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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 18 XII Prova de resistència Els Cinc Cims
 Organitza: CEC- Pàg. 5

Dia 18 Excursió vers el naixement del riu Ripoll
 Organitza: Grup Natura- Pàg. 8

Dia 19 Sortida a la Font dels Confits (Serra de l’Obac) 
 Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 7

Dia 22 VIAJE AL BLANCO - Último grado al polo norte de Jordi Canal    
 Organitza: Grup Audiovisual - Pàg. 6

Dia 24 1a Reunió preparació Diada del soci 2015 
 Organitza: CEC - Pàg. 4

Dia 26 El cau dels emboscats i el queixal corcat (Els Emprius) 
 Organitza: Grup de Familia - Pàg. 7
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ABRIL
Sortides  i Actes



AGENDA ABRIL
Divendres 24 - 1a reunió - DIADA DEL SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLAR
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General

L’any passat es va realizar la primera edició de la Diada del Soci del C.E.C. i des de la Junta del Centre es va valorar com 
un èxit de participació. Tothom va gaudir de valent amb el rocòdrom muntat al pati, es van aixecar fites de pedra seca 
al bosc de pedres, es va caminar fins a l’ermita de les Arenes, on es va fer una missa i una ofrena floral, el carrer Colom 
va omplir-se de punta a punta a l’hora del dinar i a la tarda moltes persones van disfrutar de les pel·lícules projectades 
a la sala d’actes del Mirador.

Enguany s’ha reservat el tercer cap de semana d’octubre per realizar una nova edició de la Diada. 
Si estàs interessat/da en ajudar i aportar les teves idees, quedes convidat/da a la reunió prevista pel divendres 24 
d’abril a les 21:00 a la seu social del C.E.C. En cas de que vulguis col·laborar però no puguis assistir a la reunió, pots 
posar-te en contacte amb els impulsors en horari de secretaria o fent arribar un missatge a cecastellar@gmail.com.
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General

Oberta la inscripció a la XII prova de resistència Els Cinc Cims, que tindrà lloc el diumenge 12 d'abril de 2015.

Pots accedir al formulari de preinscripció per mitjà de l'enllaç següent:
http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=102

Un cop omplert el corresponent formulari, rebràs un missatge en la bústia de correu electrònic que has fet constar en 
el mateix, en el que trobaràs instruccions per a completar la inscripció.

Per a més informació, accedeix als següents enllaços:
http://www.els5cim.cat
http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/ruta-els-5-cims/

AGENDA ABRIL
Diumenge 12 - XII Prova de resistència Els Cinc Cims



Lloc: Sala d’actes del Centre Excursionista. 
El proper 22 d’abril a les 20:30 tenim el plaer de comptar amb el relat de Jordi Canal, membre de l’expedició polar a a 
l’últim Grau del Pol Nord, recorrent 111 km sobre esquís .
La projecció VIAJE AL BLANCO és a la vegada un diari d’expedició, un llibre de superació personal, una història de 
l’exploració polar i una crida a la consciència mediambiental.

AGENDA ABRIL
Dimecres 22 - VIAJE AL BLANCO - Último grado al polo norte de Jordi Canal-Soler

Grup Audiovisual
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El llibre és el diari dels nous dies passats sobre el gel, en una petita 
expedició de quatre components, en un dels ambients més hostils 
del planeta.

De vegades tràgic, sovint amb pinzellades d’humor, és un viu retrat 
del dia a dia d’una expedició polar a través dels gels àrtics, amb la 
minuciositat i els detalls que moltes vegades s’obvien en els relats 
dels grans exploradors. 

Amb la lectura del llibre aprenem l’ús del material transportat pels 
expedicionaris, notem les sensacions que produeixen el fred i la so-
ledat i coneixem com satisfan les necessitats més vitals, quin és el 
millor menjar per a obtenir energia o com ens hem de vestir per a 
aguantar un fred de fins a quaranta graus sota zero.

El llibre també té una segona lectura com a llibre de superació per-
sonal, treball en equip i consecució d’un objectiu. 
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AGENDA ABRIL 
Diumenge 19 - Sortida a la Font dels Confits (Serra de l'Obac)
Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar en cotxes particulars.
Itinerari: Sortirem del Coll d’Estenalles i passarem per la Font Freda i els Avencs del Tortosí i la Brega. La Font dels 
Confits es troba dins d’una petita balma.
Distancia: 8 Km.
Desnivell aproximat: 200 mts.
Informació: Al telèfon 93.714.56.76

El passat 22 de Març la sortida del Grup Familiar va ajudar a pares i nens a conèixer millor els nostres rodals i ho vam 
fer de la mà del nostre company de la secció de Pedra Seca en Jaume Gual.
L’itinerari escollit ens va portar per la zona del pla de Palau i Can Borrell. Vam fer una petit recorregut que ens va 
mostrar un seguit de barraques, forns, amagatalls i canals que havien estat amagats sota els boscos i que els nostres 
companys han anat localitzant i reconstruint. Els nens ho van passar d’allò més bé durant el recorregut, entrant dins 
les barraques i sobretot travessant els antics canals.
Va ser un plaer compartir aquesta matinal amb en Jaume Gual i les seves explicacions sobre allò que anàvem veient. 
Agraïm sincerament la seva col·laboració i la gran tasca que du a terme la secció de Pedra Seca!

Sortida matinal
Lloc de trobada i hora de sortida: A les 09:00 al parking del Viena
Cal portar: Esmorzar i aigua
Més informació: grupfamiliarcec@gmail.com o bé al google groups i grup de whats de la secció.

Matinal pels rodals

AGENDA ABRIL
Diumenge 26 - El Cau dels Emboscats i el Queixal Corcat (Els Emprius)

Grup de Familia
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Grup Anar-hi Anant



Itinerari: Sant Llorenç Savall, presa de les Conques, gorg de Vilatersana, font de cal Llogari, coll de Traens, ermita de 
Sant Feliu de Vallcàrcara i Sant Llorenç Savall.
Hores de camí: 3h i mitja, aproximadament. 
Recorregut: 9 km. aproximadament
Desnivell: de 200 m.
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament en cotxes particulars fins a Sant Llorenç Savall.
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guàrdia. telèfons mòbils: 671265734-636620973

Ermita i masia de Sant Feliu de Vallcàrcara

AGENDA ABRIL
Dissabte 19 - Excursió vers el naixement del riu Ripoll

Grup de Natura
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