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 - Excursió pels voltants de Guanta.
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 - 10è Memorial Isidre Cabedo.

7 Grup Anar-hi Anant. 
 -  Crònica sortida esmorzar a Sant Llorenç Savall. 
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8   Esplai Sargantana
 - Escapada de super joves al Puig de la Creu.

9   Grup de Muntanya
 - Recuperat el pessebre de Sant Marc.

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

COBRAMENT DE REBUTS DE SOCI DOMICILIATS

Us informem, perquè estigueu avisats, que a primers de febrer us serà 

cobrada la quota de socis de 2015 en el compte on la teniu domiciliada

Una vegada més, gràcies per la vostra fidelitat al Centre.

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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La Mola

Avenc de la Canal de l'Abella

Aparcament
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Dia 8 Els rodals de Castellar. 
 Organitza: Grup Anar-hi Anant - Pàg. 7

Dia 14 Excursió pels voltants de Guanta. 
 Organitza: Grup Natura - Pàg. 5

Dia 15 Sortida pel Parc de la Serralada Litoral. 
 Organitza: Grup Salamandra Trail - Pàg. 7

Dia 22 Pasejada pels voltants de la Mola en memòria de l’Isidre Cabedo
 Organitza: Grup de senders - Pàg. 6

Dia 28 Sortida a Sant Llorenç
al 1 Març Organitza: Esplai Sargantana - Pàg. 8
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FEBRER
Sortides  i Actes

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



El grup ha sortit del punt de trobada habitual passat uns 
cinc minuts de les vuit del matí, quan ja hi eren tots allà con-
gregats i s’havien fet les corresponent bromes matineres. La 
flotilla de cotxes ha menat cap al lloc de treball, un pèl més 
amunt de Can Mañosa, allà on no toca el sol ni a l’estiu.

El cronista ha estat content avui: no feia molt fred, en-
cara que s’havia folrat bé l’organisme per si es tornava 
a produir la situació de la sessió anterior. En arribar ha 
comprovat la diferència de temperatura en observar que 
la bassa del mas no estava congelada. Això és un bon 
símptoma i permet afrontar la feina amb una mica més 

Barraques - Pujant parets a la barraca 118 o “d’en Lluís Roig”

General

d’entusiasme.

El grup s’ha dividit en dues seccions, la primera s’ha dedicat a pujar les parets de la barraca 118, fins i tot a ubicar la 
llinda al lloc que li correspon i amenitzar-la amb una sobre-llinda, constituint el que s’anomena un tancament en 
“nurag sard”. El segon grup, no tan nombrós, s’ha dedicat a netejar la zona on té la seva ubicació una nova barraca 
encara per batejar.

Després dels corresponent debats sobre la ubicació de 
les pedres, sempre de forma amistosa, i de posar al seu 
lloc una bona quantitat de pedra, ha arribat l’esperada 
hora de l’esmorzar. Els de la barraca de dalt han fet saber 
als de la barraca de sota que es procedia a la cerimònia 
pel sistema analògic del crit pelat, del que encara no s’ha 
trobat substitutiu que sigui més eficient.

Cadascú ha tirat del que portava a la motxilla, exhaurint 
les existències de la teca particular, fins que arriba el mo-
ment de compartir, i en aquesta ocasió s’ha compartit 
bastant. De fet, hi ha opinions al respecte de canviar l’ob-
jectiu del grup i, en lloc de centrar-lo en la dedicació a la 
sempre feixuga remenada de pedra seca, fent una pausa 
per l’esmorzar; ara es dedicarà a esmorzar fent una pausa 
per a empènyer alguna pedra cap amunt. El pit-roig se’ls 
mirava incrèdul.

Mistela, torrons d’Agramunt, dolços ametllats, catànies i 
fruits secs han constituït les postres dels esforçats mem-
bres del grup. Després han començat a pujar les parets 
de la barraca fins que, gairebé sense adonar-se ningú, ha 
començat a faltar pedra. Quina novetat!!! Els exploradors 
han fet una descoberta, tot intentant ubicar llocs per a 
aprovisionar-se d’aquesta preuada matèria primera.
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A migdia, més o menys que tampoc cal precisar molt, 
s’ha donat per conclosa la sessió i la tropa ha enfilat el 
camí de tornada, tot fent una aturada a la barraca en la 
que la secció de neteja havia deixat un bon rodal net i 
polit, preparat per a la intervenció de la secció de juga-
dors d’aquell “tetris” gegantí.

