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Pujada del pessebre a
la Castellassa 2014

T

Noves troballes
de Barraques
Anem al Turó Gros
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
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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Sumari
4 Pessebre de la Castellassa
6 Barraques

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

7 Grup Familiar
- El Turó Gros

7 Grup Audiovisual

- Audiovisual "Ascensió de llegenda"

12 Grup Anar-hi Anant.
		
-

Crònica de la portada del pessebre
a la font dels Trons.
Font de la Fagina.
Sant Sebastià de Montmajor.

9 Grup de Muntanya

- Itineraris per l’Alta Garrotxa i el Ripollès
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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

Sortides i Actes
GENER
Dia 11

Font de la Fagina.

Dia 18

El Turó Gros

Dia 22
Dia 25

Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 8
Organitza: Grup Familiar- Pàg. 7

Audiovisual "Ascensió de llegenda"

Organitza: Grup Audiovisual- Pàg. 7

Diumenge 25 Sant Sebastià de Montmajor.

Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 9

8
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General
Pessebre de la Castellassa
La 49ena tradicional pujada del pessebre a la Castellassa de Can Torras ha congregat unes 90 persones, que han rebut
el pessebre transportat per un grup de 6 persones que han sortit a les 7:30 del matí de la seu del Centre Excursionista
de Castellar, carregant a la seva esquena la vella motxilla que contenia el pessebre construït pel soci de l'entitat i expert pessebrista Albert Antonell.
El camí cap amunt, fins al pla del Girbau, ha estat molt dificultós, en el que el grup expedicionari s'ha vist obligat a
saltar per sobre, esmunyir-se per sota o esquivar per una banda els molts pins caiguts que esborraven la senda que
els guiava.
Finalment han arribat al seu destí amb una certa puntualitat, cap a les 10 del matí, on, després d'esmorzar, s'ha iniciat
la cerimònia de passar el pessebre de mà en mà, fins que el més jove de tots (la més jove en aquesta ocasió) l'ha lliurat
al representant dels escaladors que l'havien de transportar fins al cim de la Castellassa.
Entretant s'ha cantat nadales, amenitzades per un grup de gralles, s'ha repartit torrons i neules i s'ha fet cagar el tió
per al gaudi dels més menuts.
La propera edició serà la 50ena, en la que s'intentarà esmerçar esforços per a fer-la especial.
Moltes gràcies a tots els que ens han acompanyat.
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Secretaria
Si accediu a la nostra seu social en horari de secretaria, sereu atesos per la
Maria Lluïsa, l'eficient i simpàtica administrativa que s'encarregarà de posar
en ordre la paperassa que es genera en la gestió de la nostra entitat.
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General
Barraques
El Grup de Recerca de la Pedra Seca no s'atura en la seva dèria de trobar, catalogar i restaurar barraques de pedra
seca dins del terme del municipi. Les darreres activitats s'ha centrat en el Sot del Guix, on continuen apareixen noves
peces que incrementen la llista del catàleg i la feina dels inesgotables membres del grup.
Ara, però, la seva tasca es veurà incrementada pels efectes de les ventades del dimarts dia 9 de desembre. S'haurà de
fer una avaluació de danys i obrir camí allà on els pins caiguts hagin tallat el pas, tasca que comptarà amb el concurs
d'una serra mecànica que s'ha adquirit als efectes oportuns.
Veieu les quatre darreres obres de restauració portades a terme:

D'en Josep Gibert

De la Bàrbara

D'en Pep Aced

Del Perrucaire

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

D'en Josep Ramon Recordà
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Grup Familiar
El Turó Gros
Aquest és un sender orientat cap a la part est de la població de Caldes de Montbui, on es pot apreciar un bosc notable
com és el de Can Camp, rieres, fonts i indrets amagats que es succeeixen i que deixen un bon regust. Passarem a prop
d'un camp de golf i arribem fins a tocar de la urbanització Els Lladoners. Ja, per acabar, tornem cap a Caldes passant
pel costat mateix del Mas Manolo, on va viure els darrers anys de la seva vida, l'escultor Manolo Hugué.
Una vegada arribats a Caldes, sortim de la plaça de la Font del Lleó i enfilem pel carrer Bellit i carrer Bigues fins a
trobar la carretera C-59 de Mollet a Moià. Creuem la carretera i seguim recte pel carrer que va al cementiri de Caldes.
Aleshores, deixem l'entrada del cementiri a la dreta i pugem per un camí que segueix a l'esquerra. El recorregut està
indicat per marques. Ès força planer i assequible per la mainada.
Sortida matinal.
Dia de la sortida: 18/01/2015
Hora de la sortida: 9 del matí
Lloc de trobada: Viena
Organitzador de la sortida: Josep Masaguer

Grup Audiovisual
Audiovisual "Ascensió de llegenda"
Organitza: Grup Audiovisual
El Dijous 22 de Gener a les 20h30’ es realitzarà el audiovisual "Ascensió de
llegenda" a càrrec del prolífic Antonio Picazo, gran escalador, aperturista de
vies d’escalada de bellesa singular com la Zarathustra al
Gallinero , la
via del silencio en Riglos o la Teresina amb historia personal . També escriptor i autor de guies.

PLANTES I FLORS
Servei interflora

Castellagraf, S.L.

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

Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42
castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès
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Grup Anar-hi Anant
Crònica de la portada del pessebre a la font dels Trons.
Sortim com de costum a les 8 del matí de l’IES Castellar fins al pàrquing de Les Arenes, on deixem els cotxes.
Enfilem tot seguit cap al turó de Castelló, on podem gaudir d’unes vistes excel·lents. Fem una petita volta per
atansar-nos a la font dels Trons, lloc on, seguint la tradició del grup, deixem instal.lat un bonic pessebre, obra del
company Francesc Soto.

Desprès de la preceptiva ronda de fotografies, deixem pas al torrons, polvorons, moscatell i altres coses de
menjar. Entre glop i glop, varem cantar
unes nadales i fruir d’una estona de
molt bon ambient, agradable i rialler.
Finalment, només ens quedava tornar
a desfer el camí per arribar als cotxes,
tot desitjant que l’any vinent puguem
tornar a trobar-nos de nou per celebrar
tan bonic esdeveniment.

AGENDA GENER

Diumenge 11 Font de la Fagina.
Excursió matinal.
Sortida a peu a les 8 del matí del local del C.E.C .
Durant l’esmorzar prepararem les activitats del trimestre. Porteu idees i suggeriments, tants com vulgueu.
Itinerari: Font del Cusidó, can Padró, pujarem en direcció a la font del Canyadell fins arribar a la font de La Fagina,
on esmorzarem. La tornada la farem passant per can Montllor, can Padró i Castellar.
Hores de camí: Tres i mitja aproximadament.
Vocals: Lluis Vilà 93 714 37 47 i Guillem Diaz 93 714 82 95.
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Grup Anar-hi Anant
AGENDA GENER

Diumenge 25 Sant Sebastià de Montmajor.
Excursió matinal.
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar. Desplaçament en cotxes particulars fins l’Alzina Balladora.
Itinerari: Alzina Balladora, Cadafalc, Sant Sebastià de Montmajor, Els Tres Pins i Alzina Balladora.
Hores de camí: Tres i mitja aproximadament.
Vocals: Guillem Diaz 93 714 82 95 i Lluis Vilà 93 714 37 47.

Grup de Muntanya
AGENDA GENER

Cicle d’excursions 2015: Itineraris per l’Alta Garrotxa i el Ripollès
Els exploradors del Grup de Muntanya Lluís Bacardit, Joan Estalrich, Josep Maria Góngora i Vicenç Portell, no paren
de fer les prospeccions necessàries per a oferir un nou cicle de rutes l'any vinent. No tingueu cap dubte que serà
molt engrescador i permetrà recórrer contrades d’un gran interès paisatgístic.
Un cop estigui enllestit el programa, es donarà a conèixer i s'obrirà el període d'inscripcions.
Cal agrair la tasca portada a terme per aquests inesgotables exploradors.

www.feec.org
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