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MATERIAL EN PRÉSTEC

1.- En el cas que el soci o sòcia no torni el material el dia
en què s'ha compromès, sense raons de força major, no
recuperarà la fiança.
2.- Cada soci o sòcia només podrà recollir un màxim de
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3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les condicions expressades.
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Salutació

Benvolguda sòcia, benvolgut soci:
Un any més, ens il·lusiona posar a les teves mans el butlletí
del mes de gener on hi trobaràs el resum de les activitats
realitzades durant lany que deixem enrere i el calendari de
les activitats més significatives, clàssiques i noves, que farem durant el 2019. Al mateix temps, en full a part, trobaràs
la convocatòria de lAssemblea General Ordinària que celebrarem el divendres dia 22 de febrer i en la que desitgem poder-nos saludar personalment.
També en full a part, el Grup de Fotografia ens ha fet arribar
les bases del concurs per a lany 2019 i que aporten novetats respecte al 2018. Després de lèxit del concurs passat, que
ha permès gaudir de molt bones fotografies en el nostre local
social, animem a tots els socis a participar i gaudir daquesta
nova edició.
Durant lany 2018, el Centre Excursionista sha mostrat dinàmic i engrescador fruit del dinamisme encertat dels diferents grups de lentitat. Hem encetat noves activitats que
han estat molt ben rebudes. La col·laboració estreta amb
lAjuntament de Castellar ha estat un fet. Hem obert els braços a altres entitats del nostre municipi i hem trobat molt
bona resposta a lhora de realitzar projectes comuns. Estem
treballant amb làrea de Salut de lAjuntament de Castellar
en projectes de natura i salut; volem ajudar a convertir Castellar en un model de poble saludable. Ho tenim tot: tenim
lentorn, tenim les persones i tenim la il·lusió de fer-ho.
Lany 2019 serà un any dimportants projectes, i ens proposem obrir-nos més al poble de Castellar amb activitats de
caire familiar i esportives no competitives. Potenciarem el
grup juvenil amb activitats adequades a les edats, i dirigides per monitors professionals. Impulsarem la realització
dun Open descalada entre diferents Centres Excursionistes de la Vegueria del Vallès. Totes les activitats considerades històriques i tradicionals tindran tot el suport de lactual junta directiva entenent que formen part de la pròpia
essència de la nostra entitat. Les Càpsules Formatives i les
sessions audiovisuals ens aportaran el vessant cultural que
mai pot faltar.
Des de la junta directiva, animem a tots els grups de lentitat, i a través dels seus vocals, a seguir treballant en la preparació i organització dactivitats que girin al voltant de tres
eixos bàsics: muntanya, salut i amistat. Per als més grans,
aquests tres eixos ens aportaran una millor qualitat de vida
i als més joves els mostrarà els beneficis duns hàbits saludables.
Rep una abraçada
La Junta Directiva
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Gener

Matinal per retirar el Pessebre
de Sant Marc de Brocà, tot nevat

Vàrem anar a Sant Marc per tal de recuperar el tradicional
pessebre. Afortunadament, enguany l'hem trobat intacte i
ja ha tornat al seu lloc al local del Centre Excursionista.
A la llibreta de registre únicament hi figurava la signatura
de 5 persones que han arribat fins al cim en el decurs d'aquestes darreres festes nadalenques. És evident que la baixa temperatura i la presència de neu ha reduït dràsticament
el nombre de visitants.

Grup Familiar

Sortida a la Neu del Grup Familiar

Aquest any vam repetir a lestació desquí nòrdic de Lles, a
la Cerdanya. Dissabte vam aprofitar per jugar amb la neu:
trineus, guerra de neu, caminadeta per dins el bosc. Grans i
petits vam gaudir dallò més jugant amb unes condicions
de neu immillorables. Vam fer nit al Refugi de Cap del Rec,
amb jocs de taula, lectura i alguna guerra de coixins a les
habitacions... Diumenge vam aprofitar una gran jornada desquí de fons; els petits amb monitor i els més grans en grup,
pistes amunt. Quina bona neu i quin nivell desquiadors! Un
gran dinar al refugi va posar la cirereta final.

de Natura
ElGrup
Puig Rodó
i el Pi de les Quatre Besses del Dalmau
Grup de Natura

Ens vam trobar una colla de 14 persones, amb la intenció de
passar una bona estona caminant pel Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt, i des del capdamunt de la urbanització
de Les Marines, gaudim de les vistes sobre el Turó dels Abellerols, Castell-de-Pera i Roca Sereny caminant vers el Puig
Rodó. Des daquí es pot apreciar una magnífica vista de tot
el massís de Sant Llorenç del Munt, la Castellassa de can
Torras, la Mola, Morral del Drac, Turó de les Nou Cabres, els
Òbits, les Fogaroses, el Montcau i els Emprius.

Grup de Muntanya

Tercera Etapa del cicle dexcursions
del Grup de Muntanya del Camí Ramader

De Santa Maria de Les Llosses a la cruïlla de la carretera entre Sobremunt i Sant Boi del Lluçanès amb Voltregà.
Per pistes, corriols i carrerades de transhumància, un ramat de vint-i-sis tocats per la muntanya va resseguir vers el
sud els 22,7 km de letapa, la més llarga del cicle.
El grup va respondre de meravella, marxant units a bon ritme. Foren cinc hores de caminar, una jornada inoblidable
pels tocats per la muntanya que es van poder endur cap a
casa una colla de magnífiques fotografies de record.

Excursió matinal Les Arenes, font dels Trons, Torrota, turó del
Castelló, ermita de Les Arenes

El pessebre del Grup Anar-hi Anant, situat a la font dels Trons, es presenta en bon estat de conservació. No hi ha constància que hagi rebut
cap visita des que es va col·locar a finals de novembre.
Pel que fa a lestada al proper turó del Castelló, el Roure Simeó ha
desaparegut definitivament. Fa un parell danys encara hi havia un petit reboll, però això deuria molestar. Hi ha persones de tot tipus.
El sender que vàrem obrir anys enrere amb lamic Joan Roura quan es
va preparar la Marxa Infantil encara es conserva dins duna acceptable
bona viabilitat. Demà toca anar a treballar una estona pels entorns del
castell de Ribatallada.
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Febrer
Grup de Natura

La Foradada de Cantonigrós

Es tracta d'un espectacular salt d'aigua, de conte de fades, vorejat
de roca amb un forat al seu costat dret, d'aquí li ve el nom de roca
foradada. L'excursió qui hi porta és fàcil i sense cap dificultat tècnica, a excepció de la darrera part, amb un pronunciat pendent, on
cal anar amb compte amb les relliscades.
Vam anar per un agradable camí entre alzines sureres, roures, castanyers i arbres de ribera.
Resseguirem per un sender enlairat, la riera de les Gorgues també
anomenat torrent de la Rotllada, que ha creat unes formes curioses a la roca. Al cap d'uns quatre quilòmetres ens esperava
un gran gorg d'aigua dolça rodejat d'un amfiteatre de parets de roca, amb una cascada, l'aigua cau des d'una altura de 2530 m. Al costat del gorg hi ha les ruïnes d'un antic molí que utilitzava el desnivell del riu com a força motriu.
Vam poder gaudir de la sensació d'haver descobert . Descansem una bona estona tot fent fotos del dret i del revés, gaudint
d'aquest sorprenent indret mentre agafem forces per la tornada... que ara fa pujada!

