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FE D’ERRADES
A larticle de la pàgina 8 del butlletí 632, titulat XV Els Cinc Cims, sexplicava, erròniament,
que els pics assolits són la Mola, Sant Sadurní
de Gallifa, el Pic del Vent, El Farell i el Puig de
la Creu, quan en realitat són la Mola, el
Montcau, Sant Sadurní de Gallifa, el Pic del
Vent i el Puig de la Creu.

NOVA WEB DEL CEC
El nou nom de domini web del Centre Excursionista és:

www.cecastellar.cat

Aquí shi podrà trobar tota la informació relacionada amb la nostra entitat.
A curt termini, shi anirà afegint continguts.
Lactual web http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/ deixarà désser operativa aviat
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Perfils
Montse Arderius, secretària de la Junta del CEC
Quan comences a la muntanya?
Dadolescent, als 11 o 12 anys. Ens treia la mare
de telèfons, que nhi dèiem, la mare López, la
M. Carme i el Gonzalo, que ens duia a Granera,
on el Centre excursionista havia llogat una casa.
Els dissabtes a la tarda ens recollia, ens nanàvem fins a Sant Llorenç amb Vallesana i, després, caminant fins a Granera. Passàvem la nit
allà i lendemà anàvem a missa. Van ser els meus
primers contactes amb el centre. Lexcursionisme i el CEC, que abans es deia SEAC, van anar
de la mà, en el meu cas.
Vas seguir vinculada al CEC?
Sí, sobretot per a sortides puntuals, com la pujada que es feia a Núria, que era la manera de
sortir. Hi anàvem amb un autocar que sortia
molt dhora, i recordo els pessebres que shavien dut a Les Agudes, quan jo tenia 15 o 20 anys,
fèiem sortides a la neu, amb les xiruques i bosses de plàstic als peus perquè no sens mullessin. Eren excursions on només hi anàvem joves.
També, als 15 anys, em vaig ficar a les colònies

de la parròquia, tot i
que poc o molt érem
la mateixa gent que al
CEC.
 Què recordes del

CEC?

El CEC era a lAteneu, però no recordo gaire el
local. Jo no hi estava molt, molt ficada. El meu
pare va ser secretari de lentitat, el Josep
Arderius. Ell va fer soci al meu fill Marc. Va ser el
número 500! Gent del centre la recordo perquè
era gent del poble. Jo hi venia amb les meves
dues germanes que, com jo, vam descobrir
aquest món. Era alliberar-te, perquè et permetia sortir de casa.
I de gran?
Vaig seguir la relació amb el CEC. Amb el Josep
Serrà ens vam conèixer i hi vam seguir vinculats, també quan van néixer els nens, pel tema
de la Marxa Infantil de Regularitat, sobretot.
Amb el grup Anar-hi Anant i el Grup Natura hi
hem anat sortint. No hem estat lligats enlloc.

Agenda novembre 2022
Dia 6

Grup Anar-hi Anant: Rodals de Sabadell
Grup Marxa Nòrdica: 3a Marxa Nòrdica Castellar del Vallès
Dia 11 General. Concurs de Ratafia lEstevet
Dia 13 Grup familiar: Puigsacalm
Grup de Marxa Nòrdica: Sortida grupal
per participar a la marxa nòrdica de
Sant Cugat
Dia 19 Grup Dibuixant Castellar: Font monumental i emblemàtica de Castellar del
Vallès
Dia 20 Grup Anar-hi Anant: Colors de tardor
Grup de Muntanya: 360º Pedraforca.

Dia 25
Dia 27

En cas de previsions adverses, es farà
una matinal al Montseny
Grup Marxa Nòrdica: participació a la
marxa nòrdica de la UES
Grup de la Pedra Seca: Xerrada sobre la
pedra seca. Col·laboració amb el Centre dEstudis Castellar  Arxiu dHistòria
Grup Marxa Nòrdica: Participació a Cim
Project sobre joelettes i barres direccionals
Grup Pedra Seca. Guiatge de litinerari
per conèixer la pedra seca de Castellar.
Col·laboració amb el Centre dEstudis
Castellar  Arxiu dHistòria
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Què tagrada més, de lexcursionisme?
Caminar està bé, i la natura i laire lliure són
agradables. La relació amb la gent és important,
a mi sempre mha agradat, estar amb la gent.
La solitud no magrada. Penso que la natura és
un vincle que thi porta. No he anat a fer alta
muntanya, ni escalada, ni tot això. Aviat farà 50
anys que soc sòcia de lentitat.
I ara entomes la secretaria de la junta del

CEC?

Sí, jo no mho havia plantejat mai. El Josep ja
hi és ja fa temps i ja mestava bé que hi fos, jo
tenia el meu món. Macabava de jubilar i no
volia estar lligada amb res. Però lanterior presidenta va plegar de cop, i tot va quedar a laire...
jo començava a fer marxa nòrdica, i la Carme
Pelayo em va comentar que sestava plantejant
ser presidenta. I em va suggerir que jo mhi posés de secretària, que era el càrrec que tenia ella.
Mho va plantejar seriosament. Mho vaig haver de rumiar perquè el Josep ja hi era i perquè
no em vull encasellar amb una sola cosa. Però
vam quedar que cadascú tindria el seu espai i
vaig decidir posar-mhi.
És molta més feina?
De moment, no. Jo em mirava el centre molt
de lluny, però rutlla sol, hi ha un engranatge molt
fet, cadascú amb el seu paper. Amb una sola
paraula ja sentenen. De moment, estic assimilant les coses que hi ha al centre. Jo mocupo de

