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Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

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

Divendres, de 19:00 a 21:00 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

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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Dia 3 54ena Marxa Excursionista Infantil de Regularitat 
 Convocatòria de reunió prèvia 
 Organitza: CEC- Pàg. 8

Dia 5   54ena Marxa Excursionista Infantil de Regularitat 
 Organitza: CEC- Pàg. 8

Dia 11  Excursió a Gallecs
 Organitza: Grup Natura- Pàg. 9 

Dia 19  Diada del Soci  
 Organitza: CEC i seccions- Pàg. 4
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OCTUBRE
Sortides  i Actes



19 D'OCTUBRE - DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR

Tot el dia Exposició del concurs fotogràfic
 Les Bases del concurs les podeu consultar a la pàgina següent.
  
Tot el dia Portes obertes del centre
 Podreu rebre informació, gaudir de les instal·lacions i poder conversar amb els diferents vocals de les seccions.

Tot el dia Bosc de Pedres  
 Es podrà anar al Bosc de Pedres per fer diferents tipus de Fites. Durant el matí hi haurà gent del grup  
 de Pedra Seca per donar explicacions de l’indret i de l’art de crear amb pedres.
 Lloc: El Bosc de Pedres es troba davant d’on arrenca la drecera per a pujar al Puig de la Creu, un pèl  
 més amunt de l’Era d’en Petasques. 

7:15 h.  Aplec de les Arenes 
 Organitza: Sortida organitzada pel grup Senders i grup Anar-hi Anant. 
 Es visitarà el bosc de pedres. Durant el recorregut es visitaran vàries barraques. Es farà l’ofrena a les  
 Arenes en record dels socis traspassats i possiblement també una missa.
 Retorn al CEC cap a les 13h aproximadament.
 Distància: 15,100 Km.
 Desnivell:  260 m.
 Tothom que vulgui anar a les Arenes sense caminar haurà de reservar plaça per organitzar el  
 desplaçament. Es tancarà la inscripció  el 10 d’octubre.
 
 Reserva als següents telèfons.  
 Francesc Vilaclara  625486654, Jaume Font 636617512, LLuís Vila 666739245, Carme Vinaixa 680738263 
 
9:00 h.  Sortida de trail 
 Organitza: Salamandra Trail Running
 Lloc de sortida: Local Social del CEC (C/ Colom s/n)
 Itinerari: Pujada al Puig de la creu per corriols, amb una distància entre 8/10 km
 Temps estimat: 1:30h.

11:00 - 13:30 h. Rocòdrom exterior 
 Podran pujar tots els infants i joves que vulguin.
 Situat al pati del local del CEC.
 
11:00 h. Jocs per la mainada.
 Organitzen els monitors de l’Esplai Sargantana.
 
14:00 h. Dinar de germanor
 Dinar per als socis i simpatitzats del centre.
 El dinar inclou: Amanida, paella, beguda, pa, postres i cafè.
 Preu:
 · Nascuts al 2011 o endavant gratuït.
 · Nascuts entre el 2004 i el 2010 -  5€ els socis i 8€ els no socis
 · Nascuts abans del 2004 - 10€ els socis i 14€ els no socis
 S’hauran d’adquirir els tiquets per avançat a secretaria fins al dimecres dia 15 d’octubre inclusiu.
 Lloc: Al carrer Colom davant del local del CEC, en cas de pluja es farà a l’espai Tolrà. 

16:00 h. Records honorífics
 Després del dinar es procedirà al repartiment de records honorífics als socis amb  
 25 o 50 anys d’antiguitat a l’entitat.

18:00 h. Projecció cinema de muntanya 
 Es passaran les pel·lícules del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
 Lloc: A la sala d’actes del Mirador. L’aforament es de 100 persones, així que caldrà recollir  
 entrada gratuïta per a assegurar-se una plaça.
 Es podran demanar les entrades a la secretaria del centre.

PROGRAMA
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Bases del Concurs de Fotografia de la Diada del Soci

1- CONCURSANTS.
Podran concursar tots els socis i sòcies del Centre Excursionista.

2- TEMÀTICA.
Hi haurà 4 temàtiques diferents:

- Muntanya general
- Muntanya hivernal
- Escalada
- Alpinisme

3- OBRES.
Cada concursant podrà presentar 2 obres a cada temàtica.
Aquestes hauran de ser originals, fetes pel concursant, no ofensives, i respectant el dret a la intimitat de les persones i a la prò-
pia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982.
Les imatges poden esser retocades digitalment, però no s’admetran muntatges.

4- FORMAT.
Imatge fotogràfica 20x30 cm aproximadament, i suport digital mínim de 1200 x 1800 píxels, en cd/usb

5- IDENTIFICACIÓ.
Cada imatge portarà una etiqueta al dors on s’indicarà la temàtica a la que es presenta, el títol, i les dades personals de l’autor 
(nom, cognoms, telèfon, e-mail)

6- PRESENTACIÓ.
Les imatges es podran presentar des del 24 de setembre de 2014 fins el 10 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, en un sobre 
tancat, al mateix centre, en horari de secretaria, dimecres i divendres de 19 a 21h.

