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Grup de Natura a Sant Pere de Montgrony el 9 de novembre

Portada del llibre editat pel
Grup el 14 de novembre passat

Pessebre a la Font dels Trons el passat dia 13, Anar-hi
Anant

Salut i sort
en el 2014

Sempre
units per la
muntanya
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CERCA LA INFORMACIÓ QUE MÉS T'INTERESSI

Gener Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: SECRETARIA OBERTA
Dimecres, de 7 a 9, i divendres, de 9 a 10,30 del vespre

és obert per a tots els serveis.
També podeu trucar al  93 714 73 05 i per correu a: cecastellar@gmail.com

Qui estigui interessat en altres activitats dels centres que ens envien
informació, que entri al web del Centre: http://
centrexcursionista.castellar.cat, o bé en el Facebook: http://www.facebook.com/
ceccastellar, on la pot trobar i/o també pot cercar informació a la web de la
FECC, http://www.feec.org.

8 Reunió de programació febrer-juny Grup de Natura
11 Lliurament de premis Grup de Fotografia
12 Matinal a recollir el Pessebre de Sant Marc de Brocà Grup de Muntanya
12 Matinal «Els arbres torts» Grup Anar-hi Anant
17 Noticiari del Centre
18 dissSortida Geològica-Ornitològica a Montrebei Grup de Natura
19 Sortida a Castellsapera Grup Familiar
26 Matinal a les valls d'Olzinelles per Sant Celoni Grup de Muntanya
26 De Sentmenat a Palau Grup Anar-hi Anant
7  febrVespres Actius: Projecció «Els meus set cims» Noticiari del Centre

PARTICIPANTS: Informeu sempre amb antelació al vocal correspo-
nent de la vostra intenció de participar en qualsevol activitat progra-
mada, o per aconseguir més informació. També podeu consultar en els
nostres web i facebook per saber si està programada i quines són les ca-
racterístiques de l'activitat, horaris, transport...

EL BUTLLETÍ S'APRIMA

A partir d'ara i fins nou avís, el butlletí en paper passarà a tenir només
dos fulls, l'indispensable per facilitar al soci el programa del mes. En
els darrers anys ens hem anat animant amb les noves tecnologies fins en-
greixar-lo més del compte.
També tenim nou encarregat de l'edició, en Vicenç Portell, a qui hau-
reu d'adreçar el material informatiu d'ara en endavant i a qui donarem el
suport necessari.
Preneu nota de la nova adreça, els interessats: vicensportell@gmail.com
La resta d'activitats fetes pels grups, amb fotografies, ressenyes i al-
tres aportacions de socis, s'insertaran sempre i quan resti espai disponi-
ble. Per tant, caldrà ser més breus en textos i petits en fotos. Aquests
materials, en canvi, podran passar complets al web i al Facebook del
Centre, si els feu arribar a cecastellar@gmail.com
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ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DELS GRUPS
MES DE GENER

•Dia 12: Matinal a Sant
Marc de Brocà (Bagà) a recollir
el Pessebre del cim

Hora de sortida: 7:00 de la
plaça Calissó. Hora prevista de re-

És obligatori tenir la targeta federativa al moment de fer la ins-
cripció.

Inscripcions a la Secretaria del Centre: dimecres de 19 a 21 ho-
res i divendres de 21 a 22,30 hores.

En cas de no cobrir les places de l'autocar es retornarien els
diners

torn: 14:00 hores. Vocal Jaume Torrens, tel. 93 714 55 42 i 618 349 229.

•Dia 26: Matinal a les Valls d'Olzinelles per Sant Celoni
(Montnegre Nord)

Programada pel 17 de novembre i suspesa per la llevantada (veure butlle-
tí 536). Itinerari variat i marcat, passant per punts d'interès naturalista i
històric, per pistes i senders sense dificultat. Recorregut total: 12,2 km.
Temps de ruta: 3 h 30 min. Sortida a les 7:30 h de l'aparcament del Calissó/
La Caixa, i arribada a casa a les 13:30 h. Desplaçament: en cotxes parti-
culars compartint despeses de gasolina i peatge. Vocal Josep Manel Martí, 672
134 833 o 93 714 79 92. Informeu que vindreu, si-us-plau.

