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HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Amb la intenció de promoure activitats més transversals i participatives,
enguany, un grup de socis del C.E.C., amb el suport de la Junta Directiva,
ha pensat en crear la Diada del Soci.
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Via Jaume Muntada Blancafort
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Marxa Infantil

El CEC col·labora amb la festa major d'enguany amb la exposició "Temps
de barraques i marges" i un "tast d'Excursionisme per la ruta Arús.
El CEC col·labora amb les activitats de les Jornades Europees de Patrimoni.
Els germans Masó L'hi fan al Jaume un regal inesperat.
Excursió al poblat Ibèric de Torre Roja.
Preparem la marxa infantil de regularitat.

p. 10 Cursa Salamandra Trail
Crònica i resultats dels corredores del centre.

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

NOUS PREUS MATERIAL DE LLOGUER
Article
Preu
Fiança
Piolet
2€
10 €
Grampons
3€
10 €
Piolet+Grampons
4€
20 €
Raquetes
5€
20 €
Arva (1 unitat)
5€
20 €
Arva (2 unitats)
8€
40 €
Crash-pads (2 unitats) 10 €
50 €
Slack-line
Gratuït 50 €
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ESPORTS
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Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74

Sala Boadella, 11, baixos
Telèfon i fax 93 747 45 90
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Sortides i ActesSETEMBRE
Del 10
al 14

Exposició: “Temps de barraques i marges”
del Centre Muntanyenc i Recerca d’Olesa de Montserrat.		

Dia 14

16è Tast d’Excursionisme

Dia 20

Excursió al poblat Ibèric de Torre Roja

Dia 20

Organitza: CEC- Pàg. 5

Organitza: CEC amb la col·laboració de la Pedra Fina. - Pàg. 5

Organitza: Grup Natura- Pàg. 8

Castellar recorda el 1714: El Castell de Clasquerí

Organitza: Ajuntament de castellar amb la col·laboració del CEC dins el marc de les jornades de patrimoni europeu.- Pàg. 6
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DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
El passat 6 de juny un grup de socis ens varem reunir per preparar la Diada del Soci del C.E.C. Es tractarà d’una jornada
festiva per a que tots els socis ens puguem relacionar i compartir una bona estona plegats.
El programa de la Diada, tot i ser encara provisional, pensat pel 12 o 19 d'octubre, és el següent:
Durant el matí es disposarà d’un rocòdrom d’uns 5 metres al carrer per a que tothom que ho vulgui, ja siguin petits o
grans, es pugui enfilar i provar d’escalar. Hi haurà jocs gegants al carrer per als infants. El local del C.E.C. estarà obert
a tothom i hi haurà una barra de bar per a qui vulgui prendre alguna beguda. Es preveu anar en bus a l’ermita de les
Arenes per fer una ofrena floral en record del companys del C.E.C. que ens han deixat, i després es tornarà caminant
plegats cap al poble. També es podrà anar a muntar una fita al camp de fites que s’inaugurarà durant la jornada un
xic més amunt de l'Era d'en Petasques.
Al migdia es farà un dinar popular al carrer i havent dinat es lliuraran les plaques i medalles dels 25 i 50 anys d'antiguitat de socis i d'altres honorífiques. També es farà l’entrega de diplomes dels diferents concursos que es realitzaran
per a l’ocasió.
A la tarda es projectaran a l’Auditori les pel·lícules guanyadores del passat Festival de Muntanya de Torelló i així es
donarà la jornada per conclosa.
Alhora, a partir del mes de setembre, es convocarà un concurs de fotografia amb quatre temes relacionats amb la
muntanya que s’exposarà a partir de Festa Major fins abans de la Diada. Tothom qui visiti l'exposició podrà votar les
fotografies que més li hagin agradat. També és convocarà un concurs literari de relats breus de muntanya per a que
tots els socis que els agradi escriure puguin participar. Aquest concurs estarà valorat per un jurat professional. El dia
de la Diada es farà l’entrega dels diplomes acreditatius d’ambdós concursos. Les bases per a participar-hi apareixeran
publicades en breu per a que pugueu anar-hi treballant durant l’estiu.
Si estàs interessat/da en ajudar i aportar les teves idees, quedes convidat a la reunió prevista pel divendres 18 de
juliol a les 20:30 a la seu social del C.E.C. En cas de que vulguis col·laborar però no puguis assistir a la reunió, pots
posar-te en contacte amb els impulsors en horari de secretaria o fent arribar un missatge a cecastellar@gmail.com.
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AGENDA SETEMBRE - Festa Major 2014:
Tots els dies de la Festa Major - Exposició “Temps de barraques i marges”
Del Centre Muntanyenc i Recerca d'Olesa de Montserrat.
Lloc: Local Social Centre Excursionista de Castellar
Horari: de 12 a 14 h. i de 18 a 20 h.
Organitza: Centre Excursionista de Castellar