XIII Memorial Isidre Cabedo, la crònica

L'Isidre Cabedo va ser un home que va deixar una agradable
memòria entre els seus companys de caminades, en el grup
de Senders de la nostra entitat. Mostra d'aquest bon record
és el memorial que se li dedica anualment, celebrat amb
una passejada pels entorns de la població.
En aquesta ocasió s'ha fet un recorregut que va dissenyar el
grup de la Pedra Seca, en el que es visita un grapat de barraques de vinya junt amb altres punts d'interès, prop de
l'ermita de Les Arenes.

Game

Sortida a la Serra de Montgrony

Vam decidir anar a la Serra de Montgrony i pujar el Costa
Pubilla (2.056 m.s.n.m) des del poble de Nevà, al Ripollès.
Aprofitant un magnífic dia i coincidint amb les nevades més
importants de la temporada, vam gaudir duna jornada hivernal. Una sortida diniciació per tocar una mica de neu es
va convertir en una caminada exigent, de més de 10 km i
amb un gruix constant dentre 70 i 90 centímetres de neu
pols.

El naixement del Butlletí
Mirar enrere per poder seguir endavant

Una mica d’història

Aprofitant l'extraordinària feina de digitalització dels antics butlletins del SEAC (Secció
Excursionista de l'Ateneu Castellarenc), realitzada pel nostre amic Joan Roura, obrim
un apartat en l'actual butlletí que ens permetrà conèixer el funcionament de l'entitat unes quantes
dècades abans.
Malgrat que l'entitat neix el 15 de novembre de 1953, no és
fins al mes de març de 1965 que apareix el primer full informatiu, evidentment escrit en castellà donades les circumstàncies polítiques i socials de l'època.
Cal destacar d'aquest document una sèrie de curiositats com
són el número de telèfon de l'Entitat, el 141, que ens indica
que en aquesta època la telefonia del poble encara funcio-

nava amb una centraleta manual. També observem que
l'adreça és la de l'edifici de l'Ateneu.
Crida l'atenció la importància de les sessions de transparències o diapositives. De les set activitats programades, quatre són projeccions i en destaca la de Joan Manel Anglada i
Jordi Pons, extraordinaris escaladors i alpinistes de l'època,
presentant les seves ascensions per diferents cims del món
i culminant en l'escalada a la cara nord de l'Eiger, escalada,
encara avui, permesa a molt pocs escaladors.
El butlletí d'una entitat és el seu quadern de bitàcola, no
importa el format, importa el contingut, contingut que escriuen tots i cada un dels socis descrivint les seves vivències, i que en el moment de la seva publicació ja són part de
la història del Centre, part del seu patrimoni.
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Març
Grup Anar-hi Anant

Una des les clàssiques: Sant Llorenç- Castellar

El diumenge 25 de febrer vam fer una de les excursions anomenades per nosaltres, com una de les clàssiques, després
de pujar fins a Sant Llorenç Savall en Vallesana, vam agafar el
camí que passa per la Busqueta en direcció a l'ermita de Sant
Jaume, aquí vàrem aprofitar per esmorzar, ja que les vistes
sobre el massís de Sant Llorenç del Munt són espectaculars,
la mala sort que vàrem tenir va ser uns motoristes que voltarem per aquells paratges i ens van deixar una pudor que
semblava que estiguessin al mig de Barcelona.
Després ens varen dirigir fins al parany del Boter, Can Cadafal i la carena dels "Pals", tot gaudint d'un dia esplèndit i de
molt bones vistes, un cop visitades unes quantes barraques
de pedra seca vam arribar al camí de Can Borrell i des d'allà
fins a Castellar era un tir de pedra.

La metereologia ens va ser propícia
28a TRAVESSA DE CASTELLAR A MONTSERRAT

Es va poder realitzar aquesta activitat perquè el temps ens
ho va permetre. Llàstima que no fóssim més colla. La informació meteorològica avançada espantava. Mai havíem vista tanta aigua rajant muntanyes avall, conseqüència de
labundosa pluja que va caure durant tot el dia anterior. Val
a dir que tampoc mai ens havíem enfangat tant, perquè els
senders shavien convertit en torrents.
La novetat de la travessa denguany va ser la presència participativa, fora dinscripció perquè era una prova, del grup
Juvenil del Centre. Uns quants nens acompanyats de pares
i seguits per carretera dun cotxe de suport van fer alguns
trams, però només en Biel Miró Rocavert, de 12 anys, va arribar al cim dins el temps previst. Enhorabona pel valor, noi!

Grup de Natura

Sortida al camí de les Aigües de Barcelona

Reeixida estrena del documental La Roca del Pastor
A lauditori Miquel Pont es va estrenar oficialment el documental La Roca del Pastor promogut des del Centre Excursionista de Castellar per celebrar el 50è aniversari de la pujada del pessebre a la Castellassa de Can Torras.
Lacte va comptar amb la presencia dels directors, Dani Sagrera i Raül Esteve.
Sinopsi: Documental històric descalada. Explica diferents
successos relacionats amb lescalada transcorreguts a la
Castellassa de Can Torras, al parc natural de Sant Llorenç del
Munt i lObac. És un document que resumeix la història de
lescalada al
nostre país
des de la proximitat. És
també, però,
un testimoni
que ens passeja per moments culturals, polítics i
socials que
han influenciat el país
amb lescalada de fons.

