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4   Ruta de les Ermites 
El passat dia 6 d'abril va tenir lloc  la X edició de la Ruta de les ermites 
amb una participació de 473 persones.

6  Grup Natura
El grup de natura convoca una sortida aquest mes, un itinerari per la 
costa al Parc Natural del Montgrí

8   Grup Salamandra Trail Running
Convoca una Xerrada-conferència a càrrec de La Sala de Ser sobre el 
manteniment físic per als esportistes.
També una sortida per el recorregut de la cursa dels Salamandres

10  Grup Audiovisual 
Projecció del vídeo "92 dies al Pirineu"

10 Grup d'Alta Muntanya i Escalada 
Es farà una projecció del muntatge de vídeo de l'expedició que van 
realitzar membres del GAME el passat mes al Toubkal.

11  Grup de Muntanya
Quarta etapa del cicle Pre-pirineu de Lleida

12  Grup Infantil 
Ens parlen del Pla Sargaestiu 2014 i de com va anar la Setmana Santa.

13  Grup Anar-hi Anant
Es faran dues sortides els dies 11 i 25 al Salt del Corró i una ruta des de 
Sant Llorenç Savall a Castellar.

13   Grup Familiar
Farà una ruta circular per la Cadireta i el Portell Estret

4

Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dimecres, de 19:00 a 21:00 obert per a tots els serveis.

Divendres, de 21:00 a 22:30 obert per a tots els serveis.

Per a qualsevol informació podeu trucar al telèfon 93 714 73 05
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ESPORTS

Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74

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

9

10

Dia 8  Projecció: “92 dies al Pirineu“   
 Organitza: Grup Audiovisual- Pàg. 10 

Dia 10   Itinerari pel Parc Natural del Montgrí. 
 Organitza: Grup Natura- Pàg. 6

Dia 11   Salt del Corró. 
 Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 9

Dia 14   Xerrada-Conferència:  
 “Manteniment físic per als esportistes”
 Organitza:  Salamandra Trail Running - Pàg. 9

Dia 15   Projecció: “Toubkal 2014 “ 
 Organitza: GAME - Pàg. 10

Dia 18  Circular per la Cadireta i el Portell Estret
 Organitza: Grup Familiar - Pàg. 9

Dia 18   Recorregut de la cursa dels Salamandres
 Organitza: Salamandres Trail Running - Pàg. 8

Dia 25  4a etapa del cicle Pre-pirineu de Lleida
 Organitza: Grup de muntanya- Pàg. 11

Dia 25   Des de Sant Llorenç Savall a Castellar
 Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 9
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MAIG
Sortides  i Actes



RUTA DE LES ERMITES (ABRIL)

El passat dia 6 d'abril va tenir lloc la X edició de la Ruta de les Ermites, amb 473 participants a part dels voluntaris i 

organitzadors. El temps primaveral va acompanyar durant tota la prova permetent als participants gaudir dels pai-

satges d'aquest bonic recorregut.

Es poden descarregar més imatges a: https://www.dropbox.com/l/akveb8qIpZ8W4KGs5pz3Ne?

O veure un petit video a: https://www.youtube.com/watch?v=P82Y2RVSB5c
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CURS D'EDICIÓ DE VIDEO DIGITAL (Del 19 de Juny al 24 de Juliol)

Objectiu

Curs elemental d'edició de vídeo digital, adreçat en exclusiva als socis i sòcies del Centre Excursionista

de Castellar, que té com a objectiu l'aprenentatge dels conceptes bàsics de vídeo digital, així com

l'edició de seqüències amb la utilització de l'eina Pinnacle Studio en un ordinador compatible PC i

sistema operatiu Windows.

Equip

Es disposarà d'un ordinador per cada alumne amb el programari Pinnacle Studio instal∙lat.

L'alumne haurà de disposar d'una càmera per a la captura d'imatges, amb connexió USB per a la

transferència de les mateixes a l'ordinador, així com de micròfon i auriculars per a connectar a

l'ordinador (minijack).

Hores lectives

La duració total del curs serà de 20 hores, que es repartiran en dues hores per sessió, els dimarts i

dijous compresos entre el 19 de juny i el 24 de juliol, ambdós inclusius. L'horari serà de 19 a 21.

Tanmateix es promourà alguna sortida per tal de practicar la captura d'imatges a utilitzar en el

muntatge.

