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Pujada del pessebre
a la Castellassa

Portada del XX Pessebre
a Sant Marc de Brocà
El quinto de Nadal
Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
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Adherit a les federacions d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a Azimut i a la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca
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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
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Esmorzar a Sant Llorenç i d'altres.

13 Grup Audiovisual.
14 Salamandra Trail

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 €

Participació dels salamandres a varies proves.

15 GAME

Jornades d'orientació i Pujada del Pessebre.

16 Grup Familiar

Crònica de la sortida del mes de Novembre

17 Esplai Sargantana
Colònies de tardor

18 Grup Juvenil

Pujada a la Mola desde Can Robert

Bon Nadal
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Sortides i ActesDESEMBRE
Dia 7

Portada del XX Pessebre a Sant Marc de Brocà (damunt Bagà)

Dia 13

Jornades d’iniciació a l’orientació (sessió pràctica)

Dia 14

Pujada del Pessebre a la Castellassa

Dies 28

Esmorzar a Sant Llorenç Savall

Dia 28

El quinto de Nadal

Organitza: CEC- Pàg. 9

Organitza: GAME - Pàg. 15

Organitza: Totes les seccions del CEC.a- Pàg. 10
Organitza: Grup Anar-hi Anant - Pàg. 12
Organitza: CEC- Pàg. 11

4 | Desembre'14 - Número 548

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
Bases del concurs anual de fotografia
1- OBJECTIUS
El concurs anual de fotografia del Centre Excursionista de Castellar del Vallès vol fomentar la pràctica de la fotografia
en les vessants que són pròpies de la nostra entitat, però d’una manera molt especial en la muntanya, la natura i
l’entorn més proper.
2- CONCURSANTS
La inscripció és gratuïta i oberta a tots els socis i sòcies del CEC, aficionats o professionals. Cada participant podrà
presentar 2 obres a cada temàtica.
3- TEMÀTIQUES
Hi haurà 4 temàtiques diferents en funció del trimestre:
• Primer trimestre:  Muntanya general
• Segon trimestre:  Muntanya hivernal
• Tercer trimestre:  Natura
• Quart trimestre:  Sant Llorenç del Munt i l’Obac
4- OBRES
Aquestes hauran de ser originals, fetes pel concursant, no ofensives i respectant el dret a la intimitat de les persones
i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982.
Les imatges poden ésser retocades digitalment, però no s’admetran muntatges.
5- FORMAT
Imatge fotogràfica de 20x30cm aproximadament i suport digital mínim de 1200x1800 píxels en format cd/dvd.
6- IDENTIFICACIÓ
Cada imatge portarà una etiqueta al darrera on s’indicarà el títol i les dades personals de l’autor (nom, cognoms,
telèfon, e-mail)
7- PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ
Les imatges es presentaran en un sobre tancat, al mateix Centre, en horari de secretaria, d’acord amb el següent
calendari:
•
•
•
•

Primer trimestre:  entre el dia 1 de desembre i el 20 de desembre
Segon trimestre: entre el dia 1 de març i el 20 de març
Tercer trimestre: entre el dia 1 de maig i el 20 de maig
Quart trimestre:  entre el dia 1 de setembre i el 20 de setembre

Les imatges restaran exposades a la sala d’exposicions del CEC d’acord amb el següent calendari:
•
•
•
•

Primer trimestre:  del dia 25 de desembre al 31 de gener
Segon trimestre: del dia 25 de març al 30 de abril
Tercer trimestre: del dia 25 de maig al 30 de juny
Quart trimestre:  del dia 25 de setembre al 31 de d’octubre
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8- JURAT, VEREDICTE i SISTEMA DE PUNTUACIÓ
El jurat estarà format per membres de junta del CEC i professionals del món de la imatge i comunicació, vinculats al
centre, valorant sempre les imatges de forma imparcial, tenint el valor del 50% sobre la puntuació total. El veredicte
del jurat serà inapel·lable.
La resta de puntuació es farà per votació popular, mentre les imatges estiguin exposades, tenint un valor del 50%
sobre la puntuació total.
La puntuació vindrà donada per la següent taula:
Fotografia
1ª més votada
2ª més votada
3ª més votada
4ª més votada
5ª més votada
6ª més votada
7ª més votada
8ª més votada
Resta de fotografies

Jurat
12 punts
9 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

Popular
12 punts
9 punts
7 punts
6 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

9- PREMIS
Les 3 imatges més puntuades de cada trimestre seran premiades.
Els guanyadors cediran voluntàriament els drets d’explotació de les mateixes per la confecció del calendari del Centre
Excursionista, 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 per les tres fotografies
més puntuades de cadascun dels trimestres.
Els tres participants amb més puntuació acumulada en el conjunt del concurs anual rebran un val-regal per realizar
una ampliació de gran format, un fotollibre, un llenç o qualsevol article imprès a les botigues fotogràfiques de Castellar del Vallès.
10- 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 de Castellar.
Un cop acabada l’exposició, els autors hauran de passar pel centre a recollir-ne els originals en un termini màxim de
30 dies, en cas contrari les imatges seran destruïdes.