Amb una temperatura agradable i força sol, vam fer lexcursió del
Camí de les Aigües de Barcelona, a la serra de Collserola.
Amb un grup de 14 persones, un recorregut duns 13 kms i una
durada de tres hores i mitja de passeig efectiu.
Vam fer servir el transport públic entre Sabadell, plaça del Nord i
Vallvidrera. (Ferrocarrils de la Generalitat i Funicular de Vallvidrera).
Cal destacar les vistes panoràmiques sobre la ciutat de Barcelona i
els llocs emblemàtics de la Muntanya del Tibidabo (el Temple, el
Parc dAtraccions), la Torre de Comunicacions de Collserola, lObservatori Fabra, etc.
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Abril
Grup de la Pedra Seca

El repte final de la barraca núm 43

Es podrà deduir fàcilment quin problema es presenta quan
el diàmetre de la barraca excedeix la mesura estàndard: es
complica el seu tancament pel sistema daproximació, i incita a la fantasia dinventar-se una columna central que ajudi a sustentar lembalum de pedra que haurà dexercir dun
sostre que, addicionalment, servirà de base per a lacumulació de terra en la qual plantar els lliris que guarneixin el
roc protector contra les bruixes.
La Fortuna sha posat
de la part del pedrasequers, ubicant al seu
abast unes pedres planes que ajudaran a resoldre el problema físic
i geomètric que es
planteja. La previsió és
que el sostre faci ombra
en la propera jornada.

Grup Salamandra Trail

Taymory Salamandra Xtrail Series
Després dun bon grapat de dies amb
pluja persistent, va sortir el sol i els corredors van poder gaudir duna jornada
ideal per la pràctica daquest esport.
Uns 260 participants, repartits entre les
dues distàncies, varen prendre la sortida. Els exigents circuits traçats van posar a prova als corredors, que tot i lesforç
realitzat es mostraren
molt satisfets de com
havia transcorregut la
jornada.
Una bona colla de voluntaris del Centre
Excursionista de Castellar, col·laboraren
en la impecable organització daquesta
cursa.

XII Ruta de les Ermites, prova de resistència de 46 kms, remullada, del Centre Excursionista de Castellar
Forma part de la Copa Catalana de Caminades de Resistència i puntua 17 punts.
Va ser un diumenge plujós. Això no va espantar els 327
marxadors, mentalitzats i agosarats, que van sortir a recórrer els camins de muntanya resseguint litinerari per les ermites del nostre entorn. Potser els qui més van patir el mal
temps i el fred van ser els prop de 70 col·laboradors voluntaris que van resistir en els avituallaments i controls. Van acabar la prova poc més de 300.

Entre els participants vam comptar amb presències significatives
de la vila com la
del nostre alcalde
i alguns regidors.
Una vegada més
es confirma el progressiu augment
de dones en aquestes proves. Enhorabona! Malgrat les adverses circumstàncies, val a dir que el resultat ha estat satisfactori un any més. En aquesta ocasió els treballadors del
BBVA local van donar suport dins el local del centre a la campanya El gran recapte. Ser solidaris no costa gaire.
Esperem que lany vinent el Centre Excursionista pugui seguir oferint la prova anual de resistència als esportistes darreu del país. Més que mai agraïm lesforç de tots els voluntaris implicats en lorganització daquest esdeveniment. Són
els qui ho fan possible sota la gestió den Joan Estalrich, del
grup de Muntanya.

Grup de Natura

Excursió per la Vall de Marfà - Molí de Brotons

Sortida al Molí de Brotons a Moià, malgrat que plovia en sortir de Castellar, una colla ens vam decidir anar a Moià, allà vàrem esmorzar en un
bar, en sortir i en veure que havia parat la pluja ens engrescàrem a fer
l'excursió. És una ruta planera per visitar el Molí de Brotons, situat a la
vall de Marfà, passem pel Salt del Candeler, el Molí de Marfà en runes,
l'ermita de la Mare de Déu de la Tosca, el Molí de Brotons, el Grog
Estret i retorn a Moià.
Va valer la pena anar-hi, ja que baixava molta aigua, segons ens van dir
uns avis del lloc: que no ho havien vist mai així.
A la tornada una mica de xirimiri ens acompanyà fins als cotxes.
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Maig
XXXI Caminada Popular de Castellar del Vallès

Gairebé uns 200 participants han
pres part de la 31a Caminada Popular de Castellar del Vallès.
Les pluges dels últims dies i especialment la de la nit passada, han deixat
litinerari ben fangós. Malgrat això, els
caminants han pogut gaudir de magnífiques imatges com
el salt daigua de Guanta que gràcies a les pluges daquest

Grup de Natura

any, laigua hi és abundosa.
Prova magníficament
organitzada per lAjuntament de Castellar del
Vallès i on el Centre Excursionista de Castellar
hi ha collaborat.

Grup Anar-hi Anant Grup Familiar

Excursió a Sitges - Vilanova (per la costa)

Vam sortir 34 persones fins a Sitges, al passeig del Mar, on
començaven a caminar per dirigir-nos fins als jardins Terramar, on es vam esmorzar.
Després i un cop arribats de nou a la línia de la costa, la
vàrem anar resseguint, passant per sobre de la platja i punta de les Coves, platja de lHome Mort, cala dels Gegants,
cala Xica, el Tancat del Gaspar, xalet La Sal, cala del Barco i
lErmita i Far de Sant Cristòfol ja a la vila de Vilanova i la Geltrú.
En larribar al nucli urbà, ens vàrem dirigir al Museu del Ferrocarril, hi vam fer una visita guiada. Finalitzada, vam anar a
dinar al Restaurant El Pescador,
situat al Passeig
del Mar de
Vilanova, on tornarem a agafar
forces per la tornada, si bé es va
fer en lautocar.
En resum, un dia
ben agradable.
No es podia de-

Game

Grup Anar-hi Anant

Racons de Sant Llorenç del Munt

El temps no prometia res de bo, però el reduït Grup que
ens vàrem trobar, no sho va pensar i va marxar a fer lexcursió que tenia programada. Un cop al coll dEstenalles, el vent
i la boira estaven present, però de pluja res, el camí fins a la
bauma de Sescorts va ser espectacular, caminant entre la
boira i gaudint duns colors molt intensos.
Després desmorzar i de gaudir daquest racó, vàrem iniciar
una tornada ben diferent de lanada. Quant vam arribar a la
carena del Pagès, va començar a caure aigua que semblava
un diluvi, pel ben
mig de coll dEres
baixava laigua
que semblava un
torrent i de les parets del Montcau
baixava laigua per
tot arreu.
Coses de la primavera.