Diumenge 14 - 16è Tast d’Excursionisme
Itinerari: Ruta Arús. Recorregut pels paisatges que van inspirar l'obra poètica del bard local Joan Arús.
Punt de sortida: Local Social del CEC (C/ Colom s/n)
Hora: 9 h.
Organitza: Centre Excursionista Castellar, amb la col·laboració de la Pedra Fina.
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AGENDA SETEMBRE:
Diumenge 28 - Castellar recorda el 1714: El Castell de Clasquerí
El CEC col·labora amb les activitats de les Jornades Europees de Patrimoni d’enguany amb una excursió guiada fins al
Castell de Clasquerí, visita guiada al Castell i posterior ponència entorn a la figura d’Antoni Meca i Cardona , general
austriacista nascut al Castell
Punt de trobada:
Plaça de la Fàbrica Nova a les 9:30 h. - Castell de Clasquerí a les 11:00 h.
Horari / horaris:
A les 9.30 h. per l'excursió - a les 11 h. per la visita al Castell
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VIA JAUME MUNTADA BLANCAFORT
Crònica d'un regal molt maco a un dels nostres socis.
El passat dia 23 d'agost en Jaume Muntada ens va escriure
molt iŀlusionat, els germans Masó l'hi havien fet un regal molt
maco, transcrivim les seves paraules d'il·lusió.

"Ahir els germans Masó em van fer
un obsequi que ni tant sols podia
somniar:
Van batejar una nova via d'escalada
amb el meu nom !!
El dilluns passat em van trucar i em
van dir que volien fer-me un petit
obsequi i que volien quedar per lliurar-me'l, jo els hi vaig dir que ja estava treballant i que per tant, hauríem
de quedar divendres just quan arribés de la feina cap a les 21 h..
Varem quedar davant del local del
Centre Excursionista i com que era
tancat i a més plovia a bots i barrals
(quin patac de pluja ahir), entràrem
al bar del mercat per refugiar-nos.
Allà va ser a on em van donar un paquet embolicat amb un paper ben
maco ... jo no sabia de que anava la
cosa: era un petit quadre emmarcat a on hi figura el croquis de la via
oberta, el grau de dificultat de cada
pas i la seva situació, i el nom de la
via, o sigui, el meu nom.

Sant Llorenç del Munt – La Mola – Canal de la Querosa
BLOC i CINGLE DE LA QUEROSA (vessant Sud)

A Can Pobla,
la Mola, etc.
El Bloc de la Querosa
A la canal de la
Coma de l’Abella

ViA

El Bolet
de Can
Pobla
A Can
Pobla

N
A Can
Pobla

A Matadepera
P

Recomanable
dur casc,
cintes,
bagues,
cordinos i
friends
diversos.

P

Can Robert

Òscar i Albert Masó Garcia ©

• Oberta des de baix el dia 11-5-2014 per Òscar i Albert
Masó Garcia.

• Primer llarg: Supera el vessant sud del bloc de la
Querosa amb un tram central vertical.

• Segon llarg: Des del cim del bloc cal enganxar-se al

cingle, flanquejar a la dreta i pujar amunt tot seguint la
lògica del terreny. El tram central és de roca
excel·lent i hi trobem una curiosa cavitat (cova dels
Germans Masó). Final salvatge.

Via dedicada amb molta il·lusió a

JAUME MUNTADA BLANCAFORT

(Castellar del Vallès, 1963), ferm
muntanyenc, expert pessebrista,
fotògraf excel·lent i dibuixant
virtuós, però per sobre de tot
persona treballadora, activa,
positiva i amb un gran sentit de
l’humor i de l’amistat. Endavant!
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Grup Natura
AGENDA SETEMBRE: Dissabte 20 - Excursió al poblat Ibèric de Torre Roja
Itinerari: Sortida a peu de Can Sanosa (a prop de Guanta) fins al poblat ibèric de Torre Roja (Caldes de Montbui), el
més ben conservat i més didàctic del Vallès. Tornada pel turó de Can Fruitós (a prop de Sentmenat)
Hores de camí: 2,5 h, aproximadament.
Sortida: 8.30 h. del matí davant l’IES Castellar, en cotxes particulars fins a Guanta. Retorn cap a les dotze del migdia.
Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos (tel. 93 714 69 35)

PLANTES I FLORS

Castellagraf, S.L.

