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MATERIAL EN PRÉSTEC
Per acord de la Junta directiva del passat 16
de maig de 2017, amb la intenció d'evitar malentesos, es modifiquen les condicions del
préstec de material en el sentit de:
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 dos elements en préstec, sempre
amb la condició que tots dos destinataris siguin socis.

- Final feliç del cicle de travesses pel Ripollès

3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les condicions expressades.
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NOVA WEB DEL CEC
El nou nom de domini web del Centre Excursionista serà:

www.cecastellar.cat

Aquí shi podrà trobar tota la informació relacionada amb la nostra entitat.
És possible que en els primers dies encara hi
trobem a faltar algun contingut que, a curt
termini, shi anirà afegint.
Per tant lactual web http://centrexcursionis
ta.entitatscastellar.cat/ deixarà désser operativa en la data indicada.
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Pedra Seca
Dimarts, 2 de novembre de 2021
Preparant la segona edició de la Setmana de
la Pedra Seca
Entre el 19 i el 28 de novembre denguany tindrà lloc la segona edició de la Setmana de la
Pedra Seca. El Grup de Recerca de la Pedra Seca
del Centre Excursionista de Castellar del Vallès
ha programat dues activitats dins daquesta celebració:
- Dia 26 de novembre. A la sala petita de lauditori, a dos quarts de vuit de la tarda, es farà una
conferència que versarà a lentorn dels 14 anys
dexistència del grup, amb la projecció dun vídeo que detalla la labor que cal afrontar des de
la localització duna barraca i tot el llarg procés
de restauració o reconstrucció fins a deixar-la,
ja finalment, com a recuperada.
- Dia 28. Organització duna caminada amb la
finalitat de retre visita a una part del patrimoni.
La sortida serà a les 8 del matí de la plaça del
Mirador. Aquest trajecte resta a labast de qualsevol persona i tindrà un recorregut de 4 quilòmetres pels rodals de can Borrell, visitant el patrimoni que sha trobat i, per primera vegada,
es farà la inauguració dun dels elements.
Els pedrasequers estan preparant els camins per
a la caminada de la segona jornada i algunes
de les estructures que es troben en mal estat.
Una de les accions ha estat la realitzada aquest
dimarts sobre el forn de calç catalogat amb el
número 4 i que es troba al marge esquerre del
torrent del Ginebre, dins de la propietat de Can
Borrell.

Dimarts, 9 de novembre de 2021
El forn número 4 a punt
El forn dolla catalogat amb el número 4 entre
els forns de lentorn ha quedat net i polit per a
la visita programada. No sha fet una restauració total del mateix que seria molt costosa, pot
ser sense utilitat pràctica i un pèl perillosa per a
les visites futures. El que sí sha fet es un implant
dental a la llinda de la boca de càrrega, a la qual
li havia caigut un incisiu.
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General
Esmorzar homenatge al grup de recerca de la Pedra Seca
Amb motiu de la celebració de la setmana
de la Pedra Seca, el Centre Excursionista va
retre homenatge als membres del grup de
recerca de la Pedra Seca, tot fent un repàs a
la seva trajectòria i acabant amb un esmorzar de germanor.
Dins daquesta setmana shan realitzat dues
activitats:
 El divendres 26 Conferència a càrrec dels

membres del grup. A les
19:30 a la Sala dactes del
Mirador.
 El diumenge 28 Excursió guiada a través del
patrimoni de pedra en
sec de Castellar del Vallès
i inaguració del Menhir
de Castellar, emblemàtica obra realitzada recentment per aquest incansable grup, adreçada
especialment a la dedicació dels sanitaris en
temps de pandèmia.
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Visita guiada al patrimoni de pedra seca de Castellar
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General
1a sortida de BTT - Pedals de conglomerat
La primera activitat daquest nou grup del Centre fou realitzada el dia 6 de novembre. Sortida
tranquila, per pistes amples de
Castellar fins a Sant LLorenç Savall.
Una inesperada caiguda va provocar un accident al vocal del grup,
en Marc Torrecillas, que fou traslladat pels seus companys a la Clínica del Vallès, on se li va diagnosticar un trencament del braç.
Posteriorment ha estat operat i tot
ha anat molt bé.