AGENDA FEBRER 
Dissabte 14 Excursió pels voltants de Guanta

Grup de Natura

Itinerari: Castell de Guanta, cases i bosc de Guanta, coll de
la Titeia, collet català i can Sanosa.
Hores de camí: 3h, aproximadament.
Sortida: 9h del matí davant l’IES Castellar, en cotxes
particulars. Retorn cap a les 12.15 del migdia.
Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos (tel. 93 714 69 35)
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Grup de Senders

Estimats companys, us comunico des de la vocalia del grup de Senders, que hem assistit a la reunio d'organització de 
la ruta del Tres Monestirs, que tindrà la seva celebració el 22 de Març. Per si algú vol colaborar us convido a participar.

La propera reunió la tindrem al local del centre Muntanyenc de Sant Cugat el proper 26 de gener. 
Informació fvilaclara@telefonica.net

Com cada any, en memòria de l'Isidre Cabedo farem una sortida pels voltants del poble . Enguany aquesta sortida, tot 
i tenir pujades i baixades, serà d'un caràcter nostàlgic doncs a l'Isidre li agradava.
L'excursió serà una passejada pels voltants de La Mola, sortirem de l'aparcament del Girbau a les 8:15 h., pujarem cap 
a coll de Grua, després Coll del Malpàs, Camí del Monjos, cim de La Mola (esmorzar temps aprox. 30 minuts ) Baixarem 
cap al Morral del Drac i continuarem per la canal o camí de l'Abella on passarem pel costat de l'avenc i forn de calç 
del mateix nom , seguint el camí arribarem a Can Pobla caminant per un camí amb magnífiques vistes de Montserrat, 
Serra de l'Obac i de la plana, ens enfilarem cap el Coll del Malpàs i retornarem pel camí cap a Coll de Grua i l'aparca-
ment del Girbau
 
Per a qui vulgui apuntar-s'hi, les dades de l'excursió són les següents :
 
Dificultat cap (s'aconsella portar bastó per a les baixades, càmera fotogràfica per als records )
desnivell de 550 m. i un recorregut d'uns 10,75 km.
Durada aproximada 4h tranquils
Data : Lloc de concentració a les 7:45 h. del mati al Centre (per sortir amb cotxes particulars i desplaçar els menys cotxes possibles)
Sortida oficial de l'aparcament del GIRBAU: 8:30 ( per si algú hi vol anar directe)
Informació al telèfon 625486654, correu fvilaclara@telefonica.net; o al telèfon 659000773, correu jserragili@hotmail.com

AGENDA FEBRER 
Diumenge 22  - 10è Memorial Isidre Cabedo

La Mola

Avenc de la Canal de l'Abella

Aparcament



AGENDA FEBRER 
Diumenge 8 - Els rodals de Castellar.

Diumenge 22 - 10è Memorial Isidre Cabedo.

Excursió matinal. Sortida a peu des del local del C.E.C., a les 8 del matí, en punt. 
Retorn al local del C.E.C. a una hora prudent per tal de celebrar la nostra tradicional calçotada de germanor.
Informació i detalls als telèfons  93.714.37.47 i 93.714.82.95

Autora: Elvira Guardia.  Pont de Sant Llorenç Savall. Autor: Jaume Planas.  Parany d'en Frederic.

Excursió matinal. Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar en cotxes particulars. Aquesta excursió la farem conjun-
tament amb el Grup de Senders, que té cura de la seva organització. Bàsicament serà una volta per la Mola, amb 
sortida i arribada a l’aparcament del Pla del Girbau. 
Informació i detalls al telèfons 93.714.37.47 i 625.486.654
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SORTIDA ESMORZAR A SANT LLORENÇ SAVALL, el 28 de Desembre

SORTIDA PEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL,

Per aquesta sortida ens varem trobar una bona colla de membres del grup Anar-hi Anant a la plaça del Forjador, per 
tal d'agafar el bus cap a Sant Llorenç Savall.

