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Foto guanyadora del Saló de Muntanya, de la «Votació popular»
títol: De Rupit a Tavertet, de Carme Mas Puigdomènech.

Dia 28, ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Prepirineu lleidatà, d’Alinyà a Perles, vista des del cim de Roc Galliner



2

CERCA LA INFORMACIÓ QUE MÉS T’INTERESSI

Febrer Activitat  Més informació a

PROGRAMA MENSUAL D’ACTES I EXCURSIONS

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
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 en el 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 Passejant per Collserola Grup de Natura
9 Reunió-calçotada i programació Grup Anar-hi Anant

noves excursions
21 3a Competició Social de Boulder GAME
23 Esquí de fons i raquetes a Tuixent Grup Juvenil i Grup Familiar
23 A caminar per la Serra Grup Anar-hi Anant
23 Alinyà- Perles Grup de Muntanya
23 Sortida IX Memorial Isidre Cabedo Grup de Senders
28 Assemblea general de socis Noticiari del Centre

PARTICIPANTS: Informeu sempre amb antelació al vocal corres-
ponent 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 característiques
de l’activitat, horaris, transport...

ACTIVITATS I NOTIFICACIONS DEL MES DE FEBRER

• Dia 23: CICLE PREPIRINEU
LLEIDATÀ: 1a Excursió d’Alinyà a
Perles. Sortida a les 6 del matí, hores de
caminar 5,30. Arribada a Castellar al
voltant de les 6 de la tarda. Inscrip-

cions a la Secretaria del Centre: dimecres de 19 a 21 hores i divendres de 21 a
22,30 hores.En cas de no cobrir les places de l’autocar es retornaran els diners.

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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• Dia  9-02-14 Reunió-Calçotada i pro-
gramació de les pròximes excursions. El
lloc i l’horari s’informarà més endavant. El Vo-
cal és Lluís Vilà Tel. 93 714 37 47

• Dia 23-02-14  A Caminar per la Serra. Els Vocals seran: Guillem
Diaz Tel. 93 714 82 95 i Lluís Vilà Tel. 93 714 37 47

Tota la informació que desitgeu l’haureu de demanar als vocals correspo-
nents.

• Dia 23: Sortida conjunta entre el Grup
Juvenil i el Grup Familiar a la neu. Anirem el
dia 23 de febrer a Tuixent. Hi haurà varis grups i es
podrà practicar l’esquí de fons i també un recorregut
amb raquetes. La sortida serà amb autocar, així es

podrà descansar a l’anada i a la tornada. Per més informació al Google Groups
o als vocals de cada secció.

Secció juvenil: Elisenda Fornaguera - elisendafornaguera@gmail.com
Secció familiar: Xavier Ruiz, 633 760 053 - xavier.ru.ca@gmail.com

Vallvidrera - Centre d’informació
del Parc - Font d’en Canet - Font
de la Budellera... Hores de
camí: tres hores, més viatges.

Sortida: a les vuit del
matí de l’IES Castellar als Pe-
drissos. Desplaçament: en cot-
xes particulars fins a Sant
Quirze del Vallès i tren dels Fer-
rocarrils de la Generalitat. (por-
tar targeta T-10 de dues zones, si
en teniu). Vocals: Ramon Fa-
bregat i Fina Arimon. Telèfon
646 925 856.

Pantà de Vallvidrera

• Dissabte dia 8 de febrer:
Passejant per Collserola. Un pas-
seig molt tranquil per Collserola, mi-
rant de buscar el contrast i convivència
entre la natura i les zones urbanes. Iti-

nerari: Peu Funicular - Vallvidrera - Pantà de Vallvidrera - Santa Maria de

Sargantanus! Sargantanes!
L’esperit de l’esplai està fred com els peus del

Pingu… Està malalt i l’hem d’ajudar per tal de què
no mori i entri al cel dels esplais! I com ho podem fer?

Primer necessitem nens i nenes que siguin purs
de cor, llestos i espavilats, amb ganes de jugar, una mica de memòria i que si-
guin d’esplai... o ho vulguin ser.
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Aquests valents hauran de vindre els dies 13, 14, 15 i 16 d’abril al refugi
d’Erols, a Castellar de n’Hug (www.refugierols.com) per tal de recuperar la me-
mòria de l’esplai!

Et necessitem!!!!
Pels papes: El cost de les colònies és de 120 euros pel primer nen i un des-

compte del 10 % per als germans (108 euros), que inclou l'estança i els àpats,
així com les activitats. Per a més informació, visita’ns a l’esplai Sargantana!