General
25 N contra la violència masclista
Grup Marxa Nòrdica

Li desitgem al Marc una bona i rápida recuperació.
Aprofitem per donar-li tot el suport i ànims
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General
Manifest CEC contra la violència masclista
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General
3a. Edició del Concurs casolà de Ratafia l’Estevet
El passat dia 12 de noviembre, a les 21 hores, a
la sala dactes de lAuditori, es va celebrar la tercera edició del concurs casolà de ratafía
lEstevet.
El jurat, format per 5 persones, va haver de triar 2 ratafies dentre les 14 mostres presentades.
Enguany fou difícil perquè totes eran de molt
bona qualitat.
El primer primer classificat va rebre el premi dun
esmorzar per a dues persones al Celleret de Castellar i una ampolla de ratafía.
El segon classificat va rebre un lot de productes
de comerços locals.
Hi va haver una bona assistència de públic i de
totes les edats.
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General
Sortides Dimecres Caminem

General
Banc de Sang
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General
Inici de l’esplai de muntanya Corriol
Aquest mes de novembre sha iniciat i així sha
comunicat als socis:
Benvolguls socis,

Basant-nos en que les activitats a laire lliure
i les excursions, en contacte amb la natura,
són les que més agraden als infants, en el
nostre centre neix lesplai de muntanya corriol.
Caminar, explorar, experimentar, olorar, tocar
tot això i més, es posa en joc quan interactuen
amb el medi natural. Aquest espai es transforma aleshores, en una de les millors aules possibles per crèixer i aprendre.
A més pensem també, que aquests nens i nenes, han de ser la base del nostre futur com
entitat.
Per aquests motius lesplai de muntanya Corriol, es fonamenta en els següents objectius prin-

Grup de Muntanya
Final feliç del cicle de travesses pel Ripollès
Mai millor dit, perquè el passat dia 21 es va coronar el cim del Pedró de Tubau i fer al final el
dinar de comiat prop de Campdevànol. Cal alegrar-se perquè ningú va prendre mal, malgrat
el cruximent, i, gràcies a la inesperada bonança, els divuit components de lexpedició van poder gaudir dunes vistes excepcionals sobre la
serralada de Montgrony, amb el Pedraforca i el
Cadí de fons, i els cims nevats del Pirineu pro-

cipals:
 És una oportunitat única per educar en els valors humans, eix fonamental del nostre projecte educatiu:
Cooperació, esforç, superació, autonomia.
Reflexionarem plegats sobre els valors que associem a la pràctica excursionista.
 Estimar i preservar la natura és fonamental per
a la sostenibilitat del nostre planeta. Els infants
han destablir una estreta relació destima i de
protecció a la natura. Ho farem des de la participació activa i des de lestimulació de les emocions.
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per des de lEstimbada de la cara nord de Tubau.
Els cas és que ens van entretenir massa i al final
ens vàrem despistar anant a fer una marrada

duns quatre quilòmetres
més. Sortosament, poguérem fer el dinar de germanor
i es va tornar a lhora prevista amb gresca de rialles i cançons.
Un bon record daquest final,
esperant poder continuar
gaudint de les propostes del
2022, amb reptes menys ago-
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General
Dijous fem salut Grup Marxa Nòrdica

Grup Familiar
Sortida al Santuari de Cabrera
El passat 24 doctubre el grup familiar va reprendre la seva activitat després dun llarg període.
Un grup de 27 persones entre petites i grans i 3
juvenils que ens van acompanyar, vàrem gaudir dun magnífic dia de tardor entre alzines, roures i alguna petita fageda, que començava a tenyir-se de colors torrats. En aquesta ocasió es
va pujar al santuari de Cabrera, situat a cavall
entre Osona i la Garrotxa, un altiplà amb unes
vistes privilegiades de bona part daquestes comarques, el Pirineu oriental i el Pedraforca. Es
va optar per fer una ruta més llarga de lhabitu-

al; sortint des de Cantonigròs pujant primer al
pla dAiats, on es va poder gaudir de les vistes
del Collsacabra, daquí baixar al coll del Bram
per enfilar lúltim tram fins al santuari i el castell
de Cabrera, on vàrem dinar. Per tornar es va optar per seguir la cresta que porta fins lAgulla de
la Tuta i el Morral de Caselles i finalment arribar
al punt dinici.
En total, foren uns 15 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell per boscos i cingleres al cor
del Cabrerès.
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Marxa Nòrdica
Sortides marxa nòrdica de dilluns a la tarda i de dimarts al matí

