tens? Entre 6 i 8: Petits; entre 9 i 10: Mitjans;
entre 10 i 12: Grans; entre 12 i 14: Joves; més de 14 anys: Superjoves
(horari de divendres nit, de 21.30 a 23.00)

Per a més informació podeu enviar-nos un mail al correu electrònic
e.sargantana@gmail.com

Per a veure les fotos haureu d'entrar al Picassa de l'Esplai!
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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

RENOVACIÓ MÉS FÀCIL DE LLICÈNCIES ESPORTIVES DE LA FEEC

AVÍS ALS PARTICIPANTS:   Per acompanyar els grups del Centre, cal
disposar de llicència federativa (assegurança). D'ara en endavant ho
demanarem sempre, perquè ni el Centre ni els vocals organitzadors assu-
miran cap tipus de responsabilitat en cas d'accident d'una persona sense
cobertura d'assegurança. Quedi informat.

Se sortirà del Centre a les 7:30 del matí en punt, a marxa de
senderistes experimentats, per poder ser al coll a les 10 h. i tornar no gaire
més tard de les 14:00.

- 10:00 a 10:30, esmorzar, mentre els escaladors preparen la via per pujar.
- 10:30, trasllat del Pessebre a mans dels nens fins lliurar-lo als escala-

dors al peu de la roca, amb l'acompanyament de nadales populars cantades
pels presents.

- 11:00, "Caga Tió" pels menuts i tast de torrons i neules
- 11:45, recollida i tornada a casa, després de saludar als del cim.
Esperant ens faci bo, ens veurem allà, amb la barretina, no l'oblideu!

Per facilitar-vos la gestió de renovar la vostra llicència, us posem a l'abast
la possibilitat de fer-ho per correu electrònic a partir del moment que  sa-
pigueu el preu i la modalitat de llicència que desitgeu per al 2014.

Procediment: Feu el pagament individual en el número de compte
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del Centre a La Caixa:
2100 - 0106 - 75 -

0100464064, indicant a la sec-
ció de "dades adicionals" el
concepte: Llicència FEEC
Mod. (la sol·licitada), "bene-
ficiari": CEC i "per compte de
(remitent)", el vostre nom
complet, i a continuació en-
vieu un missatge a l'adreça
cecastellar@gmail.com, on
constin els vostres nom i cog-
noms, tipus de llicència

EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

ANAR-HI ANANT  A  LA GREVOLOSA

El dia 20 d'octubre sor-
tírem d'hora de Castellar i
arribàrem sobre les 9 al Coll
de Bracons, a 1.132 m. d'al-
çada, a la carretera que va
de Sant Andreu de la Vola
fins Olot. Pensàvem trobar
força espai per aparcar, però
ja era ple de gent ja que al
Puigsacalm es celebrava una
d'aquestes proves de
sobreesforç anomenades
Xtreme.

Enfilàrem el camí en
direcció al bosc de faigs que
ens esperava una mica més
enllà deixant enrere aquell
bullici. La primera sorpresa
va ser que encara hi havia
abundància de fulles verdes
degut al temps tan poc de
tardor que havia fet. Quan
arribàrem a la tanca que ens
obria el pas a la fageda que

que heu pagat i, atenció!, el número de transferència o resguard de paga-
ment i la data.

Si ho preferiu, també podeu continuar fent la gestió de manera presen-
cial a la secretaria del Centre en horari d'obertura al públic (consulteu al
principi del butlletí).

Quan arribin les noves targetes us ho informarem per correu electrò-
nic perquè les passeu a recollir tan aviat com pugueu.
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agafa el nom del boix grèvol que hi és abundant, observàrem la segona sor-
presa, una fina boira baixa ens envoltava encara que no ens impedia pas
orientar-nos.

L'aspecte del bosc de la Grevolosa era completament màgic! Enteníem
perfectament perquè se l'anomena el Bosc de les Fades o de les Bruixes. Ens
meravellàrem davant els faigs monumentals amb més de 300 anys i les se-
ves arrels gegantines. Pel torrent no baixava aigua i de la font tampoc. Pot-
ser era degut a les escasses pluges... Aprofitàrem per fer un mos i un tra-
guet i proseguírem l'excursió. Aquest cop en direcció a Sant Nazari.

Aquesta ermita del segle XIV ha estat remodelada diverses vegades
durant varis segles. L'any passat va acabar la darrera reforma duta a terme
per la Generalitat. Bé, alguna pedra del segle XIV deu quedar! Era tancada i
no poguérem comprovar-ho. Aquesta ermita va tenir el darrer rector en Mos-
sèn "Peira" Lafont del que s'explicaven acudits dels seus sermons, no sabem
si del tot certs... D'aquí ve la dita: "tocats de la Vola".

Retrocedírem uns 150 metres en un pèl de feixuga ascensió, ja que
havíem baixat fins els 941 m i després enfilàrem una pista agradable entre
vegetació en direcció al molí de Bracons.

