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Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dimecres i 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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Dia 8 Sopar de cloenda de cicle del Grup de Muntanya
 Organitza: CEC- Pàg. 11

Dia 14   Projecció dels germans Masó
 Organitza: Grup audiovisual- Pàg. 13

Dia 15  Tardor al Montseny 
 Organitza: Grup Natura- Pàg. 12 

Dies 15-16  Sortida d’escalada a Vilanova de Meià.  
 Organitza: GAME - Pàg. 17

Dia 16  Excursió pels voltants del Molí del Salt de Salgueda.
 Organitza: Grup Familiar - Pàg. 17

Dies 21-28  Jornades d’iniciació a l’orientació.   
 Organitza: GAME - Pàg. 17

17
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NOVEMBRE
Sortides  i Actes



Fruit del compromís de la nova Junta Directiva del Centre 
Excursionista de Castellar, va nàixer la idea de promoure 
activitats transversals, en les que poguessin participar els 
membres de totes les seccions que en formen part de 
la nostra associació, amb l'objectiu d'innovar però sense 
perdre la memòria.
La Diada del Soci, concebuda com una jornada festiva, es 
va començar a gestar a principis d'any, quan es feia repàs 
de les diferents activitats que s'organitzaven anualment. 
Una comissió formada per socis i sòcies de totes les sec-
cions, i que s'estimen l'entitat, es van posar a treballar 
proposant idees per a completar una llista d'activitats 
amb la que donar un contingut engrescador a la diada.
El passat diumenge, dia 19 d'octubre, vàrem gaudir de 
la tasca portada a terme pels responsables de les dife-
rents activitats, en una gaubança que es va estendre 
en el decurs de tota la jornada. La ràpida sortida dels 
Salamandres va obrir la jornada, junt amb l'excursió a 
l'ermita de La Mare de Déu de les Arenes on es va fer 
una ofrena floral en la missa pels excursionistes difunts. 

Diada del Soci

General

Mestrestant al pati del CEC es muntava un rocòdrom i es 
preparaven les taules pel dinar de germanor. A les onze 
s'obria el Bosc de Pedres, on els assistents es divertien 
fent fites guiats pels membres del Grup de Pedra Seca. 
La mainada va poder simultaniejar el gaudi de pujar al 
rocòdrom, atès per membres del GAME, amb els jocs que 
havien preparat els monitors de l'Esplai Sargantana. A la 
sala d'exposicions de la seu social es podia gaudir de les 
magnífiques fotografies presentades a concurs. 
En Joan, un cuiner que va venir d'Olot, ja preparava l'ar-
ròs per als 89 comensals que ocuparien aquella llarga 
taula al ben mig del carrer Colom, ben equipada amb 
vaixella de vidre i coberteria de metall. Mestrestant tant 
hi havia una barra de bar en la que atenia en David, dis-
pensant begudes fresques a preus mòdics. El dinar va ser 
molt digne i complert, amb possibilitat de repetir paella 
a qui encara li venia de gust. 
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50 anys com a soci/sòcia:
62 Consol Mañosa Casajuana
67 Emilia Puigdomènech Torras 
68 Jordi Masaguer Boadella

25 anys com a soci/sòcia:
474 Immaculada Carné Gual
476 Francesc Roig Farré
477 Carme Marina Blancafort Silla
478 Carles Tordera Busquets
479 Xavier Tordera Busquets
483 Esperanza López Morera
486 Josep Masaguer Castellet  

Junta Directiva anterior:
Josep Maria Biosca Alabart
Emilia Bravo Fernández
Carme Vinaixa Caldereny

Finalment, a les 18 hores, a la sala d'actes del Mirador es van projectar dues pel·lícules guanyadores de diferents pre-
mis del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
El desig dels organitzadors és que hagi estat una jornada profitosa, en la que tothom es pugui haver trobat còmode. 
Segur que algunes coses es podrien fer més bé i n'aprendrem dels errors per a millorar, però va quedar palès allò que 
es pot aconseguir quan es troben persones generoses disposades a col·laborar.
Moltes gràcies a totes i tots els que l'heu fet possible.
Centre Excursionista de Castellar

A l'hora dels cafès, servits amb l'ajut 
de La Grangeta, es va procedir al 
lliurament de guardons, aquells que 
s'atorguen a la fidelitat com a socis i 
sòcies de la nostra associació, o de la 
SEAC con encara a molts els hi agra-
da dir, i a membres destacats per la 
seva altruista activitat en benefici de 
la mateixa. 
Les persones que van acreditar els 
guardons aquest any i que ens van 
honorar amb la seva presència, per 
ordre de número de soci, van ser:
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NOTICIES

Inventari de forns del terme municipal

Filtracions d'aigua a la seu social

El Grup de Recerca de la Pedra Seca 
de la nostra entitat, gràcies a la gran 
tasca portada a terme pel seu desta-
cat membre Joan Roura, ha publicat 
l'inventari dels forns que es troben o 
s'havien trobat dins del terme muni-
cipal de Castellar del Vallès.
 