2a Marxa Nòrdica
La 2ª Marxa Nòrdica de Castellar del Vallès, celebrada el passat 7 de novembre, està inclosa dins de Circuit Català de Marxa
Nòrdica de la FEEC.
Enguany i veient lempenta que està tenint la marxa nòrdica
a nivell general hem volgut fer daquest esdeveniment una
activitat especial i extraordinària.

En primer lloc, sha dissenyat
un circuit de 10 km molt apte
per a la pràctica de la marxa
nòrdica. De manera que els
participants han pogut posar
en pràctica la tècnica daquesta modalitat esportiva. Abans
de la sortida, les monitores del
Centre Excursionista de Castellar han dirigit una sessió descalfament per a tots els participants i a larribada han dirigit
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la sessió destiraments per a
tothom.
En segon lloc,
hem volgut
donar al circuit
un caràcter
cultural de manera que els
par ticipants
trobaven en
diversos punts
del trajecte,
uns rètols explicatius de les diferents plantes i dels
elements arquitectònics. Aquest fet ha
estat molt ben valorat pels participants.
En tercer lloc, hem volgut donar a
aquest esdeveniment un caire festiu
organitzant un sorteig de materials
específics daquest esport i una
botifarrada final molt ben rebuda per
a tothom.
Com a obsequi per tots els participants sha donat un tapaboques de
la marca Hoko.
Malgrat algun contratemps provocat
per un error en la divulgació per part
de la FEEC, ha esta un gran dia.
Aprofitem per agrair a tots el participants, voluntaris i col·laboradors que
han fet possible lèxit daquesta segona edició de la Marxa Nòrdica de Castellar del Vallès 2021.
Ha resultat un dia esplèndid, assolellat i una temperatura ideal que ha facilitat als participants gaudir de litinerari temàtic, especialment preparat
per aquest dia.
Lany que bé hi tornarem, més i millor.
Gràcies!!!
Un passem el link del vídeo creat per
lAntoni Amatller (https;//youtu.be/
U0etCV7tOno)
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Grup Anar-hi Anant
Fotos novembre Grup Anar-hi Anant

General
Castellar del Vallès 360º
A primera hora de la tarda del 14 de novembre,
un nombrós grup dexcursionistes va fer acte
de presència als carrers de la nostra vila per a
cloure, amb molta satisfacció i alegria, el dilatat
trajecte circular, de 29 quilòmetres de llargada,
que es desplega pels magnífics entorns de Castellar. Fou el punt i final del segon sector dun
itinerari que, seguint idèntiques pautes a les
endegades pels companys de la Unió Excursionista de Sabadell, dibuixa un bonic i didàctic
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Fotos, El Puig de la Creu, Sender de coll Roig al Puig de la Creu,
Roques dAguilar, Serralada de Sant Llorenç de Munt.

recorregut que permet retre visita a diversos dels
esplèndids paratges naturals que envolten el
nostre nucli urbà.
Com és lògic, comparada amb la de Sabadell,
la ruta castellarenca és un xic més curta en quan
a longitud, però força més exigent si tenim en
compte els desnivells que pertoca superar. La
situació geogràfica de Castellar, més enlairada i
envoltada de boscos i muntanyes, empeny a
plantejar un trajecte, - en aquesta oportunitat
seguint el sentit horari -, que discorre íntegrament per dins del propi terme municipal i que
presenta un més ampli i divers ventall dalternatives i possibilitats que el que han preparat a
la veïna ciutat, que per raons òbvies, no pot oferir.
Tenint present la llargada de litinerari i per tal
de posar-lo a labast de qualsevol persona
mínimament habituada a transitar per la natura, es va dividir el recorregut en dos sectors o