CALENDARI DEL CEC 2015
Enguany hem pensat en posar a la venda un calendari del 2015 amb
fotografies aparegudes als butlletins d'aquest any.
A partir del dia 5 de desembre podeu passar a encarregar-lo a la
secretaria del CEC.
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General
Lliurament del premi del concurs fotogràfic "Racons d'estiu".
El passat dimecres, dia 5 de novembre, la Montse Soldevilla va rebre el premi de la mà de la Laura Varela, representant de LaSaladeSer, patrocinadors d'aquest concurs.
En la fotografia, acompanyats del president de la nostra
entitat, en el moment del lliurament.
Enhorabona Montse, gaudeix del teu premi, i moltes gràcies Laura.
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General
El Bosc de Pedres
El Bosc de Pedres és un espai en el que es pretén donar sortida a l'expressió artística de les persones que s'hi vulguin
apropar. L'idea ha estat fruït de la ment inesgotable d'en Josep Llinares, artista de la fusta i entusiasta pessebrista,
membre del Grup de Recerca de la Pedra Seca de la nostra entitat, de la que en forma part com a soci des de fa molt
de temps i n'és entusiasta col·laborador.
D'accés totalment lliure, allà es trobaran pedres que permetin construir les fites o figures que brollin de la imaginació
del visitant, constituint un art efímer que es fa i es desfà, en semblança amb l'"Street Art" que, en aquest cas, podríem
rebatejar, tot mantenint els anglicismes, com a "Country Art" o, ja afinant molt, "Dry Stone Art".

Amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Castellar del Vallès, el Grup de Recerca de la Pedra Seca va arranjar la
zona i aportar el material necessari,
tot instal·lant un rètol que dóna nom
al lloc. Al plànol que s'adjunta podreu trobar la ubicació exacta.
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General
INFO - QUOTES 2015
A partir del 3 de febrer de 2015 es cobraran les quotes de socis:
-

Q1 Q2 Q3 Q4 QF -

Adult, de 19 a 65 anys		 28 €
Juvenil, de 14 a 18 anys		 24 €
Infantil, fins els 13 anys		 19 €
Adult sènior, més de 65 anys		 16 €
Familiar, per nen fill de soci o sòcia		 11 €
Únicament el cost de la llicència federativa SUB-14 C.

Si continues interessat en ser soci del Centre Excursionista per la raó que sigui, pren-ne nota i assegura’t que es pugui
pagar per evitar problemes.

EVITEM-NOS MALDECAPS : AVISEU
L’impagament de quotes, per la raó que sigui, provoca sempre problemes: ser donats de baixa de socis, retirar-te la
llicència federativa del 2015 tramitada a través del Centre per haver deixat de ser soci o sòcia i no rebre més informació, entre d’altres.
Evita’t els maldecaps, teus i nostres, i la despesa corresponent:
Si has canviat recentment de nº de compte o banc, com si et vols donar de baixa, avisa’ns ja abans de fi d’any. Costa
poc: truca i deixa un missatge amb les teves dades o informa-ho a través de la xarxa.

FACILITEU-NOS LA VOSTRA ADREÇA DE CORREU
Benvolguts socis.
Estem revisant les fitxes de socis i sòcies de l'entitat i desitjaríem que, si no ho has fet encara, ens facilitis la teva adreça
de correu electrònic com a mitjà per a potenciar la comunicació directa entre tots. Aprofita per demanar que vols
rebre el butlletí digital. Les teves dades quedaran protegides, exclusivament per a l’ús del Centre.
Envia’ns un missatge o correu a la nostra bústia amb el teu nom i cognoms a cecastellar@gmail.com.
Cordialment, La Junta directiva del Centre