Grup despeleologia

Excursió a la Bòfia de Sant Jaume

El Grup Familiar
vam fer espeleologia. Va organitzar-ho la Montse
Mañosa, coordinadora del Grup
dEspeleologia
del CEC, que ens
va acompanyar
fins a Montmajor (Berguedà) per endinsar-nos a la Bòfia de
Sant Jaume, una cova duns 479 metres de recorregut interior, que destaca per les seves sales amples, algun gorg si
és any daigües i un desnivell de -37 m.
Vam seguir fins lentrada de la cova (una entrada descendent entre grans blocs, però accessible). Allà ens vam equipar (cascs i frontals) i la Montse i el Jordi, els nostres guies,
ens van donar indicacions de seguretat i de respecte a lentorn. Emocionats, van seguir les recomanacions i lexploració de la cova va ser un èxit. Vam ser-hi dins gairebé dues
hores. Van passar per algun pas estret, fer fotos molt originals, observar els ratpenats i apagar llums i escoltar els sons
naturals de la cova...

GAME

Sortida descalada esportiva a Camarasa

Tot i les incerteses climatològiques uns quants membres del
GAME es van aventurar a prova sort per veure si podien escalar al poble de Camarasa. Per sort el matí va fer un sol
espectacular i es va anar al sector Crestes de Conill, amb
una roca de qualitat molt bona. Es van poder fer bastants
vies del sector on es va gaudir molt. La llàstima que a principis de la tarda va caure un xàfec molt considerable caient
calamarsa fins a la nit. Malgrat la incertesa de com estaria la
roca el diumenge, la gent que estàvem vàrem passar la nit,
i al matí van pujar
més companys vallesans. La sort ens va
seguir
acompanyant, ja que el sol va
tornar a estar present durant el dia eixugant la roca i permetent-nos gaudir
duna de les nostres
activitats preferides.
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Juny
Grup de Natura

Sortida de juny a Guanta

Un dia excel·lent, i una bona colla (27), hem gaudit del temps
i del paisatge tan verd. Can Vinyals i la pista cap a Can Montllor, amunt! Arribem a Guanta, la cascada estava esplèndida!!
Hem esmorzat al restaurant, ja que era lúltima excursió del
curs. Baixant un grup han anat a veure el Dolmen de Serra
Cavallera. Arribem tots junts als cotxes!

GAME

Aneto 2018

El passat cap
de setmana
del 16 i 17 de
juny, sis integrants
del
Grup GAME
del Centre Excursionista de
Castellar varen
coronar el cim
de lAneto (3.404 m). La gran quantitat de neu que encara hi
ha en cotes altes, va dificultar enormement la baixada.
Una nova fita aconseguida! Enhorabona!

El boulder es renova

Flama del Canigó

El passat 23 de juny, membres de la coordinadora de la Flama del Canigó de Castellar del Vallès i del Centre Excursionista, es van traslladar fins al Parlament de Catalunya on es
va fer la rebuda oficial de la Flama portada des del Canigó.
En un entranyable acte presidit pel president del Parlament
de Catalunya, Roger Torrent, la flama es va multiplicar en
multitud de flames destinades encendre tantes i tantes fogueres, darreu de Catalunya, en la nit de Sant Joan.
Un cop acabat lacte, els membres castellarencs, van traslladar la Flama fins a Castellar per entregar-la a la vila, en un
acte simbòlic, i poder encendre les fogueres de la nit de
Sant Joan.
El foc que il·lumina els Països Catalans la nit de Sant Joan
La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es renova al cim daquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels
Països Catalans seguint diverses rutes per tal dencendre
les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere
any, la celebració duna festa ancestral vinculada al solstici
destiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

Sha procedit a
desmuntar totes
les preses, netejar-les, canviar
els panells de
fusta deteriorats
i pintar lespai.
Un boulder renovat que farà
treure fum dels
dits dels agosarats escaladors.

La marxa nòrdica trepitja amb força

Bon inici de la nova activitat organitzada des del Centre Excursionista i dirigida per la Dolors Martínez i Lluïsa Oliveres
(vocals del grup de marxa nòrdica). El dilluns 11 de juny un
grup de 17 marxadors varen fer el primer entrenament de
marxa nòrdica.
Cada dilluns a les 7 de la tarda hi haurà un nou entrenament,
el punt de trobada és el representat a la fotografia. La sessió sinicia amb uns exercicis destiraments, a continuació
comença la marxa amb un ritme suau, seguit dun ritme
més intens per acabar de nou amb un ritme suau. A larribada es tornen a fer tot un seguit destiraments que permeten tonificar la musculatura.
La marxa nòrdica és considerada un esport molt complet i
gens agressiu pel cos, recomanat per tot tipus de persones
de qualsevol edat.
Aquesta disciplina ens permet realitzar una completa activitat gimnàstica mentre gaudim del fantàstic entorn de
Castellar.
Vine els dilluns a
les 7 de la tarda,
vine a fer esport, vine a fer
salut! Informat
en les oficines
del Centre.
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Juliol
Salamandra Trail
Cursa Salamandra Nocturna

Es va celebrar la 4a edició de la Cursa Salamandra Nocturna.
A la tarda, els més petits i a la nit els grans. Un any més, la
Salamandra Trail no ha fallat. A la tarda, els més petits, han
recorregut amb gran velocitat un bon tros de litinerari preparat per la cursa nocturna, demostrant del que són capaços.
A la nit, els runners han gaudit, en una part de la cursa, dun
traçat molt tècnic i un final de cursa súper ràpid.
Des de lorganització agraïm a totes les corredores i corredors que han pres part daquesta 4a edició perquè el seu
esforç va destinat solidàriament a la Unitat de Càncer Infantil
de lhospital Sant Joan de Déu.

Agost

Écrins

ALPS- Écrins. Barre des Écrins (4102 mtrs), Dome de Neige (4015 mtrs) i
Roche Faurio (3730 mtrs)
Els passats dies 6,7,8,9 dagost, membres del Centre Excursionista de
Castellar (Mireia, Silvia, David i Rafel) juntament amb un membre del
Centre Excursionista de Terrassa (Niko) i un altre del Centre Excursionista de Sant Boi (Salva), ens vàrem desplaçar als Alps en concret a la regió
dels Écrins.
La Barre des Écrins és el punt culminant del massís dels Écrins té un cim
llargarut i encrestat, amb una paret vertical al sud i un fort pendent de
neu al nord. La cresta és llarga i exposada amb passos que no van més
enllà del III grau però no val a badar.
Laproximació es fa des del poble dAilefroide ascendint fins al Glacier
Blanc i al refugi dels Écrins (3170 mtrs). El Glacier Blanc és una enorme
llengua de gel i neu que baixa des de la Barre des Écrins. Està ple desquerdes, unes ben visibles que es superen fent petits
o mitjans salts, daltres poc visibles sota una fina capa de gel. Per extremar les precaucions, durant la travessa del glacial és
convenient anar encordats.
Les vistes des del cim són magnífiques i fàcilment es poden identificar els cims més coneguts dels Alps.
Una gran experiència!