etapes que es podien afrontar, sense presses,
mitjançant unes senzilles sortides matinals.
Una breu ullada a la cartografia ja indica que
un indret que podia resultar idoni per a ubicarhi el punt i final del primer sector i larrencada
del segon tram de la ruta guiada era lÀrea desbarjo de Les Arenes. El seu fàcil accés, mitjançant el servei del transport públic, facilita la comoditat de no haver de recórrer a moure els
vehicles particulars dun lloc cap a un altre per
a fer els eventuals i feixucs enllaços. Lúnic inconvenient rau en els horaris de pas dels autobusos que, en certa manera, condicionen a haver de romandre amatents a situar-se en els
punts daturada respectant la programació establerta.
En el nostre cas, des del local del Centre, el matí
del passat dia 17 doctubre es va iniciar la primera excursió guiada daquest itinerari. Després
de transitar per davant de lermita romànica de
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Fotos: Area desbarjo de Les Arenes, Torre del Bolet (Les
Arenes), Turó del Castelló, Esmorçar en ruta.

Sant Pere dUllastre i del primitiu bressol col·lectiu de la vila, lesglésia de Sant Esteve de Castellar Vell, els participants van remuntar fins lestratègic mirador del cim de Mont-rodon i, minuts
després, es va retre visita a les romanalles dun
parell dantics forns de calç. Caminant a prop
de la masia del Sabater Vell, larribada a lÀrea
desbarjo de Les Arenes posa el punt i final al
primer sector del trajecte.
I el passat diumenge, dia 14 de novembre, sortint des daquell mateix indret, es va encetar el
segon tram de la ruta guiada. Deixant enrere
les cases de les Arenes, calgué enfilar-se de valent cap a Roques dAguilar i continuar tot seguit vers Les Saleres de can Cadafalc, la Cadena
i, aprofitant el trajecte alternatiu que ofereix el
vell viarany carener, finalment assolir el carismàtic cim del puig de la Creu. La davallada cap
a Castellar, si es vol defugir de la concorreguda

pista dels bombers, es pot afrontar transitant
pel sender de les barraques de pedra seca i passant, ja per acabar, pel camí de la pedrera del
Sot de Goleres.
Com afegitó positiu, comentar que hem tingut
la fortuna de poder gaudir dun parell de matins que presentaven una certa estabilitat atmosfèrica i unes temperatures força acollidores.
Alhora constatar que, des dun punt de vista
estrictament paisatgístic, el segon sector de litinerari és més bonic que lanterior i també més
gratificant de resseguir al poder deixar al marge el pas pels monòtons i llargs trams dels vials
forestals.
A simples efectes estadístics, és un goig i val la
pena de deixar neta constància del nom i dels
cognoms dels companys excursionistes que han
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Ermita románica Sant Pere Ullastre, Sant Esteve Castellar Vell,
Castellar Vell, Mont-rodó

participat en aquestes sortides. Han estat: Erika
Adell, Lluís Bacardit, Magdalena Bosch, Rafel
Busqueta, Siscu Catalan, Manel Corral, Paula
Domínguez, Bracen Garcia, Maria Carme Germà, Alícia López, Mariano López, Martí Manyalich, Josep Manel Martí, Maria José Moreno,
Vicenç Portell, Eva Pujadas, Francesc Romagosa,
Consol Romero, Rafel Serra, Anna Sola, Joaquim
Solbas, Jaume Torrens, Emma Trujillo, Carolina
Vidaller i Sónia Zambrano.
Finalment i ja com a cloenda, considero legítim
adreçar uns sincers mots de respecte i de reco-

General
Reunió Vegueria 22 de novembre de 2021
El passat 22/11/21 va celebrar-se la reunió de
la Vegueria al Club Muntanyenc Sant Cugat. Com
sempre ens recordan els temes més rellevants
que en aquesta ocasió han estat, la subvenció,
el segell de la petjada verda (nosaltres ja lhem
sol.licitat) i lesport inclusiu.

neixement dedicats a tots i a cadascun dels
amics que amb la seva presència i suport han
donat sentit i caliu a aquesta humil iniciativa
orientada, única i exclusivament, a donar a conèixer i a estimar el patrimoni natural que a dia
davui encara tenim la sort de conservar. I també, ja amb un caire més específic, agrair als entranyables companys de camins, Josep Aldomà,
Siscu Catalan i Josep Manel Martí, la valuosa i
desinteressada col·laboració a loferir el seu recolzament i treball personal en el moment de
preparar el recorregut.
Jaume
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Grup de Muntanya
Properes Activitats
- Dia 6: Portada del XXVII Pessebre de Sant