•Cicle d'excursions del Grup de Muntanya, PREPIRINEU
LLEIDETÀ:

23 Febrer: D'Alinyà a Figols d'Organyà
23 Març: Muntanya de Sant Honorat (Peramola)
27 Abril: Montsec de Rubies
25 Maig: Serra de Boumort
15 Juny: Congost de Montrebei

Recorregut de les excursions entre 15 i 25 km, durada total de 7 a 8 hores.
Preu conjunt totes les excursions, socis: 90 euros.
Preu conjunt totes les excursions, no socis: 115 euros.
Preu individual de cada excursió, socis: 22 euros.
Preu individual de cada excursió, no socis: 27 euros.



4

•Dimecres 8 de gener a les 19 h:
Reunió del Grup de Natura, per fer
la programació del que resta de curs,
de febrer a juny, també parlarem de

•Dia 12: Els Arbres Torts.
Els Vocals seran: Lluís Vilà, 93 714 37 47

i Jaume Font, 93 714 56 76.

•Dia 26: De Sentmenat a Palau.
Els Vocals seran: Ferran i la ºImma, 93 714 27 29.

•Dia 18, dissabte: Sortida Geològica-Ornitològica al Congost de
Montrebei.

la renovació de la vocalia. Hi esteu tots convidats.

Itinerari: Durant el recorregut
pel congost de Montrebei, el company
geòleg Joan Estalric ens informarà in
situ del perquè i el com es va formar i
altres curiositats geològiques, i els or-
nitòlegs Montserrat i Josep del Grup de
Natura de Sant Quirze, ens donaran
explicacions sobre les aus rapinyaires
que anem trobant pel camí. Vocals:
Francesc Deu i Elvira Guàrdia telèfon
636 620 973.

Nota molt important: per assistir a aquesta sortida s'ha de disposar
de l'assegurança de la FEEC, o sinó s'ha de pagar l'assegurança per un dia
(4,80 euros).

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
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•La propera sortida la farem el 19 de gener al
Castellsapera, un cim ben a prop nostre.

Comencem l'itinerari a l'Alzina del Salari, coll
de Tres Creus, turó del Castellsapera, Sesta Gros-
sa, en total són uns 7,5 km. de distància.

Espero que us agradi la primera sortida de l'any! Vocal: Xavier Ruiz, 633
760 053 i correu a xavier.ru.ca@gmail.com.

Per a més detalls constulteu el Google Groups.

s'acomiada com a Grup per raons d'índole diversa, sense que hi hagi succes-
sió a la vocalia.

Volem retre l'agraïment sincer de tothom als que fins ara han estat vo-
cals i organitzadors de les activitats del Grup, per la incansable labor duta a
terme durant tants anys, per donar cabuda als socis aficionats a la fotografia
perquè presentessin les seves obres amb el repte de millorar el gust i la tèc-
nica i a la vegada per complaure'ns amb la particular visió de la natura i de
la vida que ens heu ofert.

Segur que molts trobaran a faltar aquesta activitat afegida a la de l'ex-
cursionisme. Per això, segueix oberta la porta a una altra etapa si hi
ha algun soci o sòcia que s'anima a ser-ne el capdavanter/a, com ha succeït
en altres grups, i a presentar un nou projecte per recuperar aquesta activi-
tat. Esperarem notícies.

EL GRUP DE FOTOGRAFIA S'EXTINGEIX

L'onze de gener, amb el lliurament de premis de
la darrera exposició del Saló de Muntanya, el Grup
de Fotografia tanca el cicle de concursos i exposicions i

NOTICIARI DEL CENTRE

AGRAÏMENTS ALS DONANTS DE TROFEUS DE LA MARXA INFANTIL

Mai és massa tard per retre un senzill però sentit comunicat d'agraï-
ment als que voluntàriament heu fet donacions pels trofeus per als guanya-
dors de la Marxa Infantil 2013: Trofeus «Edelweis» i «Canigó» de les famílies
Sors - Olivé, trofeu Josep Sales, trofeu Pere Cardona, trofeu Enric Comellas i
la fidel col·laboració de La Caixa. Gràcies.

Major, 23
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS
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VESPRES ACTIUS AL CENTRE

•Dia 7 de febrer, divendres a les 21:00 h.