NOTA SOBRE EL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA DIADA DEL SOCI
Degut a la poca participació, la junta del CEC ha decidit declarar desert el Concurs de fotografia de la Diada del Soci.
Volem agraïr als participants que han pres part en aquest concurs i els animem a presentar fotografies en el proper
Concurs anual de fotografia del CEC.
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AGENDA DESEMBRE
Diumenge 7 - Portada del XX Pessebre a Sant Marc de Brocà (damunt Bagà)
La portada es farà com de costum, amb desplaçament
en cotxes particulars. Sortirem a les 7 de matí de l’aparcament sobre el Calissó, amb parada per prendre alguna
cosa abans de pujar i fent la tradicional celebració festiva
al cim del mirador.
Entre els participants es decidirà si es dina a Bagà o no.
Per això, poseu-vos en contacte amb Begoña, avui mateix: 93 717 33 48 i 689 561 428.
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AGENDA DESEMBRE - Dia 14 - Pujada del Pessebre a la Castellassa
Serà la 49a vegada que portarem i plantarem el Pessebre, obra del soci Albert Antonell, dalt del cim de la Castellassa
de can Torres amb la col·laboració dels socis escaladors.
PROGRAMA
Per als senderistes experimentats, se sortirà del Centre a les 7:30 del matí en punt, per poder ser al coll a les 10 h. i
poder ser a casa no més tard de les 14:00.
Per a la resta, organitzats per grups o individualment, fent o no part del camí en cotxe:
- 10:00 a 10:30, esmorzar, mentre els escaladors preparen la via per pujar.
- 10:30, trasllat del Pessebre a mans dels nens fins lliurar-lo als escaladors al peu de la roca, amb l’acompanyament
de nadales populars cantades pels presents.
- 11:00, “Caga Tió” pels menuts i tast de torrons i neules
- 11:45, recollida i tornada a casa, després de saludar als del cim.
Esperant un bon dia, ens veurem allà, amb la barretina, no la oblideu!
AVÍS ALS PARTICIPANTS QUE VULGUIN ACOMPANYAR el grup des del Centre:
Els vocals organitzadors no assumiran cap tipus de responsabilitat en cas d’accident d’una persona sense assegurança.
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Agraïments especials l'Albert Antonellque està construint un pessebre d'allò mes original

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

PLANTES I FLORS
Servei interflora
Prat de la Riba, 34 (Plaça Catalunya)
Tel. 93 714 40 62
CASTELLAR DEL VALLÈS

AGENDA DESEMBRE - Dia 28 - Quinto de Nadal
Organitza: CEC
Hora: 18:00 a la seu del CEC.
Per participar només cal portar productes nadalencs (turrons, cava, dolços, fruites, bombons etc) per import de 2,5€
la persona, i 5€ la família (els nens no compten).
Els productes es poden portar en horari de secretaria al centre. Es prepararan amb ells diferents lots que es repartiran
pel quinto i la plena. El centre posa el pica pica i cadascú pot portar el que vulgui per veure o si vol portar alguna
coca per berenar etc...
Es preveu que es faran entorn de 5 tirades.
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Grup Anar-hi Anant
AGENDA DESEMBRE

Diumenge 14 Assistència a la Portada del Pessebre del CEC a Le Castellassa

AGENDA DESEMBRE

Diumenge 28 Esmorzar a Sant Llorenç Savall
Sortida amb La Vallesana des de la Plaça del Forjador a les 8,30 h.
La tornada serà a peu pel camí de l’estatues, Cadafalch, Castellar
Aquesta programació, pot variar de dia o d’excursió per diferents motius.
En el butlletí del mes corresponent i per correu electrònic rebreu tots els detalls de cada excursió.

Sortida del grup Anar-hi Anant a la Sauva Negra
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Grup Audiovisual
Projecció de la pel·lícula "L'aresta Brucs a l'agulla de l'Arbret.
Crònica d'una clàssica històrica"
El Joan Cerdà amaga un gran personatge sota la seva aparent humilitat. Un home que ha fet l'alpinisme català, amb la
seva història que arrenca, oficialment, quan va fer els 18 anys fent cordada de tres, amb els seu millor amic i la moto,
obrint vies allà on el seu pressupost els hi permetia per a omplir el dipòsit d'aquell transport de dues rodes. La seva
constant dedicació el van portar a la dèria d'enfilar-se al punt més alt de les muntanyes que encara no havien estat
trepitjades arreu del món, malgrat que la seva alçada no destaqués.
El passat divendres, dia 14 de novembre, els germans Masó ens van fer un regal amb la seva pel·lícula, en la que es
posa de manifest la callada dedicació del Joan dins del món de la muntanya i de l'escalada, fent un repàs de la història
en el que es passa de la corda de cànem i les escadusseres fixacions a les sofisticacions actuals, que ell defuig.
Moltes gràcies Joan, per la teva entusiasta aportació, i als germans Masó per donar-nos a conèixer la seva obra.
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Salamandra Trail
Participació del Salamandres a la "pujada i baixada a Guanta " 12,3Km.
00079
00085

Jordi Béjar JimÉnez
Sergi Turull Montells

SALAMANDRA TRAIL 00:53:35
SALAMANDRA TRAIL 00:53:51

Participació del Salamandres a la mitja Marató i cursa 11km de Castellterçol
Cursa 11 km
9è.
7è.
100.
129.
130.
145.