Pedra Seca

Agost de 2018 - Joc darquitectura

Les pedres que troben els esportistes del roc sec no són carreus cantelluts i ben polits, al contrari, presenten formes
diverses que han de ser combinades per a aconseguir un efecte similar al que saconsegueix amb un infantil joc darquitectura. Ells ho saben fer molt bé i, prova daixò, la imatges que podeu veure del progrés de la barraca número 147, situada a
tocar del pla de Santa Maria (una altra incògnita resolta).
Avui eren cinc membres de la colla els que han treballat, i el progrés ha estat més que acceptable. En ser pocs, potser no reneguen ni discuteixen tant i la feina avança a un ritme més viu que
quan hi són tots. La seva concentració ha arribat al punt de no
parar atenció en lhora desmorzar fins que el campanar de la torre nha fet deu batallades, i això ja diu molt tenint en compte la
sacralització que han fet daquesta cerimònia pantagruèlica. Val a
dir que també contribueix a la seva benanança la situació del camp
de treball, un racó de món ombrívol i amb aire condicionat (condicionat a la força i direcció del vent).
La secció de jardineria també avança a bon ritme, tot i que encara
no es disposa dimatges daquesta part de lobra, però esteu segur que reeixirà amb escreix.
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Setembre
Tercer tram de la ruta del terme realitzada

El diumenge 23 de setembre, amb el cel net i tanta calor
com a finals de juny, onze excursionistes del Centre es reunien a laparcament del tanatori per organitzar-se
logísticament. Era linici una caminada de poc més 15 km
molt entretinguda. Lorganitzador, en Jaume Torrens, havia
localitzat les fites del terme i netejat trams de camí per arribar-hi. A més a més va conduir el grup per visitar un forn
dobra, dos pous de gel i tres fonts que eren prop del trajecte. La ruta daquest tram va començar prop del pont del
Guinard, a la carretera cap a Matadepera, baixant torrents,
passant per la vella presa de Ribatallada fins al Ripoll i remuntant pel torrent de Colobrers fins a la pista cap a la Salut per damunt de can Torrents per tornar al tanatori. Vam
acabar més cansats del que era desperar degut al sol
castigador.

Festa Major 2018

Tres han estat els actes on el Centre Excursionista de Castellar ha col·laborat en la Festa Major 2018.
Fotografia. Trofeu Joan Riera

Grup de Natura

Sinaugurà lexposició fotogràfica a Cal Calissó corresponent
al 40è Trofeu Joan Riera i 54è concurs de fotografia artística.
Tast dExcursionisme

El Tast dExcursionisme denguany ha tingut un caire notablement cultural. Camí de la Falla de Fonts Calents i el grog
den Fitó, al passar pels horts den Santi Baró, sobserva una
construcció de pedra seca que fa les funcions de pont sobre el Torrent del Morera.
Esmorzar a lera
de la Masia de
Can Juliana. A
lesglésia de
Sant Feliu del
Racó, Margarida Tries, filla
del pintor Fidel
Tries, esdevé
clau per tots els
assistents per tal dentendre lobra de lartista. Es visiten les
cases fortificades de Mas Umbert i can Busqueta.
Tota lexcursió va ser dirigida per Joan Roura.
Inauguració de la barraca de pedra seca construïda a la
rotonda de les rondes de Tramuntana i Llevant

GAME

Ascensió Punta Lequeutre
i Punta de Passet des de Caldes de Boí

Vam realitzar lascensió a la Punta Lequeutre (2.966 m) i a la
Punta de Passet (2.998 m) des de Caldes de Boí per la ruta
dels Estanys de Gémena (2.234 m). Són dos cims situats molt
a prop del Besiberri Sud i el Comaloforno.
Vam començar la ruta a les 8 del matí des de la caseta dinformació del Parc Nacional dAigüestortes. Linici de la ruta,
fins als estanys de Gémena és una ruta molt ben marcada,
comença amb forta pendent i després a prop dels estanys
es va suavitzant. Fins als estanys és seguir la ruta que es dirigeix a la vall de Besiberri. Als estanys, es veu molt clar la Punta Lequeutre, ara toca seguir les fites en direcció al cim. Pujar fins a la Serra Plana i anar per la carena fins al cim. Des dels
estanys de Gémena el recorregut és per terreny irregular.
Després de 5 hores estàvem al cim. Llavors, 4 dels 7 integrants del grup vam intentar la Punta de
Passet. El camí és una
cresta bastant aèria i en
15 minuts estàvem al
cim de la Punta de
Passet, amb vistes al
Comaloforno, la vall de
Boí i la Vall de Llubriqueto.

Els pedrasequers han tingut avui el seu minut de glòria.
Aprofitant lembranzida dels actes de la Festa Major de la
població, la barraca de Castellar, situada a la rotonda de les
rondes de Tramuntana i Llevant, ha estat beneïda amb la
presència de les màximes autoritats locals, així com els representants del Centre dEstudis de Castellar i del Centre
Excursionista de Castellar.
Els pedrasequers treballen per amor a lart, no cal justificarho, però actes com el davui contribueixen a augmentar la
càrrega dentusiasme dels seus membres

Grup Familiar

El Grup Familiar estrena temporada
al camí de Ronda GR-92, al Baix Ebre, de 8,5 km

La sortida des de Castellar es va fer amb autocar. La proposta danar tots junts en el mateix transport va agradar molt a
les famílies, perquè vam poder gaudir del viatge. El punt de
sortida era lHotel de lAmetlla de Mar, davant la platja del
Bon Capó, on vam esmorzar.
Litinerari, de baixa dificultat i pensat per gaudir-ne en família, va començar per un camí de ronda ben a la vora del mar.
El sol lluïa i la calor començava a ser intensa. Dia ideal destiu per a fer un bany, una mica més enllà. La bellesa daquest
GR-92 ens va encantar des del primer moment. Penya-segats escarpats,
camins sense
quasi cap edificació, el mar a
tocar dels peus,
aigües cristal·lines i olor de
pins i oliveres.
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Octubre
Grup de la Pedra Seca