Servei interflora

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42
castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès

Prat de la Riba, 34 (Plaça Catalunya)
Tel. 93 714 40 62
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Marxa Infantil
AGENDA OCTUBRE: Preparem la marxa infantil de regularitat
"La preparació de la Marxa Infantil d'octubre avança perquè compta amb un bon suport de col·laboradors. Caldria,
però, algun altre voluntari per ajudar els dies de les inscripcions, 30 de setembre (dimarts), i 1 i 2 d'octubre (dimecres i dijous) de 6 a 8 del vespre. Si algú més pot i s'anima, truqueu al 672 134 833, Josep Manel. Així podríem
adaptar-nos millor a les necessitats de cadascú o bé fer rotació.
La reunió de tots els controls es farà el divendres dia 3 d'octubre a les 9 del vespre al Centre.
L'equip organitzador"
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Salamandra Trail
Crònica Cursa Salamandra Trail Running
Dissabte 12 de juliol es va celebrar la primera edició de la cursa de muntanya Salamandratrail, organitzada pel Centre Excursionista de Castellar del Vallès.
En aquesta primera edició varem tenir un total de vuitanta inscrits, dels quals setanta-tres van prendre la sortida a les
21:30 h. de la Plaça de l´Església de Sant Feliu del Racó, i tots ells van poder completar el recorregut de 17,6 km. en
el temps establert.
El circuït amb més d´un 60% de corriols, i trams oberts amb vistes de la Castellassa d´en Torres i les parets del massís
de La Mola il.luminats per la lluna plena van fer que pràcticament tots els participants comentessin l´espectacularitat
del recorregut; i lloessin l´organització pel fet de realitzar un molt bon marcatge de la cursa.
L´Andreu De Mas va ser el primer classificat masculí amb un temps de 1:30 h, sis minuts més tard va entrar a meta
el segon classificat, també masculí; la primera classificada femenina va ser Cristina Vallès Grau que va fer un temps
de 1:58 h; tots dos, 1r masculí i 1ª femina, van rebre com a premi un pernil cada un gentilessa de la Carnisseria Casé.
A l´arribada a meta, esperava als corredors un bon pa, cedit gratuïtament pel Forn Grané, amb tomàquet i botifarra
cuïta amb el carbó cedit gratuïtament per Carbons Pons i una sessió de massatge recuperador gentilesa de La Sala
de Ser que va aportar el servei de dos massatgistes professionals com a servei complementari i gratuït per als participants; també van ser tres els participants que es van endur un lot cada un de productes càrnics gentilesa de la
Carnisseria Prat Torres.
Els organitzadors verem acabar molt cansats i al mateix temps molt més contents i satisfets de veure i rebre per part
dels participants tants imputs positius i de satisfacció; i tant o més agraïts a familiars, amics i companys del CEC que
ens van ajudar moltíssim durant tot el dia/nit, sense la feina de tots no hauria sortit bé, gràcies.
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Salamandra Trail
Resultats de la Cursa Salamandra Trail Running
81 INSCRITS / 8 NO PRESENTATS / 73 INICIEN LA CURSA / 73 FINALITZEN /

1r
2n

CATEGORIA MASCULINA
Andreu De Mas
1h:30m:03s
Narcís Montfort (STR) 1:36:08

CATEGORIA FEMENINA
Cristina Vallès
1:58:19
Mar Quera
2:13:09

Resultats Salamandres (STR) en la cursa :
2n
7è
15è
16è
17è
19è
27è
30è
45è
49è

Narcís Montfort
Miquel Moreno
Marc Saez
Sergi Turull
Leonardo Alvarez
J.Andreu Pich
Xavier Ruiz
Fran Sanchez
Eduard Ponte
Enric Moran

1:36:08
1:44:58
1:54:15
1:54:34
1:55:18
1:57:52
2:03:24
2:04:54
2:17:20
2:19:08

Arnau Torra estava inscrit i no va córrer per molèsties musculars.
Hi havia 3 avituallaments i un control intermig de pas.
Remarcar que tothom va acabar dins de l'horari establert per l'organització.
Va haver premi pels 2 primers classificats masc. i fem., sorteig de productes esportius, i premi d'un lot de productes
per l'últim classificat.
Tots els participants tenien bossa obsequi amb samarreta de la cursa.

www.feec.org
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