Programa

∙ Explicació del programa Pinnacle Studio i de les seves capacitats

∙ Captura i tipus de vídeo: analògic i digital

∙ Formes d'edició, recorregut per la línia de tems i les seves diferents pistes

∙ Eines bàsiques d'edició. Diferents formes de guarda un projecte

∙ Treballar les fotos per editar un vídeo

∙ Editar un projecte de vídeo i guardar‐lo

∙ Editar un projecte de vídeo amb fotos i guardar‐lo

∙ Edita un projecte mixt (fotos i vídeo) i guardar‐lo

∙ Repassar eines d'efectes

∙ Eliminar fotogrames. Treballar amb la velocitat de projecció

∙ Captura de so des de un CD o un arxiu. Muntar so en un projecte

∙ Gravar veu en directe a un projecte

∙ Posar títols de forma bàsica

∙ Crear varis tipus d'arxius MPG i HD

∙ Crear un DVD explicant tots els tipus en funció de la necessitat de cada projecte

Inscripció i aportació

La inscripció s'ha de tramitar a la secretaria del Centre Excursionista de Castellar fins al 13 de juny.

L'aportació econòmica serà de 15 euros per alumne, amb places limitades a un total de 12 alumnes.

Lloc: 

Aula d'informàtica de    amb el suport de

http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/diba_projecte/curs_dedicio_video_digital_2014
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Itinerari: Cala Montgó, Cova de la Sal, Punta Ventosa, re-

torn a Cala Montgó, búnquer i Punta Montgó, Illa Mate-

ua, Les Planasses, espais de la memòria (búnquers), i Port 

de la Clota (L’Escala).

Hores de camí: tres i mitja hores aproximadament.

Sortida: 7 h. del matí davant l’IES Castellar, tot el dia.

Desplaçament: En autocar si s’arriba a un nombre mínim 

de places, sinó es farà en cotxes particulars.

Preu: socis: 30€ per persona. No socis: 45€ per persona

El preu inclou el dinar en un restaurant de l’Escala.

Inscripcions: Es poden formalitzar les inscripcions fent 

el pagament de la sortida a secretaria del Centre Excur-

sionista, a partir del 23 d'abril, els dimecres de les 19h. a 

20’30h. i els divendres de 21h. a 22h. fins el divendres 2 

de maig (últim dia). Places limitades.

Vocal: Francesc Deu i Elvira Guàrdia. Telèfon 671265734.

Recomanacions: El Montgrí és un massís pedregós, cal 

portar calçat adequat. 

AGENDA SORTIDES MAIG: 
Dissabte 10 de maig: Itinerari per la costa al Parc Natural del Montgrí.  
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PLANTES I FLORS

Servei interflora

Prat de la Riba, 34 (Plaça Catalunya)
Tel. 93 714 40 62

CASTELLAR DEL VALLÈS

Castellagraf, S.L.
Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès

Grup Natura
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Grup Natura

Sortida del 5 d'Abril al Castell de Montsoriu.

SORTIDES MARÇ



Salamandra Trail

AGENDA MAIG:  
Xerrada-Conferència: "La importància d’un bon manteniment físic per als esportistes”
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Dia: Dimecres 14 maig 2014

Hora: de 20:00 a 21:30h

Lloc: Centre Excursionista de Castellar

Objectiu de la conferència:

Que els esportistes tinguin coneixement de les claus importants per un bon manteniment físic i corporal abans du-

rant i després de les curses.

Punts a tractar en la conferència:

- El que cal saber sobre els massatges: avantatges i prejudicis.

- Què és el sòl pèlvic i com li afecta l’esport d’impacte

- Prevenció de riscos amb abdominals hipopressius.

- La incidència de les línies de força i cadenes musculars sobre l’activitat física

- Relacions viscerals que afecten al rendiment físic.

- Forfait-abonament pels Salamandres.

A càrrec de: Equip de Salut de LaSaladeSer.

Feli Gómez Santos. Fisioterapeuta, especialitzada en Sòl Pèlvic (Neuromioestàtica visceral) i Obstetrícia. Diafreotera-

peuta. Naturòpata. Grau Superior de Dietètica i Nutrició. Mestra de Reiki.

Jordi Barquet Morrison. Titulació en Quiromassatge, Reflexologia Podal, Dietètica i Nutrició. Màster en Teràpies Al-

ternatives: Gemmoteràpia, Ayurveda, Iridiologia, Auriculoteràpia, Punts Gatell i Reiki. Tècnic en Transport Sanitari en 

Servei d’Urgències pel SEM (Servei d’Emergències Mèdiques).