En Joan Clofent presentarà ELS MEUS SET
CIMS, un camí per superar el càncer.

«Un testimoni excepcional de superació davant
una situació de crisi personal deguda a la detecció
d'un càncer»

EL CAMINAR DEL CENTRE: ALTRES ACTIVITATS

Pessebre obra
del soci l'Albert
Antonell, instal·lat
al cim de la
Castellassa el dia
15 de desembre.

Grup Anar-hi
Anant a Mura el
25 de novembre

FEEC LLICÈNCIES 2014

Des de mitjans de desembre hem començat a tramitar des de la secreta-
ria del Centre les llicències esportives de la Federació Catalana, FEEC, per
al 2014 que ens permetran gaudir de les activitats amb la confiança, tant
per a vosaltres com per als vocals organitzadors, que teniu cobertura en cas
d'accident. Si passeu pel Centre trobareu la graella amb els tipus de cobertu-
res i preus, o bé ho podeu consultar al Web de la FEEC.

Aquest nou any, demanarem a tothom que vulgui participar en qualsevol
activitat que ens mostri la tarja o el resguard de la llicència temporal per
aquella ocasió.
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ACTIVITATS REALITZADES

Grup Juvenil al Puig de la Creu
el 24 de novembre, amb el suport i
acompanyament d'altres persones del
Centre.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
«CONSTRUCCIÓ DE PEDRA SECA»

El passat 14 de novembre es va presentar el
llibre Construcció de pedra seca a la sala petita de
l'Auditori, plena de gom a gom. En l'edició de l'obra,
que ha estat editada pel mateix Centre, hi han
participat diversos socis coneixedors del tema.

Hi assitiren representants de l'Ajuntament.

L'acte va començar amb la projecció del docu-
mental «Vinyes, barraques i barraquers» de Josep
Vidal, on es presentava l'activitat i els participants
que restauren les dites barraques.

NOU DIUMENGE FANTÀSTIC A LA CASTELLASSA DE CAN TORRES

Potser no van ser tants com l'any passat, els excursionistes matiners del
passat dia 15 de desembre, però la concurrència va ser igualment nombrosa
entre grans, joves i nens al coll de la Castellassa. La climatologia del dia també
va ser semblant i molt gratificant, sense vent.

Els actes es van succeir segons les previsions i a les dotze només queda-
ven alguns tocatardans i els escaladors acabant de pujar al cim. Aquí en teniu
dues mostres.
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ASCENCIÓ AL PALLER DE LES FOGUEROSES

Fa una certa colla d'anys, els pallers
poblaven gran part del nostre territori. Ac-
tualment se'n veuen pocs (o cap?) Lògica-
ment, estem parlant de pallers de palla. Si
ens referim als de pedra, podem assegurar
que el seu nombre no ha variat en segles.
Un d'aquests pallers de pedra és el Paller
de les Fogueroses, rabassut i blanquinós. Fa
temps que volem fer-li una visita. Arriba
l'època adequada i li demanem a en Josep
Maria Torras Homet, bon coneixedor del mo-
nòlit, si ens vol acompanyar. Ell, jovial als
seus 87 anys, s'hi apunta sense dubtar-ho!
El dia escollit és assolellat i lluent. Des del
coll d'Estenalles arribem sense problemes al
simpàtic Paller i l'ascendim per la seva clàs-
sica via normal, tot gaudint del seu rocam
franc i compacte. Des de l'ampli cim con-
templem l'arrodonit Montcau, i decidim vi-
sitar-lo. Rapelem i des del coll d'Eres ens
plantem al capdamunt del "Mont Calbus".
I allà dalt, en el seu pelat cim, veiem el
grandiós Paller de les Fogueroses, el qual
desmunta la dita que resa: "cercar una agu-
lla en un paller", ja que aquest paller és
una agulla!

Òscar i Albert Masó Garcia

Josep M. Torras fent
ràpel al Paller de les
Fogueroses. Fotografia
d'Albert Masó Garcia

D'esquerra a dreta: Albert Masó, Josep M. Torras i Òscar Masó
dalt del Paller de les Fogueroses. Fotografia d'Òscar Masó Garcia.