Marc de Brocà, en record de lamic Koldo
Basterretxea i de tots els companys excursionistes que ens han deixat.
Sortida: a les 7 del matí de laparcament de

vehicles de la plaça Calissó.
Itinerari: Pista forestal al Paller de Dalt (1187 m),
bassa de Tarnes (1.507 m) i Sant Marc de Brocà
(1.606 m).
Excursió matinal duns 5 quilòmetres de llargada on cal invertir una mica més de dues hores
de camí efectiu.
Retorn a Castellar a primera hora de la tarda.
Desplaçament mitjançant vehicles particulars.

Matinal fent la portada del XXVII Pessebre del
Grup de Muntanya al cim de Sant Marc de
Brocà. Qualsevol que estigui interessat en for-

mar part de lexpedició que es posi en contacte
amb Begoña (689 561 328) o amb en Jaume
Torrens (618 349 229).

- Dia 12: Pessebre a la Castellassa: Activitat de
Centre. Col·laboració amb larranjament del
sender.

General
56 edició Pessebre de la Castellassa
de Can Torras
Realitzat, com sempre, per lamic Josep
Llinares, ja tenim a punt loriginal
Naixament per a celebrar la 56 portada
del Pessebre a la Castellassa de can
Torras.
Ha quedat realment preciós.
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General
Els dimecres a la Masella! UES
Es torna a activar lacord de coloboració que el
nostre centre té amb lUES (Unió Excursionista
de Sabadell), per anar els dimecres a la Masella,

conjuntament també amb el Centre Excursionista de Terrassa. Estiguem preparats per aquesta temporada 2021-2022!!!!
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General
1r Torneig vallesà de Fita
El nostre centre ha estat convidat a la primera
edició del torneig vallesà de Fita, un nou i original joc de preguntes i respostes pels amants de
la muntanya.
En un principi està previst, tal i com sindica en

el cartell, pels dies 20 de desembre (al Centre
Excursionista de Sabadell), el 21 de desembre
(al Centre Excursionista de Terrassa) i la gran final està prevista pel 23 de desembre.
Animeu-vos a jugar!!!!
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General
La Marató que trenca murs, Castellar del Vallès amb la Marató. PARTICIPEM!!!!

Castellar del Vallès amb La Marató de TV3

Castellar del Vallès se suma un any més a La
Marató de TV3. En aquesta ocasió seran una vintena les activitats que es duran a terme diumenge 19 de desembre per recaptar fons per aquesta iniciativa que enguany està dedicada a la
salut mental. Lescenari principal de les propostes serà la plaça dEl Mirador (en cas de pluja,
lEspai Tolrà), tot i que també shan previst altres ubicacions i dies per a algunes de les activitats organitzades.
Totes les activitats tindran lloc el diumenge 19
de desembre de 10 a 14 h a la plaça dEl Mirador, excepte les indicades.
Als comerços que tinguin penjat el cartell de La
Marató als seus aparadors, es podrà adquirir la
polsera commemorativa de La Marató de TV3 a
la vila, amb un donatiu solidari a partir de 2 euros.
Programa dactivitats:

DISSABTE 18 DE DESEMBRE
Mural participatiu: Pinta per la salut mental
Artistes castellarenques, juntament amb Suport
Castellar, conviden a tothom a participar en la
pintada dun mural envers la salut mental i La
Marató de TV3.
De 9 a 14 h i de 15 a 17h.
Lloc: Mur exterior del Pavelló Dani Pedrosa. La
gent podrà pintar i col·laborar amb La Marató
amb un donatiu.
Torneig de pàdel per a nens i nenes (depenent de les inscripcions)
Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
Xocolatada
Organització: La Guspira

Pinta bastoners i tasta el Ball de Bastons
Organització: Ball de Bastons

Fes el teu tió de Nadal i vesteix-te dADF
Organització: ADF Castellar

Vine a escalar i puja al rocòdrom

Organització: Centre Excursionista de Castellar

Tast de Marxa Nòrdica

Organització: Centre Excursionista de Castellar

Taller de titelles El Sol i La Lluna

Organització: Gegants de Castellar

Tots som caganers!