Allà arribàrem després de travessar un parell de torrents, aquests sí
amb bastant d'aigua. Observàrem la pedra de molí que fa de taula i l'antic
mecanisme ara en desús. Això sí, amb precaució degut a l'abundant presèn-
cia d'ortigues, aquests vegetals tan urticants. Després d'aproximar-nos a la
Masia de Bracons, que actualment sembla servir sols de magatzem i aixo-
pluc per les vaques, i veure uns avellaners antics, arribàrem a la carretera.
Allà els cotxes ens recolliren cap a les 12, i entre un quart i dos quarts de
dues èrem de tornada a Castellar. Un dia ben aprofitat i sobretot màgic!
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Quan en Pep Pol em
diu que en Josep M. Torras
vol anar a pujar el Puigmal
(2.910m) un dia d'aquests,
no puc resistir la temptació
de dir-li que els vull acom-
panyar. Sempre he volgut
anar a fer alguna excursió
amb aquest gran escalador
castellarenc i crec que és un
privilegi poder anar a pujar
una muntanya emblemàtica
com aquesta.

Sortim de Fontalba i
enfilem la carena del
Puigmal arribant al cim en

unes 3 hores, tot i parant una estona a esmorzar. Durant tota la pujada anem
fent via amb el Pep al capdavant marcant-nos el camí, també rebem un fort
vent de tramuntana que en algun moment em fa pensar que en Torras sor-
tirà volant... Un cop al cim ens arrecerem en un dels vivacs i fem petar la
xerrada amb altres excursionistes. No marxem del cim sense fer-nos la típica
foto a la creu.

Durant tot el camí és un plaer escoltar qualsevol de les seves aventu-
res i aprendre algun dels topònims que tan bé coneix. No pot estar-se'n de
recordar-nos la seva creença que "qui Puigmal puja, any empeny". Una expe-
riència inoblidable!

Jordi Cerdà

Grup Anar-hi Anant al Morral Gran, el preciós dia 10 del mes passat. Quina
colla de trenta-sis caminadors! (Foto d'Eduard González)

PUJADA AL PUIGMAL AMB EN J.M. TORRAS
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VISITA AL CENTRE DE L'ADEFFA

El dissabte, 26 d'octubre, alguns integrants del Grup de Natura vam
traslladar-nos a Santa Maria de Merlès per conèixer la tasca que des de fa
anys realitza l'ADEFFA (Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona) a la Masia Camadoca.

El Centre és un referent important per totes les campanyes de sensibi-
lització i divulgació que desenvolupa i per la cria de cranc de riu autòcton i
nàiades –petxines d'aigua dolça de mida gran–, dos animals molt importants
per a la bona conservació dels hàbitats fluvials i actualment en perill d'extin-
ció.

La nostra visita, a càrrec de la Núria Valls, biòloga del Centre, s'ini-
cià als espais interiors, on hi ha 3 sales d'aquaris: la primera amb espècies
de peixos autòctons i la segona i tercera amb espècies de peixos i invertebrats
forans i/o invasors. Durant la primera part de la visita i, després de les ex-
plicacions i l'observació de les diverses espècies, vam entendre perfectament
la necessitat de preservar la fauna autòctona, que està adaptada al medi, i la
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Cares de felicitat dels guanyadors de medalles i trofeus de la Marxa
Infantil de l'octubre, a l'Auditori ple a vessar el passat 16 de novembre. En-
tre tots ho hem aconseguit de nou.

Llàstima d'alguna decepció per un error de coordinació. (Fotografia de
l'Àlex Portolés).

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA 53a MARXA INFANTIL

importància de l'ecosistema. Aquest, essencial per al manteniment de l'equi-
libri, sovint es troba amenaçat per diversos factors, com ara la introducció
d'espècies invasores o foranes de peixos i invertebrats aquàtics (peixos depre-
dadors, peixos d'aquari exòtics, crancs invasors, caragol poma, etc.), la seque-
ra o la contaminació de l'aigua.

A les instal·lacions situades a l'exterior vam observar ocells aquàtics,
rapinyaires diürns i nocturns, cigonyes i altres ocells autòctons irrecupera-
bles a causa d'accidents i abandonaments, a més de tortugues d'aigua i ter-
restres, esquirols, eriçons i conills de bosc. Aquests animals tot i que no po-
den tornar al seu medi habitual, són molt importants perquè les seves cries
serveixen per repoblar zones de Catalunya de forma controlada, com és el cas
de les òlibes.

En una altra part de la zona exterior, vam visitar els espais destinats
als lloros. La quantitat i varietat de les aus allotjades és un clar exemple
d'adquisició d'animals de companyia sense valorar prèviament el que això
representa. La Núria Valls ho té clar: s'ha de tenir informació abans de com-
prar un animal de companyia i no comprar-lo si no es pot cuidar tota la vida.
Cal recordar que un animal no és una joguina, sinó un ésser viu que cal
respectar.

A continuació, ens vam traslladar a la riera de Merlès, on el dia ante-
rior s'havien instal·lat paranys per capturar crancs de riu invasors. Després
de buidar-los, vam aplicar els coneixements adquirits.

Havent travessat el pont romànic de Sant Martí, vam continuar la
nostra ruta per la riera de Merlès, espai protegit i indret de gran bellesa.

El grup va ressaltar l'interès de la visita a la Masia Camadoca i va
agrair l'atenció i les explicacions de tot el personal.

M. Concepció Costa i Alguer