Estem al costat mateix de l’Ajuntament de Castellar!!
I si vols vindre a l’esplai, els dissabtes de 16,30 a 19,30... 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: Super Joves (horari de divendres nit, de 21.30 a
23.00) Per a més informació podeu enviar-nos un mail a e.sargantana@gmail.com

PREMIS SALÓ DE MUNTANYA

Classif. general, 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre
del 28è concurs anual

En el local social d’aquesta entitat, a les 18 ho-
res del dia 2 de gener  de 2014,  membres del Grup
de Fotografia del Centre Excursionista Castellar, es

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

troben per tal de comptar els
vots  de les 42 fotografies cor-
responents a 21 autors, presen-
tades al 51è Saló de Munta-
nya. Un cop recomptats els vots
de les 36 persones votants, que-
den els següents guanyadors:

Primer premi: “De  Ru-
pit a Tavertet”, de Carme Mas.
Segon premi: “Petits vaixells”,
de Montserrat Mañosa. Tercer
premi: “Sant Llorenç del
Munt”, de Jordi Serra.

Una vegada establert el resultat i per tal que quedi constància i es pugui
posar documentalment en coneixement de tots els participants, s'extén la pre-
sent acta.

Castellar del Vallès, 3 de gener de 2014
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Nom i cognoms 1r Trim. 2n Trim. 3r Trim. 4rt Trim. Total

1 Carme Vidal 40  + 43 + 37 + 40 = 160
2 Carme Mas 38  + 39 + 42 + 41 = 160
3 Conxita Garcia 41  + 37 + 38 + 41 = 157
4 Maria Marín 39  + 34 + 36 + 42 = 151
5 Jordi Serra 39  + 38 + 34 + 32 = 143
6 Mª Teresa Robles 38  + 35 + 37 + 32 = 142
7 Carles Mota 34  + 31 + 39 + 36 = 140
8 Elvira Guàrdia 30  + 37 + 33 + 40 = 140
9 Montserrat Mañosa 36  + 36 + 28 + 39 = 139
10 Marina Muntada 34  + 34 + 30 + 40 = 138
11 Emilia Garcia 35  + 37 + 33 + 31 = 136
12 Guillem Diaz 29  + 36 + 33 + 36 = 134
13 Francesc Deu 33  + 34 + 29 + 36 = 132
14 Pere Fité 30  + 28 + 36 + 37 = 131
15 Enric Comellas 41  + 38  + 28 + 24 = 131
16 Eduard González 31  + 26 + 34 + 37 = 128
17 Ernest Masó 35  + 25 + 34 + 27 = 121
18 Guillem Gimeno **  + 27 + 40 + 36 = 103
19 Jaume Muntada 36  + 27 + 39 + ** = 102
20 Isabel Mach 32  + 33 + 33 + ** = 98
21 Carme Padrisa 38  + 32 + 27 + ** = 97
22 Toni Penalva 24  + 27 + 41 + ** = 92
23 Ray Serra 29  + 29 + 24 + ** = 82
24 Ernest Fernández 35  + 32 + ** + ** = 67
25 Jaume Muntada Comas 35  + 26 + ** + ** = 61
26 Carmen Campos 26  + 24 + ** + ** = 50
27 Adrià Deu **  + 15 + ** + 33 = 48
28 Guillem Deu **  + ** + ** + 31 = 31
29 Daniel Espinola **  + ** + ** + 30 = 30
30 Maria Santacana **  + 28 + ** + ** = 28
31 Leandre Muntada **  + 24 + ** + ** = 24

ALTA MUNTANYA, ESCALADA CLÀSSICA,
ESCALADA ESPORTIVA, ALPINISME,
FERRADES... I SOBRETOT, BON ROTLLO!!

El divendres 21 de febrer a les
21:00 farem la Tercera Competició So-
cial de Boulder al Centre.

Us hi esperem.
I si voleu començar a entrenar

abans, us esperem els dimarts de 19:30
a 21:30 al Boulder del Centre.

CLASSIFICACIÓ GENERAL, DEL 28è CONCURS ANUAL
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Com cada any, en memòria
de l’Isidre Cabedo, farem una
sortida pels voltants del poble.
Enguany aquesta sortida, tot i
tenir algunes pujades i baixades,
serà d’un caràcter més suau que
en altres ocasions.

L’excursió serà una passe-
jada a partir de les Cases de Cal
Joan Coix. S’anirà a buscar el
camí del Serradell, des de darre-
ra de Turell. Passarem pel mig
de dues barraques de pedra seca
molt ben arreglades pels com-
panys del Centre i ens enfilarem
fins a la petita carena, amb unes
panoràmiques esplèndides, que
puja cap a les Roques d’Aguilar.
Abans d’arribar a les Roques ens
desplaçarem cap a l’esquerra,
baixarem cap a la bonica Font
del Carme i anirem fins a les
Cases de Les Arenes. Seguirem
pel camí de la Font Rodona, la
d’en Fullola i la de l’Espígol,
creuarem el Ripoll i farem un bo-

IX MEMORIAL ISIDRE CABEDO

nic tram de camí enlairat per damunt del riu, fins arribar a l’aparcament de
l’ermita de Les Arenes. Des d’allí seguirem l’antic camí de Castellar i tornarem
a les Cases de Cal Joan Coix.