14a Mostra de Caganers
Perquè tots i totes caguem, la caguem, ens caguem de por i enviem a cagar! Pinta lauca del
caganer i fes-te una foto al photocall
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

Circuit Okey-hoquei per La Marató
Organització: Hoquei Club Castellar

A la UE Castellar fem rodar La Marató
Organització: UE Castellar

Manualitat de Nadal

Organització: Suma+ Castellar

Concert amb el Combo Cambio de Planes de
lEscola Municipal de Música Torre Balada
11 h
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Exhibició de Nadales i taller de Nadal

Exhibició de Nadales a les 11.40 h
Organització: Banda i Majorettes de Castellar

Concert amb el Combo Walking to the bar
11.55 h . Organització: Artcàdia

Concert amb lOrquestra Castellar

12.35 h. Organització: Orquestra Castellar (Castellar Swing Band)

Taula informativa de Suport Castellar i pedres decorades amb emocions
Organització: Suport Castellar

Entrevista al mestre de ioga, escriptor i professor, Ramiro Calle
Semetrà a Ràdio Castellar durant el dia de La
Marató.
Organització: Suport Castellar SM i Centre de
Ioga Karuna

Actuació musical de M.Davis Band
13.10 h
Organització: Suport Castellar SM

Mural participatiu: Pinta per la salut mental

Artistes castellarenques, juntament amb Suport
Castellar, conviden a tothom a participar en la
pintada dun mural envers la salut mental i La
Marató de TV3.
De 9 a 14 h i de 15 a 17h.
Lloc: Mur exterior del Pavelló Dani Pedrosa. La
gent podrà pintar i col·laborar amb La Marató
amb un donatiu.

Paradeta i taller de castellers

Organització: Castellers de Castellar - Capgirats

Vine a jugar amb els nois i noies de Suport
Castellar i el TEB
Al matí

Pica Pica i sorteig dobsequis

Al migdia
Durant tota la setmana venda de samarretes i
polseres solidàries.
*les activitats es duran a terme sempre que la situació de la pandèmia ens ho permeti.
Lloc: Instal·lacions del Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

Fira de Nadal

Aconsegueix la polsera a la carpa de lAssociació
de Comerciants de Castellar
De 10 h a 19 h

Lloc: carrers de Sala Boadella, Montcada i Hospital
Organització: Comerç Castellar

El misteri del caganer i altres contes de Nadal
per la Marató
17:30 h
Lloc: Sala de Petit Format de lAteneu
Organització: Teatrer@s del Sol i la Lluna

Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó

19.30 h a 21 h
Lloc: Sant Feliu del Racó
Organització: Associació Pessebre Vivent Sant
Feliu del Racó

DIJOUS 23 DE DESEMBRE
Tastet amb patins per La Marató al pavelló
Dani Pedrosa
Vine i posat els patins!
D11.30 a 14 h
Organització: Hoquei Club Castellar

DIUMENGE 26 DE DESEMBRE
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó

19.30 h a 21 h
Lloc: Sant Feliu del Racó
Organització: Associació Pessebre Vivent Sant
Feliu del Racó
Relació dentitats organitzadores: Acció Musical Castellar, Agrupació de Defensa Forestal,
Associació de Comerciants, Ball de Bastons, Banda i Majorettes, Castellers de Castellar, Centre
Excursionista de Castellar, Club Tennis Castellar,
Colònies i Esplai Xiribec, Gegants de Castellar,
Grup Il·lusió, Hoquei Club Castellar, LAula dExtensió Universitària per a gent gran, La Guspira,
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó, SUMA+
Castellar, Suport Castellar SM, Teatrer@s del Sol
i la Lluna i UE Castellar.
Amb la col·laboració: del Combo Cambio de
Planes de lEscola Municipal de Música Torre
Balada, el Combo Walking to the bar de lEscola
de Música Artcàdia, lOrquestra Castellar i el
grup M. Davis Band; les pastisseries Villaró,
Andreví, Muntada, Llullu Cakes i Domènec; i dels
comerciants de Castellar
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General
Presentació del llibre Transhumància del Vallès al Pirineu de Tomàs Mas i Pascual
El proper dia 13 de desembre, al local del Centre, a les 19 hores tindrà lloc la presentació del
LLibre Transhumància del Vallès al Pirineu de
Tomàs Mas i Pascual. Nascut a Sentmenat el 06

de febrer de 1944, ha realitzat un treball de recerca que vol compartir amb les persones que
estimen la muntanya.
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General
Us informem que el divendres 10 de desembre sinicia la nova temporada de llicències per
al 2022.
Amb el codi QR, podeu veure els aspectes del
nou pla de llicències i assegurances i les taules

resum amb els preus anuals.