Marc Talo Orpinell
Leonardo Alvarez
Noelia Herrera Pua
Marina Ramos Pla
Xavi Valdivia Galvan
Melani Herrera Pua

SÈNIOR
MÀSTER
MÀSTER
SÈNIOR
SÈNIOR
SÈNIOR

00:57:42
01:08:16
01:25:03
01:38:06
01:38:07
01:45:24

MÀSTER
VETERÀ

02:04:43
02:06:58

Cursa 21 km
35.
40.

Miquel Moreno Navarro
Albert Cerezo Serra

Participació del Salamandres a la ULTRATRAIL de COLLSEROLA . 80KM
298
Noelia Herrera Pua
(10a femení, 6a de la seva categoria.)

F-10

12:44:22

Participació del Salamandres a la Burriac extrem : 25KM
56

Moreno Navarro, Miquel

2:57:31

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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GAME
AGENDA DESEMBRE: Dissabte 13 - Jornades d'iniciació a l'orientació.
El Game farà la sessió practica del curs d'iniciació a l'orientació el dissabte 13 de Desembre. Es concretarà l'hora i lloc de la sortida als participants per email o whatsapp

AGENDA DESEMBRE: Diumenge 14 - Pujada del pessebre a la Castellassa
El GAME un any més participarà en la pujada del pessebre a la Castellassa de Can Torras el diumenge dia 14 de desembre.
Si vols venir a escalar amb nosaltres, vine els dimarts de 19:30 a 21:00 al boulder del CEC i en parlem.
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Grup Familiar
Crònica de la sortida del mes de Novembre
Diumenge 16 un grup de 9 famílies vam fer cap a Vidrà per passar una bona estona passejant pels voltants del poble.
Feia un dia de tardor fantàstic, sol i fresqueta ideal per caminar. Vàrem baixar tot caminant fins al Salt del Molí tot
baixant per uns boscos de roures i faigs espectaculars.
El camí estava relliscós després de les pluges dels últims dies però vam arribar al saltant sense caigudes.
Els nens s'ho van passar de valent tirant pedres al riu i pujant fins a prop del saltant.
La tornada la férem tot pujant per una fageda amb uns colors espectaculars fins a arribar novament a Vidrà.
Allà vam dinar tots junts mentre els nens jugaven al parc.
Un diumenge fantàstic.
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Esplai Sargantana
COLÒNIES DE TARDOR
El passat dissabte 25 d’octubre, els joves i infants de l’Esplai Sargantana del CEC, ens vàrem dirigir al Montseny per
celebrar la castanyada i l’arribada de la tardor. Primerament, vàrem anar al pàrquing de Santa Fe, per fer una excursió
matinal amb els familiars. On seguint un PR vàrem arribar al Turó Morou. Els més valents varen seguir fins fer cim amb
una petita grimpada, seguidament vàrem baixar al pantà de Santa Fe i d’allà cap al punt d’inici. Una bona manera
d’iniciar el cap de setmana.
Posteriorment, vàrem anar La Farga del Montseny, on tots plegats vàrem passar un cap de setmana ple de diversió,
amb la finalitat de fer auge de la bellesa de la tardor, la castanyada i d’apropar-nos una mica més a la natura.
Diumenge, ben tips de castanyes i cansats de tant jugar i córrer pel bosc vàrem tornar cap a casa.
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Grup Juvenil
Pujada a la Mola desde Can Robert
El passat 23 de novembre grup juvenil va anar a la Mola desde Can Robert,
passant pel Canal de l'abella. Un cop fet el cim vam baixar pel conegut camí
que arriba a Sant Feliu i d'aquí fins a Castellar. Gràcies al bon temps que ens
va acompanyar durant tot el matí vam poder gaurdir del paisatge tardorenc.
La següent sortida programada serà el proxim dia 14 de desembre amb la
pujada anual a la Castellasa. Animeu-vos!!
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El Centre
Excursionista
de Castellar
us desitja

Bon Nadal
i Bon any

2015
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