Els últims episodis de fortes pluges 
han posat de manifest que encara 
no estan reparades les filtracions 
d'aigua dins de la nostra seu social, 
que van ser posades en coneixe-
ment del consistori, titular de l'edifi-
ci, ja fa bastant de temps i que van 
tenir una primera actuació que s'ha 
demostrat insuficient. Esperem que 
es pugui donar solució el més aviat 
possible.
 
La imatge que s'adjunta és de l'any 
2012.
 

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
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http://grpsc3.blogspot.com.es/p/introduccio.html
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Missatge de la Junta directiva.
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El fins ara Vice-president de l'entitat, Esteve Ogaya, ha presentat la seva dimissió per causa de falta de disponibilitat 
de temps per a exercir el càrrec. S'obre un període d'acceptació de candidatures per a ocupar-lo.
 
 
El grup de Natura canvia de vocalia, s'incorpora Josep Ramon Recordà en lloc d'Elvira Guardia.
 
 
 
Suspensió definitiva de la Marxa Infantil de Regularitat
 
La celebració de la Marxa Excursionista Infantil de Regularitat ha estat suspesa definitivament aquest any, i això ens dol.
 
Prendre decisions des de la responsabilitat de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Castellar no és fàcil, s'han 
de tenir en compte molts elements per tal d'evitar caure en la frivolitat en aquest tipus de decisions. En aquest cas, 
a l'hora en la que havien de sortir els controls encara persistia una mica de pluja i les previsions meteorològiques 
eren de xàfecs dispersos arreu del territori. Després es va comprovar que va sortir el sol i es va mantenir durant el 
matí, però els membres de la Junta Directiva no ho podíem preveure i posem pel davant la màxima precaució per 
a evitar situacions no desitjades. Una excursió d'adults no s'hauria suspès, però no ens podíem arriscar a tenir quasi 
quatre-cents nens i nenes escampats per l'itinerari de la ruta en cas de que s'haguessin confirmat les previsions me-
teorològiques.
 
Som conscients que n'hi haurà persones que estaran més o menys d'acord, però la responsabilitat davant de tercers 
sobre les activitats del Centre Excursionista de Castellar l'ostenta la seva Junta Directiva que, un cop escoltades les 
aportacions constructives de tothom, és qui ha de prendre les decisions al respecte de les mateixes.
 
Ens ha estat impossible encabir la marxa en dates posteriors, per les activitats que tenim a l'agenda i les properes 
festivitats del calendari. Lamentem profundament les incomoditats que us hagin produït aquestes circumstàncies 
i us emplacem a participar-hi a la propera edició, que tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre de 2015, data a la que es 
trasllada la celebració de la 54ena edició d'aquesta esperada jornada festiva de l'excursionisme infantil.
 

ESPORTS

Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74

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



UNA ESCALADA EMOTIVA A LA ROCA DE L'ESQUIROL

El monòlit veí del Cavall Bernat de Sant Llorenç del Munt és conegut com a roca de l'Esquirol, degut a la seva silueta 
característica. El 22 de novembre del llunyà any 1942 vaig fer-hi la meva primera escalada i el meu primer ràpel amb 
corda,de persiana...Vaig fer cordada amb Joan Caballé i Joan Vila, ambdós dissortadament traspassats fa anys. Ales-
hores jo tenia l6 anys.
        
Després de més de set dècades de transitar per les muntanyes del país i de fora, el passat dia 10 d'aquest mes d'oc-
tubre vaig tenir l'oportunitat de reviure l'ascensió d'aquesta roca gràcies al Martí Llobet i el Jordi Cerdà, excel-lents 
amics i escaladors. I així fou com divendres a la tarda ens vàrem lligar tots tres a la mateixa corda i vam començar 
l'ascensió. He de reconèixer que, sense l'ajut dels dos companys, no hauria sobrepassat ni els dos metres de terra... 
Però gràcies a això i a la meva insistència arribàrem a tocar la rovellada creu del cim de la roca.

D'aquesta manera he pogut tancar un cicle començat aquí dalt fa setanta-dos anys...