Xavi Sánchez Umbert. Osteòpata D.O. col. núm. 192 ROE. Tutor de pràctiques clíniques Fundació MES. Post-grau en: 

Reeducació Postural. Alta Competició Esportiva. Disecció-Anatomía del Aparell Locomotor. Tècniques Miofascials 

aparell locomotor i tècniques de SAT (specific adjustment technique).



Salamandra Trail

SORTIDA ABRIL: 

PRESENTACIÓ D'EQUIPACIÓ:

AGENDA MAIG:  
Diumenge 18 - Sortida pel recorregut de la cursa dels Salamandres

Hora: 8:00h.
Lloc de sortida: Plaça de l'església de St Feliu del Racó. 
Distància: 19Km.
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Organitza: Grup d’Alta Muntanya i Escalada
Hora: 20:30 a 21:00
Lloc: Centre Excursionista de Castellar 

AGENDA MAIG:
Dijous 15 - Projecció “Toubkal 2014 “ 

GAME

Organitza: Grup Audiovisual
Hora: 20:30
Lloc: Centre Excursionista de Castellar 
 
El clip resumeix una travessa dels Pirineus caminant i escalant, activitat que 
van realitzar Lluc Valldosera, Isaac Ferrés i Jordi Vilà l’estiu de 2010.
En total va ser 92 dies de travessa des del Mediterrani fins el Cantàbric esca-
lant unes 25 vies de tall clàssic; un viatge a través de la història de l’escalada 
en el Pirineu!!

Podeu veure una introducció a : http://vimeo.com/15968139

AGENDA MAIG:
Dijous 8 - Projecció “92 dies al Pirineu “ 

Grup Audiovisual
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Grup de Muntanya

Hora: 06:00h. 

Desplaçament: En autocar desde Castellar.

Vocal: Joan Estalrich

Discorre per les muntanyes de la Serra del Boumort, amb una distancia de 23,18 Km i un desnivell acumulat de 

877,98 metres, que s'inicia a La Creu de Ferri i finalitza a la població d'Hortoneda, passant pel cim del Cap de Boumort 

(2.076,2 m).

El grup de Muntanya, en la segona etapa del cicle Pre-pirineu de Lleida, ha estat a Peramola el diumenge 30 de març, 

transitant per les muntanyes de Sant Honorat en un dia plujós que ha contribuït a gaudir tant de la caminada com de 

les bromes sobre questa zona del Montsec.

AGENDA SORTIDES MAIG:
Diumenge 25 - Quarta etapa del cicle Pre-pirineu de Lleida

SORTIDES ABRIL:



I un altre estiu més, amb la cua més llarga i amb més ganes que mai, tornem des del Sargantana amb el pla Sargaestiu 

2014 per a tots els Castellarencs i Castellarenques. I quin és el primer punt d’aquest pla? Doncs res menys que el casal 

d’estiu! Aquest any serà del 23 de Juny a l’1 d’Agost i prepareu-vos perquè tenim una de muntada que no es pot 

deixar perdre! I l’altre punt del nostre pla  són els campaments d’estiu 2014! Aquests seran a Riugrèixer a Bagà, ben 

tocant el parc natural del Cadí Moixeró. Tingueu paciència que d’aquests ja anirem donant informació més endavant.

Pel que fa al casal, ja us podem dir que si sou amants de la natura, de l’amor prohibit i de les mongetes de ganxet, 

no us podeu perdre la que es muntarà pel Sol i Lluna aquest estiu. Què faries si un empresari d’una multinacional de 

pèsols transgènics volgués convertir castellar en una megaplantació? L’única esperança sembla ser una mongeta i 

la seva filla, que escapant-se de caure de les seves mans, ens explicaran que es vol eradicar la mongeta de ganxet 

per  plantar-hi pèsols de creixement més ràpid, vosaltres decidireu de quina banda esteu! Amb l’empresari i el seu 

ajudant, el pèsol, farem tallers i experiments de laboratori de tot tipus. I amb la princesa aprendrem sobre la fauna i 

flora que envolta Castellar, farem els nostres propis molins de vent i altres tallers d’energies renovables i tindrem els 

nostres horts en miniatura! Tot això sense deixar de fer les coses que fem sempre a l’esplai, les sortides i banyar-nos a 

la piscina! i fer el que ens doni la gana perquè per això som sargantanes. Som com som, i així seguirem sent!

Anem per feina! Aquí teniu tota la informació d’horaris i preus setmanals perquè segur que esteu pensant en vendre-

us un ronyó, un ull de la cara o aquell quadre que va pintar la iaia, us oferim uns preus amb els que ni a les botigues 

de l’imperi! us sobrarà per comprar totes les mongetes de ganxet que vulgueu.  Aquest any com hem dit, continuem 

fent el casal a l’escola Sol i Lluna. 