Diumenge, 21 doctubre de 2018 - La memòria esculpida en la pedra

Un murmuri de veus emergia entre les capçades dels arbres. La mainada samagava dins de la barraca, jugant a submergir-se dins de la foscor
per a tornar a sortir de nou, banyant-se en la confortable llum que els
feia visibles, que els feia ésser.
Són moments per al record. Per a escoltar el testimoni daquells que
duen a la memòria la figura de persones que van posar els fonaments
dallò que ha perdurat en el temps. Dallò que defineix un tarannà que
es va vestir amb la garlanda dunes sigles: la Secció Excursionista de
lAteneu Castellarenc, la S.E.A.C.
Eren les dotze del matí quan, davant duna cinquantena de persones, el
president de lentitat ha llegit un escrit en el que posava de manifest la
supervivència del Centre Excursionista de Castellar durant seixanta-cinc
anys, tot recordant els fundadors entre els quals destacava lhomenatjat, a qui sha distingit amb la dedicació daquella barraca: en Simeó Caba i Genescà, que fou el primer president de lassociació. Una néta daquell, quina memòria romandrà lligada a les pedres de la construcció, ha agraït lhomenatge en nom de
la família allà present, els quals han fet lliurament a lentitat de dues pintures paisatgístiques originals del pinzell den
Simeó Caba, qui fou pare del també pintor Xavier Caba.

Marxa Infantil de Regularitat
El C.E.C. celebra la 5a Diada del Soci. Durant el cap de
Eric Fernández i Oriol Martí guanyen la 57a Marxa In- setmana passat es van dur a terme diverses activitats.
El Centre Excursionista de Castellar va celebrar la 5a Diada
fantil de Regularitat per segon any consecutiu
La 57a Marxa Infantil de Regularitat organitzada pel Centre
Excursionista de Castellar ha
comptat, enguany, amb 187
parelles inscrites, 184 parelles
les que van sortir i 183 les que
van arribar.
Els participants van recórrer un total de 10,5 quilòmetres
pels voltants de Castellar.
Durant el recorregut, es van poder veure indrets prou coneguts com els que rodegen les masies de Can Torrents,
Can Casamada, Can Santpere Can Faixero, Can Quer, Ca
nAmetller i el Mariner, entre daltres. Un dels atractius és
que se sortia des del refugi antiaeri, i en el primer tram se
lhavia de recórrer per dintre. Larribada es va fer, com lany
passat, a la plaça dEl Mirador. La meteorologia va acompanyar els petits excursionistes durant tot el trajecte. La parada per lesmorzar es va fer a lalçada de Can Casamada. Prop
de Ca nAmetller, es va fer una nova parada amb zona de
jocs, es va oferir aigua, sucs, fruita i galetes.
El 20 doctubre a la tarda es va fer lentrega de premis als
guanyadors i es va projectar la pel·lícula de la Marxa 2018.

del Soci. Durant tot el cap de setmana, es van programar
diverses activitats commemoratives, algunes delles, de caire
esportiu, mentre que daltres, més culturals. Enguany, lentitat celebra el seu 65è aniversari.
Divendres, es va fer una projecció dun documental de muntanya, Els maquis fent la porta del cel. Dissabte, lactivitat
es va desenvolupar al boulder del C.E.C., amb un open social descalada per adults, una competició amateur descalada oberta a tots els socis adults de lentitat.
Diumenge, lactivitat es va dur a terme al matí. Es va proposar una excursió del Grup de Natura pel rodal de Castellar i
una altra del Grup Anar-hi anant. A litinerari es va incloure, a
les 12 hores, la inauguració de la barraca de pedra seca en
honor a Simeó Caba, que juntament amb Joaquim Casajoana,
Enric Comellas i Ramon Serra, van fundar laleshores anomenada S.E.A.C. (Secció Excursionista de lAteneu Castellarenc).
El rocòdrom va ser latracció principal durant tot el matí.
Els membres de lA.D.F. Castellar van preparar larròs que es
va servir per dinar En total, va ser un arròs per 120 socis.
Finalment, per donar per acabada la celebració de la Diada
del Soci, es va fer entrega de les medalles i plaques als socis
que compleixen 25 i 50 anys com a membres de lentitat.
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Novembre
Grup de la Pedra Seca

Lart de la pedra seca, a la Llista Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
Lart de la pedra seca ha estat inclòs a la Llista Representativa de
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Així sha acordat a la
13th Sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda
del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, celebrada a la
República de Maurici. La inclusió de lart de la pedra seca ha estat
presentada en una candidatura conjunta de vuit estats europeus:
Xipre, Grècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya. La
candidatura va ser presentada lany 2017 i el seu nom oficial és,
en anglès: Art of dry stone: knowledge and techniques (Lart de
la pedra seca: coneixements i tècniques).
Les construccions de pedra seca constitueixen un dels elements
cabdals del patrimoni etnològic del món de la pagesia del nostre país. La tècnica i coneixement de la pedra seca consisteix
a aixecar qualsevol construcció amb pedres de lentorn immediat sense cap material de cohesió, com ara la calç o el guix.
Daquesta manera, sha erigit una gran diversitat tipològica de construccions, en la seva major part relacionades amb
leconomia tradicional agro-ramadera, lexplotació del bosc i labastament daigua: cabanes o barraques, masos, marges,
cisternes, paravents, carrerades o cabanes, aljubs, basses, escales, ponts, estructures de caça, forns de calç o doli de
ginebre, etc.

Ruta del terme de Castellar acabada

Poc sesperava lorganitzador linterès a participar en aquesta
quarta i darrera etapa de la Ruta del terme municipal de
Castellar iniciada lany passat. Ens aplegàrem divuit excursionistes, a part dell, en Jaume Torrens, per resseguir la ruta
sota el cel mig cobert, però plàcid del matí.
Direcció a La Salut fins arribar al punt dinici daquest quart
tram, atenent les explicacions i indicacions den Jaume, vàrem davallar vers la urbanització de can Canyameres i dallí
cap a Castellar torrent amunt. Primer fins a les ruïnes de can
Faixero i després fins a la masia de can Quer Vell, acostantnos per veure les restes del pou amb sínia o bomba manual
de la masia. Sortint del bosc, vàrem arribar a la pista carenera del serrat de Pixanúvies, al marge de la qual la fita de
terme on les lletres indiquen Sentmenat/Castellar.
Camí aixaragallat de la Costa de Caravall vers el torrent del
Cosidor. Més amunt una pista ens portà al pont de la carretera cap a Castellar i pista amunt de nou vers can Padró.
Font seca del Cosidor, pel Casal i cap al centre de la vila on,
ja al local social, es va oferir un refrigeri als participants.
Vàrem invertir quasi cinc hores a fer prop dels 15 km, incloent-hi lesmorzar, les parades despera, fotografies i la reco-

llida dels cotxes. Cal reconèixer el mèrit a lenorme tasca
desenvolupada per lorganitzador de tota la Ruta del Terme, fent recerca topogràfica, localitzant les fites normalment
ocultes, trobant els senders i obrint alguns trams embrossats ell mateix o amb el suport damics del grup de la Pedra
Seca del Centre, que disposen deines. De tota aquesta tasca nha deixat el llegat detallat que ha aparegut en el butlletí durant aquests dos darrers anys, i en un volum enquadernat que ho recull tot, per al Centre. Gràcies, Jaume.