Arribats a aquesta petita població varem fruir d'un esmorzar diferent dels que fem habitualment. Tot seguit, i apro-
fitant el dia assolellat que feia varem fer les oportunes fotos de grup.

Ja de retorn varem enfilar cap al camí de les Estàtues, can Cadafalc, Alzina Balladora, can Canyelles i Castellar. Varem 
rebutjar passar per la carena dels Pals, atès que es troba en un estat dificultós a causa dels molts arbres caiguts con-
seqüència de la forta ventada del passat mes de desembre.

Diumenge 15 de febrer farem sortida pel Parc de la Serralada Litoral, ruta 
circular amb sortida i arribada a Tiana; el recorregut passarà per La Conr-
reria, la Font Freda, la Font d'en Gurri, L' Hermita de Sant Mateu i retorn a 
l'inici, aproximadament uns 20km.

Grup Anar-hi Anant

Grup Salamandra Trail



AGENDA FEBRER 
Cap de setmana del 28 Febrer - 1 Març - Sortida a Sant Llorenç

De cara al mes següent hi ha programada una sortida de cap de setmana a Sant Llorenç, on es farà una dormida 
conjunta al cau. Per tal d’adaptar-se als múltiples grups d’edat que hi ha a l’esplai els grups de: Grans, Joves i Súper-
Joves, aniran a peu durant el matí i per la tarda vindran els grups de: Petits i Mitjans, que sortiran el migdia de la 
plaça del Forjador.
Aquesta sortida de cap de setmana es preveu del 28 de febrer fins a l’1 de març i estarà carregada d’activitats i 
experiències per tots! 
Pròximament es concretaran horaris via mail. 

ESCAPADA DE SÚPER JOVES AL PUIG DE LA CREU
Per començar l’any amb bon peu, el dia 4 de gener de l’esplai Sargantana va fer una escapada al Puig de la Creu 
amb el grup “Súper-Joves”. 
L’excursió estava organitzada i programada per tot  un matí,  es tractava de començar a activar el cos fent una mica 
d’exercici per baixar els torrons i les neules  acumulades durant les festes de Nadal i passar-ho bé. És ben conegut 
que si es surt de la rutina, dels llocs on ja s’està sempre, les expectatives de millorar augmenten considerablement, 
per tant el resultat de  l’objectiu va ser encertat positivament.
Així doncs, tot va començar caminant fins a arribar al Puig de la Creu,  allà van ser testimonis d’un factor que ha 
marcat molt les festes de Nadal, un element que alhora era una de les motivacions per pujar. Es tracta dels efectes 
devastadors del vent, que ha deixat marca per tot l’entorn, alterant-lo . Veure des de fora aquest panorama,  va 
donar la perspectiva de com realment havia afectat aquest canvi en el paisatge, van veure  com el fort vent que ha-
via estat el protagonista d’aquest canvi. És quelcom que va impactar en els infants i alhora els va enriquir fent que 
fossin més atents a la naturalesa, van tenir l’oportunitat d’allunyar-se per veure les situacions amb més claredat.

Grup Anar-hi AnantEsplai Sargantana
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UNA VEGADA MÉS, A SANT MARC DE BROCÀ.

Grup de Muntanya

El passat 11 de gener, un equip del grup de muntanya va fer la sortida matinal per anar a retirar el Pessebre que el 6 
de desembre havia instal·lat a l’ermita del cim de Sant Marc de Brocà l’equip que es mostra a la fotografia.

Com de costum varen deixar el cotxe prop de Coll de Pal i, aprofitant la sort d’un dia sec i assolellat de temperatures 
moderades, van aconseguir l’objectiu sense dificultats.
El Pessebre estava intacte i el veterà Jaume Torrens el va poder recuperar en pocs minuts. Un any més s’ha com-
plert com calia.

A més a més del citat, varen participar en la retirada en Vicenç Portell, en Joan Estalrich i en Josep Manel Martí.