Seguirem
fent
servir
les
etiquetes #sentlamuntanya i #sommuntanya
per les xarxes socials.
Anem preparant-nos pel proper 2022

General
Sortides Grup Juvenil
El grup juvenil del centre realitzarà sortides conjuntament al Centre Excursionista Catalunya. Ha
resultat una experiència molt bonica i de noves
amistats.

Grup de fotografia
33è concurs anual de Fotografia
1r trimestre: Lliure; 2n trimestre: Imatges de Castellar; 3r trimestre: Portes i/o finestes (no detalls de les portes o finestres) i 4rt trimestre Saló
de Muntanya.
Ja podeu preparar les fotografies de lany vinent, però recordeu que el 3 de desembre shan de
presentar les fotografies del 4rt trimestre del Saló de Muntanya daquest any, recorda, fotografies
de muntanya o activitats relacionades amb la muntanya.
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Anar-hi Anant
Excursions primer etapa curs 2021-2022
DESEMBRE
Dia 5: Portada del pessebre a la font dels

Trons.

Dia 12: Portada del pessebre a la Castellas-

sa de Can Torras.

GENER
Dia 9: Sant Salvador de les Espases
Dia 23: Fem salut, anem a la Salut.
Aquesta programació pot variar de dia o dexcursió per diferents motius. Per Whatsapp rebreu tots els detalls de cada excursió.

Grup de Muntanya
Travesses per la serralada litoral, Gavarres i Costra brava - 2022
30 de gener: Montalegre, Sant Mateu, Burriac, 24 dabril: Tossa de Mar, Montagut, Montclar,
Argentona
Solius.
27 de febrer: Llavaneres, El Corredor, 29 de maig: Calonge, Les Gavarres, Sri. dels ÀnVallgorguina
gels
27 de març: Collsacreu, Hortsavinyà, Tordera
3 de juliol: Palamós, Begur pel camí de Ronda

Grup Familiar
Sortides Grup familiar 2021-22
12-12 Castellassa + picnic + fer pessebre al cec
23-01-22 sortida de neu Hernández Murillo
20-02 sortida comodí Castells Farriol
27-03 volta a lestany dIvars i Vila-sana - Gou
Farriol
03-04 els cinc cims

24-04 anem a buscar el drac al Morral del Drac farem una performance a lentorn de St Jordi
amb els pares i mares voluntaris que vulguin
21/22-05 Els Ports - Gudàs Brualla
5-06 espeleo - Montse Mañosa
2/3-07 Vall de Camprodon - Perea Cruz
9-7-22 Sota lalluna

General
Calendari d’activitats per a l’any 2022
DATA ACTIVITAT / ACTE
03/03/2022 Assemblea General Ordinària de Socis
20/03/2022 31a Travessa Castellar-Montserrat
03/04/2022 15a Els Cinc Cims
04/2022 Presentació del 43è Trofeu fotogràfic Joan Riera i 57è concurs de fotografia artística
05/06/2022 Trobada excursionista - Aplec de les Arenes
09/07/2022 3a Caminada popular nocturna #Sotalalluna
09/09/2022 Inauguració exposició fotogràfica Joan Riera -Festa Major10/09/2022 Tast marxa nòrdica -Festa Major11/09/2022 Tast dexcursionisme -Festa Major02/10/2022 61a Marxa Infantil de Regularitat
10/2022 Entrega trofeus Marxa Infantil de Regularitat
06/11/2022 3a Marxa Nòrdica Castellar del Vallès, Circuit Català de MN
11/12/2022 57a Pujada Pessebre a la Castellassa de Can Torras
18/12/2022 Marató TV3
12/2022 Quinto de Nadal
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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