 

Dates Casal: del dilluns 23 de Juny al divendres 1 d’agost de 2014. Del 20 al 26 de Juliol qui vulgui podrà anar de 

campaments. Edats: De 3 a 14 anys (Nascuts entre 2011 i 2000).  Preu: El segon germà té un descompte del 15% al 

preu sense descomptes. Els no socis del CEC hauran d’afegir un únic pagament de 10€ més per a incloure’s a l’asse-

gurança. Preinscripció: Amb 20€ t’assegures plaça. El període de preinscripció va del 26 d’abril fins al 3 de Maig els 

dissabtes en horari d’esplai – 16’30 a 22’30 -. Inscripcions: Del 17 de maig al 14 de Juny. L’horari d’inscripcions serà 

els dilluns de 17h a 19h i els dijous de 19h a 21h a l’Esplai Sargantana, Passeig Tolrà 1. (Galliner – edifici annex). El 

dissabte 14 de Juny finalitzaran les inscripcions i farem la reunió de pares a les 18h al C.E.C

PLA SARGAESTIU 2014

Grup Infantil

Esplai	  Sargantana.	  (Centre	  Excursionista	  de	  Castellar)	  

El	  Galliner.	  Passeig	  Tolrà	  1	  (edifici	  annex)	  

Telèfon	  de	  contacte:620	  45	  32	  07	  (durant	  hores	  d’inscripcions)	  

Adreça	  de	  correu:	  e.sargantana@gmail.com	  

Pàgina	  web:	  http://sargantana.entitatscastellar.cat/	  

Acollida Matí Dinar Tarda Tot el dia

Horari 8:00 - 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30 15:30 - 17:30 9:00 - 17:30

Setmana 12 € 45 € 36 € 20 € 90 €
Esporàdic 3 €  8 €
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Aquesta setmana santa les sargantanes de l’esplai ens hem trobat amb una gran missió per endavant:  recuperar 

l’esperit de l’Esplai, les seves tradicions i idiosincràsia, que a vegades es perden amb el temps.  

Per fer-ho hem contat amb l’ajuda d’antics i presents monitors, que parlant-nos des del passat ens han ajudant en 

el nostre camí. I estigueu tranquils amics: ho hem aconseguit!!! Amb un joc de pistes vam aconseguir recuperar el 

Frizard, esquivant tentacles fúcsies vam recuperar el tanga de l’estruç, que penjava d’una piqueta a la cuina del re-

fugi d’Erols i, faltaria més, hem anat d’excursió tot cantant alegres pel camí “Vella Xiruca” o “Pujarem dalt dels cims”. 

Aquest cop vam fer 30km travessant fagedes, rius i boscos per arribar a les fonts del Llobregat, i a les vistes de Caste-

llar de n’Hug. De camí vam poder observar una pila d’ous de granotes, i capgrossos. I no menys tradició, també cal dir 

que no ens hem dutxat gaire. Però perquè no sortia gaire aigua, no us penséssiu! A les nits podíem veure el cérvols 

de lluny, i durant el dia ens hem fet un tip de caçar granotes. I tanta activitat ha estat ben alimentada. El Mario ens ha 

fet una pila de menjar boníssim i ha fet sol tots els dies. Si es pot demanar més, jo no sé què és!

AGENDA SORTIDES MAIG:
Diumenge 11 Salt del Corró

SORTIDES ABRIL: La gran missió de les Sargantanes en Setmana Santa

Vocals: Emi Bravo i Ferràn Peña Tel. 93 714 27 29 

Sortida amb cotxes particulars des de l’IES de Castellar a les 8 h.

Durada de l’excursió:  Tres hores i mitja aproximadament.

Lluís Vilà i Jaume Font Tel. 93 714 37 47

Diumenge 25 Des de Sant Llorenç Savall a Castellar
Vocals Guillem Diaz i Francesc Alavedra Tel. 93 714 82 95.

Sortida amb la Vallesana des de La Plaça del Forjador a les 8,30 h.

Durada de l'excursió: Tres hores i mitja aproximadament

Grup Familiar

Hora: 8:00h. 
Lloc: Viena Castellar
Vocal: Carles Calsina

AGENDA SORTIDES MAIG:
Diumenge 18 Ruta circular per la Cadireta i el Portell Estret (Entre les agulles i els Frares Encantats)

Grup Anar-hi Anant

Grup Infantil
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