Sortides

Fotografies de les sortides dels diferents grups.
Són sortides del mes de novembre.

Grup Marxa Nòrdica

Grup Dimecres Caminem

Grup Anar-hi Anant Sescorts
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Grup Anar-hi anant
Desembre
Matinal nadalenca a la Castellassa de Can Torras
La 53a Pujada del Pessebre a la Castellassa va tenir lloc aquest diumenge

Diumenge dia 9 es va celebrar la 53a edició de la Pujada del
Pessebre a la Castellassa de Can Torras, una cita convertida
ja en tradició per molts castellarencs i castellarenques. Impulsada des del Centre Excursionista de Castellar, aquest
dia es porta el pessebre fins al capdamunt del cim daquesta roca del parc natural de Sant Llorenç del Munt. La sortida
es va fer des de diferents punts i distàncies de recorregut.
Els més matiners, es van trobar per marxar, a peu, des del
local del CEC, mentre que altres grups del centre - com el
Grup familiar-, es van reunir a laparcament del Girbau per
començar la caminada, daproximadament una hora, fins al
peu de la Castellassa de Can Torras. En arribar, els excursionistes van esmorzar. Mentrestant, els escaladors es van preparar per començar a pujar al cim.
Lascensió al cim del pessebre és possible gràcies al grup
descaladors del CEC, que el fiquen en una motxilla amb solera, propietat de Josep Sors, i que ha estat emprada per
aquest delicat transport des de fa moltíssims anys. Lescultura pessebrista, feta amb fusta, és una obra de lartista i

pessebrista castellarenc Josep Llinares.
Mentre els escaladors preparaven la
pujada del pessebre, la resta dexcursionistes van cantar Nadales i van menjar neules i torrons. Ja és tradició que, molts dels assistents,
cantin amb la barretina posada i seguint el repertori tradicional de Nadales. Enguany, a diferència del matí ventós que
hi va haver lany passat, el bon dia les temperatures suaus
van acompanyar la cantada. Seguidament, una de les darreres activitats que es van dur a terme al peu de la Castellassa
va ser el tió, que els nens i nenes van cagar amb moltes
ganes fins que el tió, que resta amagat durant tot lany dins
el bosc, els va regalar una bosseta de llaminadures per a
cadascú. Fins i tot nhi va haver per algun ganàpia. En acabat, cap a quarts duna, els excursionistes van refer el camí
de tornada cap a casa.
Crònica de LActual - Marina Antúnez

La Marató de Castellar recapta 4.155 euros per lluitar contra el càncer
Aquest diumenge, una vintena dentitats va fer possible la campanya solidària, a la plaça del Mirador

Al llarg daquest diumenge, la vintena dentitats que van
oferir activitats per recaptar fons per la Marató de TV3,
aquest any enfocada a lluitar contra el càncer, van aconseguir 4.155 euros. A Catalunya, per altra banda, aquesta edició de la campanya solidària va arribar a una xifra rècord,
10.715.430 euros.
La jornada castellarenca de la Marató es va concentrar a la
plaça del Mirador, durant el matí. Després que lany passat
no se celebrés, la manera de recaptar fons daquesta edició
va ser a través duna polsera, amb un preu de 2 euros, que
servia per poder participar en les activitats proposades per
associacions i col·lectius. Vam pensar que seria un sistema fàcil per a tothom. Buscàvem una recaptació que fos

,
explica Rafael Serra, president del Centre Excursionista de
Castellar, entitat organitzadora de la Marató a Castellar. A
més, també es va oferir una xocolatada amb melindros a 1
euro, encara que hi ha gent que dóna més, com 5 euros,
explica Emilia Bravo, una de les voluntàries també del CEC.
Com a reclam per assistir a la jornada, la programació va
incloure dues actuacions musicals, la de Lòxias i The Kings
Kiss. Les entitats, per altra banda, van oferir tastets desmolt popular, que a la gent no li fos complicat participar

port, tallers o exhibicions. A més del CEC, va participar-hi
lETC, els Capgirats, els Ball de Bastons, el Ball de Gitanes,
Colònies i Esplai Xiribec, lHoquei Club Castellar, el Club Bàsquet Castellar, el Club Atlètic Castellar, els Bombers Voluntaris, lADF, el Club dEscacs Castellar, lescola El Sol i la Lluna,
el Grup Pessebrista i lAssociació Zumberes. Al mateix temps,
el Banc de Sang va instal·lar un autobús per a la campanya
de donació daquestes festes. El més important és que un
bon grup dentitats són capaces de mobilitzar gent. Vam
ser capaços daglutinar un esforç i fer una cosa molt boni-

, considera Serra, que era la primera vegada que organitzava una campanya daquesta magnitud.
El diumenge va començar amb una mica de neguit a causa
del temps, ja que totes les activitats eren a laire lliure. Des
de lorganització, admeten, tenien una mica de nervis. Tot
i això, el dia va sortir rodó: La gent, sobretot els nens peca

tits, a qui les activitats anaven orientades, van poder gau-

, expressen. És per això que volen
agrair a totes les persones que van fer possible viure aquesta campanya a Castellar, a més de lAjuntament, per fer una
empenta al que és lobjectiu, la lluita contra el càncer.
Crònica de LActual - G.P.
dir duna bona jornada
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General
Calendari d’activitats per a l’any 2019
22/02
17/03
07/04
06/05
12/05
02/06
06/07
06/09
08/09
06/10
19-20/10
03/11
08/12
28/12

Assemblea General Ordinària.
29a Travessa Castellar-Montserrat
XIV Edició Els Cinc Cims
Presentació del 41è Trofeu fotogràfic Joan
Riera i 55è concurs de fotografia artística
32a Caminada Popular (Ajuntament de
Castellar)
Trobada excursionista a lAplec de les Arenes
1a Caminada popular Nocturna a Castellar
Inauguració Exposició fotogràfica Joan Riera (Festa Major)
Tast dexcursionisme (Festa Major)
58a Marxa Infantil de Regularitat
Diada del Soci i entrega trofeus Marxa Infantil de Regularitat
1a Marxa Nòrdica Castellar del Vallès Circuit
Català de MN
54a Pujada Pessebre a la Castellassa de Can
Torras
Quinto de Nadal

Grup Anar-hi Anant
Sortides del Grup per el mes de gener
Dia 13: Voltans de Castellar El Mont Rodo

Dia 27: Racons del Moianès.