PLANTES I FLORS

Servei interflora

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

CASTELLAR DEL VALLÈS
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Castellagraf, S.L.
Puig de la Creu, 3 - Tel./Fax 93 714 51 42

castellargraf@telefonica.net
Castellar del Vallès



CICLE DE SORTIDES

Excursió 1.- Pic de Bassegoda (22 març 2015)

Sortint de la població francesa de Vila-roja (Villeroge) pujarem fins al Pic de Bassegoda, un dels pics més emblemà-
tics de l’Alta Garrotxa, però per un itinerari que no és dels més transitats, però d’alt valor paisatgístic. La davallada la 
realitzarem, això sí, pel sempre bonic i conegut camí que discorre al costat de la riera de Sant Aniol fins arribar a la 
població de Sadernes.

Distància aproximada a recórrer: 20 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 750 m, descendent: 1200 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8,5 hores

Excursió 2.- Pic de Comanegra (19 abril 2015)

De la població de La Menera (Lamanère), també a França, i via Coll de les Falgueres, ascendirem al Pic de Comane-
gra, cim culminant de l’Alta Garrotxa. El descens el farem seguint la carena que, via el coll de Malrem, ens porta a la 
població de Rocabruna.

Distància aproximada a recórrer: 16 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 800 m, descendent: 700 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8,5 hores

Excursió 3.- Esquerdes de Rojà (31 maig 2015)

Des de l’estació d’esquí de Vallter 2000 ens enfilarem cap a la Portella de Morens on seguirem la carena fronterera 
en direcció est fins a Roca Colom. Des d’aquí seguirem la carena coneguda com Esquerdes de Rojà fins al Ras del 
Garber on iniciarem el descens fins a l’estació balneari de la Preste.

Distància aproximada a recórrer: 17 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 400 m, descendent: 1400 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8 hores

 
Excursió 4.- Puig de les Borregues (21 juny 2015)

Sortint també des de l’estació d’esquí de Vallter 2000 ens dirigirem cap al coll de la Marrana on seguirem en direc-
ció sud la carena que passant pel Puig de les Borregues  ens porta fins al Pic de Fontlletera. D’aquí anirem a buscar 
el camí que baixa del coll de Tres Pics fins arribar a la població de Tregurà de Dalt. Aquest recorregut, si el temps 
acompanya, ens oferirà un vista ben enlairada dels cims més alts del Ripollés i de les boniques valls circumdants de 
Coma de Fressers i de l’alta vall del Ter

Distància aproximada a recórrer: 18 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 750 m, descendent: 1400 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8 hores

 

Grup de Muntanya
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Excursió 5.- Torres de Cabrenç (19 juliol 2015)

Sortint novament de la població de Vila-roja ens dirigirem en direcció oest cap al pla de la Muga. D’aquí i passant 
ple Pla del Castell pujarem al conjunt medieval de les Torres de Cabrenç. A continuació baixarem al nostre punt de 
sortida de la segona excursió: la població de La Menera. Des d’aquí, i desprès d’un curt trajecte en autocar, anirem a 
la població de Molló per celebrar el ja tradicional dinar de fi del cicle excursionista.

Distància aproximada a recórrer: 12 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 700 m, descendent: 750 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 5 hores

Preus

Per als socis del Centre Excursionista de Castellar del Vallès, el preu per a tot el cicle d’excursions és de 95€ i el preu 
individual de cada excursió és de 25€. Per a no socis els preus són de 120€ i 30€ € respectivament. Com a novetat 
d’enguany, els membres juvenils del Centre poden participar a un preu de 10€ per excursió. Els interessats poden 
passar a pagar per la Secretaria del Centre de 19:00 a 21:00, dimecres o divendres.

Assegurança i responsabilitats

És molt recomanable disposar-ne de la corresponent assegurança per als tipus de sortides que es descriuen. Aques-
tes sortides es realitzen en comú acord entre els participants, sense cap persona responsable del grup. El Centre 
Excursionista de Castellar declina qualsevol responsabilitat sobre els incidents que es puguin produir en el decurs 
de les mateixes, salvat de la responsabilitat civil que n'assumeix.

Pel fet de participar-hi en les mateixes s'accepta la responsabilitat individual sobre la seguretat de cadascú.
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ESPORTS

Carrer Major, 23
Tel. 93 714 28 74
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