Les imatges estaran exposades del 19 d’octubre fins el 31 d’octubre.

7- JURAT I VEREDICTE.
EL jurat estarà format per membres de junta del centre i professionals del mon de la imatge i comunicació, vinculats al centre, 
valorant sempre les imatges de forma imparcial. Les votacions es faran de la següent forma: Una part es farà per votació popu-
lar mentre les imatges estigui exposada, i aquesta tindrà un valor del 40% de la puntuació total, essent el jurat el que valori el 
60% restant.
El veredicte serà inapel·lable.
El resultat es farà public el 5 de novembre.

8- PREMIS.
Les 3 imatges més votades de cada temàtica seran premiades.
Els guanyadors cediran voluntàriament els drets d’explotació de les mateixes per la confecció d’un calendari del Centre Excursi-
onista pel 2015, que es posarà a la venda sota comanda.
Els premis seran en forma de gratuïtat d’un calendari, i l’aparició del nom en el mateix calendari.

9- ALTRES.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació total d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt pel jurat o per 
l’organisme administratiu del Centre Excursionista.
Un cop acabada l’exposició, els autors hauran de passar pel centre a recollir-ne els originals, en un termini màxim de 30 dies.
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Exposició al CEC per la Festa Major

El passat 11 de setembre, a les 12 
hores, va tenir lloc la inauguració 
de l'exposició "Temps de barraques 
i marges" a la nostra seu social, acte 
en el que vàrem comptar amb la 
participació dels companys d'Olesa 
de Montserrat i de Collbató, que ens 
han prestat els panells en els que es 
divulga aquest tipus de construcció.
 
D'una forma molt íntima, un petit 
parlament de cadascun dels repre-
sentants va donar per inaugurada 
l'exposició.
 
Cal destacar la figura del comissari de la mateixa, en Josep Llinares, que ha fet possible que aquesta exposició sigui 
d'un interès excepcional per a tots els amants de la cultura, el patrimoni i la pedra seca.
 
L'exposició és una col·laboració de la nostra entitat en les activitats de la Festa Major de la població.

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí

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
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Tast d'excursionisme

Diumenge 14 de setembre, a les 9 
hores del matí, van iniciar la marxa la 
trentena de participants al tast d'ex-
cursionisme que convoca la nostra 
entitat, com a contribució a les acti-
vitats de la Festa Major local.
 
Una nova edició de la Ruta Arús, amb 
el suport de La Pedra Fina, va omplir 
de poesia el camí que uneix la casa 
del poeta local Joan Arús i Colomer 
(1891-1982), amb la seva casa pairal 
de Can Juliana, on va néixer.
 

Cal agrair especialment la participació dels rapsodes Daniel Baldrís, Rosa Maria Baró, Margarida Gubern, Isabel Mach, 
Jeroni Oller, Daniel Rocavert, Òscar Rocabert, Joan Sallent i Joan Soler.

PODEU VEURE ELS VÍDEOS A LA WEB: http://www.youtube.com/watch?v=0asWZ9AKtWU
 

Concurs fotogràfic al Facebook
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Marxa Infantil

El proper divendres dia 3, a les 9 del vespre, tots els col·laboradors de controls esteu convocats 
a una reunió per recordar-vos les pautes i manera de controlar el temps i el pas, i recollir el 
material necessari de cada equip.
La prova serà el diumenge dia 5, i la sortida dels controls que vulguin fer-la a peu fins l'empla-
çament de punt de control sortirem a les 8:00 h del capdamunt del carrer Catalunya, tocant la 
ronda de Llevant, a la placeta anterior a la rotonda de "La dona acollidora" i camí del cementiri.

Us esperem.
L’equip organitzador

AGENDA OCTUBRE: Diumenge 5 - 54ena Marxa Excursionista Infantil de Regularitat 

La sortida dels controls que vulguin fer-la a peu fins l’emplaçament de punt de control sortirem a les 8:00 h del cap-
damunt del carrer Catalunya, tocant la ronda de Llevant, a la placeta anterior a la rotonda de “La dona acollidora” i 
camí del cementiri.
Els nens s’hauran de presentar en el punt de sortida a l’hora indicada en el fulletó d’inscripció que els van donar i 
que han de portar.

AGENDA OCTUBRE: 54ena Marxa Infantil de Regularitat - Convocatòria de reunió prèvia
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Grup Natura

AGENDA SETEMBRE: Dissabte 11 - Excursió a Gallecs

Poblat Ibèric Torre Roja (Caldes de Montbui)

Itinerari: Sortida a peu del Mirador i passant per la torre d’en Malla, camí de Sant Valerià, torrent Caganell, aiguamolls 
de Can Salvi, Santa Maria de Gallecs, bosc de Can Veire i retorn (total: 9 km, aprox.)
Hores de camí: 2,5 h, aproximadament.
Sortida: 8.30 h. del matí davant l’IES Castellar, en cotxes particulars fins a Parets del Vallès. Retorn cap a les 12 del migdia.
Vocals: Ramon Fabregat i Fina Arimon (tel. 93 714 21 78)

Grup de Natura al Poblat Ibèric Torre Roja (Caldes de Montbui) el passat 20 de Setembre
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