                                                                                    JOSEP M.TORRAS

General

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí | Novembre'14 - Número 5478



El passat 10 d’octubre vaig tenir la sort de compartir el 
que, en principi, va ser el comiat del món de l’escalada 
d’en Josep Maria Torras. Quan en Martí Llobet em va pro-
posar fer cordada amb ells dos per escalar l’agulla de l’Es-
quirol vaig sentir una gran il·lusió al poder compartir un 
moment tant especial, ja que l’Esquirol va ser la primera 
agulla que va escalar en Josep Maria l’any 1942 i volia 
ascendir-la per última vegada.
Durant tot el trajecte, des de l’aparcament del Cavall 
Bernat fins als peus de l’agulla, en Josep Maria ens ex-
plicava anècdotes a tota la colla d’aquesta seva primera 
escalada, recordant la utilització de cordes de persiana 
per assegurar-se o la presència d’escaladors de renom 
d’aquella època, com en Camarassa i l’Alaix, que  varen 
pujar sense corda. Un cop a peu de via, mentre ens en-
cordàvem, en Martí va comentar que l’Esquirol també va 
ser la seva primera escalada com a cap de cordada i jo 
vaig comentar que mai havia pujat  a aquesta agulla i 
que em feia molta il.lusió poder pujar-hi amb dos grans 
escaladors com són ells.
Vàrem fer l’escalada tranquil·lament fins a la reunió i l’úl-

tim tram caminant i grimpant fins a dalt de la roca del cim al costat de la creu, mentrestant la Mercè i la Montse ens 
feien fotos des del peu de l’agulla i des del cingle del davant per immortalitzar el moment. Un cop dalt del cim va 
aparèixer una boira que feia presagiar que arribaríem al cotxe ben molls. Vam preparar el ràpel i cap a baix, i després 
de recollir el material vam marxar cap al cotxe mentre començaven a caure les primeres gotes.
Un cop a Castellar del Vallès vàrem anar tots a casa d’en Torras a fer una mica d’aperitiu i a parlar de l’experiència, 
que de ben segur tots recordarem.
               JORDI CERDÀ
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Butlletí Novembre'14 - Número 547 | 9



Sortida al Castell de Clasquerí

El passat diumenge 28 de setembre 
de 2014  el CEC va col·laborar en l'ac-
tivitat que organitzava l'Ajuntament 
de Castellar del Vallès per donar a 
conèixer el Castell de Clasquerí en 
motiu de les Jornades de Patrimoni 
Europeu.
Enguany les activitats realitzades 
durant el darrer cap de setmana de 
setembre, tenien un punt en comú, 
el tricentenari. El divendres va tenir 
lloc una ruta elaborada per l’Arxiu 
d’Història pel Castellar del segle XVIII 
que va oferir la possibilitat de poder 
visitar per dins alguns dels edificis 
històrics del municipi.
El dissabte es va dur a terme el cicle 
de cinc conferències centrades prin-
cipalment en el castellarenc Fran-
cesc Ametller i Perer de les Planes, 
jurista i un dels responsables de la 

redacció del Decret de Nova Planta.  En aquestes xerrades es va parlar de la Guerra de Successió, de la figura d’Amet-
ller i de la seva genealogia i del mas de Can Ametller.
Diumenge es van realitzar dues visites guiades al Castell de Clasquerí. Les visites eren limitades. Unes 60 persones 
van tenir l’oportunitat de conèixer i gaudir de la història del castell i de les famílies que el van ocupar,  principalment 
la figura dels Meca: Josep i els seus fills Ramon i Antoni, el darrer destacat militar al llarg de la Guerra de Successió.
El primer dels grups, d'una trentena de persones, va accedir a peu al Castell. El CEC vam col·laborar guiant l'excursió, 
sortint de la plaça de la fàbrica nova i seguint l' Itinerari de Natura del centre. El temps amenaçava pluja però hi vam 
poder arribar sense problemes (no així a la tornada que va acabar passada per aigua com ens ha vingut acostumant 
la metereologia les darreres setmanes...). Allà  ens esperava en Llorenç Genescà que ens va fer gaudir de la seva expli-
cació mentre visitàvem les estances del que per a molts encara és el desconegut Castell de Clasquerí. .
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El proper dissabte, 8 de novembre, tindrà lloc el tradicional sopar de cloenda de cicle del Grup de Muntanya, quin 

objectiu ha estat els Prepirineus de Lleida.