Grup Familiar
Sortides pel 2019
20 gener / Raquetes
17 febrer / La Mola
24 març / Montserrat

Grup dAudiovisual

7 abril / Col·laboració a la caminada de resistència els 5 Cims
28 abril / La Mussara
19 maig / Espeleologia
29-30 juny / Finde kayack

Projecció audiovisual
El proper divendres 25 de gener a les 20:30 h, a la sala de
projeccions del Centre Excursionista de Castellar del Vallès,
iniciem un nou cicle de projeccions anuals amb el documental Caminant pels Tatra realitzat pel consoci Jesús Gómez.
És un reportatge visual de les jornades transcorregudes en

un viatge a Eslovàquia en el mes dagost de 2017, centrades
en el grup muntanyós dels Tatra, una serralada entre la frontera daquell país i Polònia que conforma el sector més alt dels
Càrpats. Les diferents etapes combinen senderisme, ascensions a fites emblemàtiques daquells monts i visites culturals.
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anual
Butlletí

Número 593 - Gener19 | 15

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Grup de Natura
Excursió 19 de gener de 2019
Recorregut per les Barraques del Puig de la Creu
Itinerari: Sortirem de davant del Centre Excursionista i anirem en direcció
a la pista dels bombers on agafarem el camí de les barraques, visitarem
entre daltres la d'Anna Pallejà i J. M. Torres, de la Cerbera, del Gandia, del
Simeó Cava (1r. president del Centre Excursionista), seguirem pel Pla de
Sta. Maria fins al Puig de la Creu, baixarem pel Coll Roig, Fonts Altes, visitant dues barraques més i per la pista de Canyelles fins a Castellar. Sortida: A les 8 h del matí davant del local del Centre Excursionista.
Hores de camí: Tres hores aproximadament.

Grup de Muntanya
Excursions a la Serra de Llaberia
28 abril 2019 nova data. Hora prevista sortida.7 h. Itinerari.- El Mascar  Coll de Carabasses  Coll dAlfara Alfara de Carles. Distància (aprox.).- 13 Km. Desnivells
(aprox.).- 600 m (+) 950 (-). Descripció: Excursió carenera
amb molt bones vistes sobre el Delta de lEbre.
Excursió 2.-

27 gener 2019 . Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Pratdip  Pas den Ramon  Portell del Carreter 
Collet dels Colivassos  La Creu  Pas dels Siscus - Pratdip.
Distància (aprox.).- 12 Km. Desnivells (aprox.).- 800 m (+) 800
(-). Descripció: Excursió entretinguda per admirar els paisatges de la Serra de Llaberia.

Excursió 3.-

- 24 febrer 2019 . Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Riu dels Estrets  Estrets dArnes  Barranc Gros 
Collet Roig  Coll de la Creu  Rivel de les Valls  Coll de la
Excursió 4.

Ferrera - Coll del Xato  La Franqueta. Distància (aprox.).11 Km. Desnivells (aprox.).- 350 m (+) 350 (-). Descripció:
Excursió que discorre per alguns dels principals estrets i congostos del Massís.
- 24 març 2019. Hora prevista sortida.- 7 h
Itinerari.- Coll de Carrasqueta  Àrea recreativa les Avellanes  Clots den Pastor  Pas de lEmbarronat  Coll de Pallers  Mont Caro. Distància (aprox.).- 13 Km. Desnivells
(aprox.).- 800 m (+) 400 (-). Descripció: Excursió amb
finalització al punt culminant de la regió.
Excursió 5.

Game
Programació de sortides GAME pel 2019
A falta de definir la data exacta, les sortides previstes són:
Gener
Pedraforca hivernal (1 dia)
Febrer
Posets hivernal (2 dies)
Març
Gra de Fajol  canal (1 dia)
Abril
Gorgs Blanc hivernal (2 dies)
Maig
Siurana  escalada esportiva i bloc (1 o 2 dies)

Grup de Fotografia

Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Midi dOssau (2 dies)
Andorra  Via Ferrada (2 dies)
Cilindro i Monte Perdido (3 dies)
Margalef  escalada esportiva (1 o 2 dies)
Andorra - Coma Pedrosa  circular (2 dies)
Montserrat  escalada esportiva (1 dia)

Puntuació General del 29e concurs anual de Fotografia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adrià Deu
Llorenç Marti
Carme Vidal
Carme Mas
Elvira Guardia
Francesc Deu
Francesc Soto
Conxita Garcia
Guillem Diaz
Jordi Serra
Ernest Masó
Jaume Calsina
Francesc Vilaclara
Rafel Serra
Mª Carme Vega

38-40-33-40 = 151
32-37-41-35 = 145
39-36-33-34 = 142
31-33-38-37 = 139
33-33-36-37 = 139
33-35-37-32 = 137
28-40-28-36 = 132
26-38-31-32 = 127
22-36-35-32 = 125
26-37-27-35 = 125
36-33-24-23 = 116
** 42-39-35 = 116
26-30-33-25 = 114
26-30-28-25 = 109
30-24-26-20 = 100

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Carles Mota
Pere Fité
Marta Serra
Josep Mª Armengol
Montserrat Sala
Maria Marín
Eduard González
Francesc Graells
Isabel Mach
Joan Avellaneda
Assumpta Llanes
Bely Comas

26-36-25- ** =
34-27-22- ** =
29-24-24- ** =
** -**- 25-20 =
** - **- 8-30 =
33- **- **- ** =
31- **- **- ** =
**- **- **-31 =
**- 27-**- ** =
**- 24-**- ** =
**- 22-**- ** =
22-**- **- ** =

Castellar del Vallès 30 de novembre de 2018

87
83
77
45
38
33
31
31
27
24
22
22
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