Durada: 3,30 h sense parades
Desnivells: uns 200 metres (tant de pujada com de baixada)
Data, lloc de concentració i hora de sortida: 23 de febrer, aparcament de

les Cases de Cal Joan Coix, a les 08:00 hores
Cal portar esmorzar i beguda.
Telèfon d’inscripció 625 486 654 o correu electrònic: fvilaclara@telefonica.net

Major, 23
Tel. 93 714 28 74

ESPORTS

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

Mara del recorregut
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NOTICIARI DEL CENTRE

ACOLLIM LA REUNIÓ DE VEGUERIA DEL VALLÈS EN EL CENTRE

El proper dia 17 de febrer està programada la reunió mensual de vegue-
ria en el Centre, com altres vegades. Sigueu benvinguts tots els representants
de les entitats excursionistes d’aquestes comarques! Us hi esperem.

En reunió de la Junta, celebrada el 21 de gener passat, s’acordà con-
vocar  l’assemblea general de socis pel divendres dia 28 de febrer, a
les 9 del vespre en primera convocatòria i a dos quarts de 10 en sego-
na, que es desenvoluparà d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA

• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
• Estat de comptes i balanç del 2013 i aprovació, si s’es-

cau.
• Propostes de quotes de socis per l’any 2015 i aprova-

ció si s’escau.
• Pressupost per l’any en curs, 2014.
• Presentació del Pla d’Assegurances del Centre i apro-

vació si s’escau.
• Canvis en el butlletí, raons i aprovació si s’escau.
• Propostes dels socis, presentades per escrit o correu electrònic fins

el 21 de febrer.
• Torn de paraules, precs i preguntes.
- Abans de començar l’assemblea es projectarà un breu reportatge ti-

tulat “Les fotografies dels butlletins del 2013”, un recull i memòria a tra-
vés de les imatges publicades i altres que no van arribar a sortir a la llum
per manca d’espai (durada uns 15 minuts).

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

COMIAT

En el decurs de la tarda del passat dia 4
de gener, ens va deixar l’amic Pere Puigdo-
mènech Torras, una de les persones més desta-
cades de l’antiga SEAC. En Pere, sens dubte,
fou un bon excursionista, un magnífic fotògraf i
també un puntual col·laborador, des de fa molts
anys, als controls de les marxes i curses orga-
nitzades pel C.E.C. Mai va faltar la seva valu-
osa aportació i suport a les diverses activitats
que protagonitzava l’agrupament.

Des d’aquestes línies, volem fer-ne memòria
i expressar el nostre més sincer condol als seus
familiars.

Foto: Control als 5 Cims de l'any 2005
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El Grup Juvenil del CEC el passat divendres 10 de gener vam fer el So-
par de Nadal tots els membres del Grup, el vàrem fer per trobar-nos tots junts
fora del nostre medi habitual, la muntanya. Va ser molt divertit poder compar-
tir el sopar entre tots, i després poder fer alguns jocs proposats per als matei-
xos joves. A part de sopars seguim organitzant sortides un cop al mes, si us hi
voleu apuntar només ens heu d’enviar un correu a grupjuvenilcec@gmail.com i
us explicarem com funciona!!

GUP JUVENIL

• Dia 7 de febrer, divendres, a les 21:00 h. En Joan Clofent presenta-
rà ELS MEUS SET CIMS, un camí per superar el càncer.

“Un testimoni excepcional de superació davant una situació de crisi per-
sonal deguda a la detecció d’un càncer”.

VESPRES ACTIUS AL CENTRE

A les sortides amb cotxes particulars, no és responsabilitat
dels Vocals de l’excursió ni tampoc dels representants del C.E.C.,
aconseguir el mitjà de transport dels assistents a l’excursió.

El Centre ni els vocals no assumiran cap tipus de responsa-
bilitat en cas d’accident d’una persona no assegurada.

EL CAMINAR DEL CENTRE
ALTRES ACTIVITATS

El soci Pere Estapé ha fet el cim de l’Aconcagua (6.962 m), el
cim més alt dels Andes.

El felicitem cordialment per aquesta nova fita.

Sortida del diumenge 12 de gener a la Serra de l’Obac a veure Els Arbres
Torts, en un matí de boira.

 Dia 29 de desembre: Ca n'Olivé, Castellar Vell,
Torrent de la Penitenta, Castellar.

ACTIVITATS REALITZADES