 

Un cop finalitzat el sopar, es projectarà la pel·lícula que recull els moments compartits en el decurs de les di-

ferents etapes. Es posaran a disposició de qui estigui interessat diversos DVD's gravats amb la mateixa, a un 

preu per a cobrir les despeses del material emprat. Podeu accedir al trailer de la mateixa per mitjà de l'enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=LNYHi7nof50

 

La sessió finalitzarà a una breu exposició del projecte endegat que constituirà el cicle de l'any vinent.

AGENDA NOVEMBRE: Sopar de cloenda del cicle Prepirineus de Lleida 2014

Grup Muntanya

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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Grup Natura

AGENDA NOVEMBRE: Dissabte 15 - Tardor al Montseny

Sortida a Gallecs el passat dissabte 11 d'octubre.

Itinerari: Ruta circular de Santa Fe del Montseny, Coll de Te, Pla de l’Espinali Santa Fe.
Hores de camí: 3h, aproximadament. 7,50 km i 300 m. de desnivell.
Sortida: 8h del matí davant l’IES Castellar, en cotxes particulars. Retorn cap a les dues del migdia.
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guàrdia (tel. 671265734)



AGENDA NOVEMBRE: Divendres 14 - Audiovisual dels germans Masó.

Grup Audiovisual
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Salamandra Trail

7 Marc Taló Orpinell 02h:10m:10s
10   Ildefonso Oñate 02h:10m:42s
12   Jordi Bejar 02h:14m:07s
13 Sergi Turull 02h:14m:13s
14 Albert Cerezo Serra 02h:15m:33s
16 Carles Calsina 02h:17m:56s
18 Xavi Ruiz Casquet 02h:22m:22s
19 Leo Alvarez Busto 02h:25m:01s
23 Marc Bertran 02h:30m:14s
29 Oscar Saez Rios 02h:39m:19s
33 Ramon Canalis 02h:40m:12s
37 Enric Moran 02h:43m:19s

Participació del Salamandres a la cursa "Corriols del Vallès" 
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Donem l'enhorabona a la Noe i al Rafel per la seva primera ultratrai que van acabar en un temps de 20:50:31.
No tenint-ne prou, en acabar la prova, la Noe se'n va anar a fer la cursa de la dona. Tota una Campiona.

Noelia Herrera 7ª classificada femenina en ULTRATRAIL MONTSANT 101,2 Km.
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Salamandra Trail GAME

Participació de Salamandres y GAMErs a la marató i mitja marató de Muntanya de Sant Llorenç
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AGENDA NOVEMBRE: Dijous 21 i 28 - Jornades d'iniciació a l'orientació.

AGENDA NOVEMBRE: Dissabte 15 i  Diumenge 16  - Sortida de escalada a Vilanova de Meià

Sessions teòriques: Dijous 21 i 28 de novembre a partir de les 20.30.
Sortida pràctica: Per determinar.
Preu: 5€/persona
Places: 20 persones.
Inscripcions a secretaria en horari normal.
Obert a tots els socis del centre. Places per ordre d'inscripció. 

Dijous 23 d'Octubre, els que vam trobar-nos per xerrar i veure la pel.lícula, vam decidir anar a passar el cap de setma-
na 15-16 de Novembre a Vilanova de Meià per escalar.
Com que el divendres 14 de novembre hi ha la projecció del germans Masó al local del CEC, vam dir de sortir el dis-
sabte 15 al matí.
 
Aviam si aquesta vegada aconseguim anar a Vilanova de Meià, que ja és la tercera vegada que ho intentem.
Els interesats estigueu pendents del Whatsapp i el Mail o els dimarts ens podeu trobar al boulder del CEC a partir de 
les 19:00

GAME
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Grup Familiar

AGENDA NOVEMBRE: Diumenge 16 - Cascada del Molí del Salt de Salgueda

Itinerari curt, aproximadament 2 hores a pas de petits, ens permet visitar el Molí del Salt de Salgueda.
El punt de sortida és al poble de Vidrà. Farem una volta circular que ens permet conèixer un dels racons més bonics 
del riu Ges tot seguint un camí envoltat de rouredes i fagedes i amb la possibilitat de veure les ruïnes del molí i el pont 
de Salgueda. Si el temps acompanya.... és terra de bolets.

Punt i hora de trobada: 8:30 hores al Viena
Conduirem fins a Vidrà: temps aproximat 1:30 hores
Podem dinar a Vidrà, hi ha un parc molt gros amb taules on els nens podran jugar.
L'excursió és curta però el lloc val la pena.
Organitzador:  Sergi Turull



Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN

e-mail: cecastellar@gmail.com

www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar

www.feec.org
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