fer les actes. Per a mi, tot és molt nou. També
faig alguna feina que pugui sortir, però encara
poc. Hi ha una reunió de junta amb vocals, un
cop al mes. I veig que hi ha moltes seccions,
molta activitat. També estic fent un registre de
voluntariat. A través del Whatsapp ara també
se solucionen molts temes, més que haver de
fer reunions presencials. No és que mentusiasmi, el tema dels ordinadors, però ja hi estic ficada [riu]. Hi vull estar tres anys, un mandat, no
pas més.
Fas Marxa Nòrdica?
Sí, la marxa nòrdica és una manera de sortir
de casa. Mhi sento molt bé, amb el grup de
gent que hi ha. Hi ha molt bon rotllo. Camino
més que abans. També coneixem lentorn sense fer coses molt llargues.
Com veus el jovent del centre?
Jo hi veig futur, en aquest centre. El Grup Familiar porta molta empenta. Ha de venir gent
jove, ho han de moure ells. Sha danar treballant però saconseguirà. El boulder també atrau
a gent jove. Lesplai Corriol sembla que comença a engegar-se. De cara al jovent de Castellar,
shauria de donar més a conèixer al poble. És
una entitat sana, neta, econòmica, la pot fer tothom, això és el que té de bo. La gent gran segueix molt arrelada al centre, tothom qui ha estat al CEC se lha estimat.

General
Secció Caminar de la SEAC
La primera trobada del dia 20 octubre del Ca-

minar de la SEAC no va ser molt multitudinària
però sí que va ser molt enriquidora.
A la trobada, a més daportar fotografies dexcursions passades, també es va poder parlar de
les moltes aventures i històries que es van viure
a la SEAC a mitjan del segle XX.
Va ser una estona molt agradable i es van proposar tornar-se a trobar més endavant per continuar amb les tertúlies i fer alguna projecció
de diapositives, com abans.

Butlletí

Número 633 - Novembre22 | 5

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Pedra Seca
Dimarts, 4 d’octubre de 2022
La 93 finalitzada i ara li toca a la 160
La barraca número 93, amb el sobrenom de
den Vicenç Sellés ja es troba coronada per uns
magnífics lliris que estan disposats a florir quan
toqui, no pas ara. Sha celebrat la cerimònia dinauguració amb la presència de les autoritats
barracaires (no en calien més) i després la tro-

fornícula que, segurament, tindria unes funcions
més elevades que les que correspondrien a la
categoria de la barraca dun rabassaire vulgar.

pa ha adreçat les seves passes cap a la barraca
a la qual li ha caigut la sort del número 160, tot
i que es desconeix encara quina és la que lluirà
el número 159.
Aquesta nova barraca cau dins del tros descorça terrestre de la propietat del Puig de la Creu,
és a dir, que en Gener Martí tindrà lhonor de
batejar-la amb el nom que més li agradi.
És una barraca bastant sencera i que no requerirà de gaires esmorzars per a restaurar-la, llevat que es compliqui loperació amb absències
injustificades doperaris, per exemple, però no
es creïble que això pugui passar.

Dimarts, 11 d’octubre de 2022
La barraca número 160 ha rebut les atencions dels pedrasequers
Ha estat buidat linterior i sha posat ordre entre les pedres caigudes de la construcció original i de les que es trobaven pels voltants.
Aquesta barraca té ínfules de construcció il·lustrada. El seu interior estava equipat amb una

DIMARTS, 25 D’OCTUBRE DE 2022
Doble llinda i quasi feta la volta
I ara el tancament de la volta, la terra a sobre, el
lliris i la barraca quedarà llesta per a la seva revisió per part de les autoritats competents.
Com podeu comprovar a les imatges, els barracaires han fet un esforç dimaginació i ha quedat una doble llinda de concurs. Enhorabona!
El nostre rabassaire il·lustrat continua fruint de
les lectures de la seva biblioteca particular. Ara
sha trobat amb Psique, fugitiva de Venus que
la vol castigar per haver entabanat al seu fill
Cupido, que lha deixada amb la seva llavor a
dins i haurà dinfantar un nét de la deessa. Se
les ha tingut amb el missatger dels déus Mercuri qui, manat per Venus, ha anat esbombant
pertot arreu el negligit comportament de Psique i ofereix una recompensa per la seva delació. El nostre pagès no té cap intenció de dir-li
on és amagada, però li ofereix un tast del seu vi
i el missatger marxa ben content.
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General
Èxit de la 61a Marxa Infantil de Regularitat
Diumenge 2 doctubre, el Centre Excursionista de Castellar del Vallès
va celebrar la 61a Marxa Infantil de Regularitat.
Enguany, es van inscriure 238 parelles inscrites i, finalment, en van
sortir 236. Repartides per categories, hi va haver 203 parelles infantils i 33 de mixtes.
Litinerari denguany tenia 9,6 quilòmetres de recorregut total i era
circular. Es va comptar amb 15 punts de control, més linici i larribada, i 55 punts de vigilància (els del final es doblaven, o sigui que shi
tornava a passar)
Al llarg del recorregut hi va haver 3 abandonaments. Algunes pare-
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lles van quedar fora de competició perquè no
complien la normativa.
La zona de la fotografia oficial de les parelles va
ser al punt de control del Gorg del Fitó. També
es va habilitar una zona desmorzar al quilòmetre 3 i una zona de jocs a càrrec de lEsplai Sargantana al quilòmetre 6,5. Es va oferir coca a la
sortida i sucs, fruita i coca a la zona de jocs.
Per a la marxa, es va comptar amb 150 volunta-

ris de diverses edats. Alguns dells, són ex participants a la Marxa de Regularitat que ara, per
edat, ja no poden fer-la però que volen seguirhi vinculats, duna altra manera. A més, també
cal destacar la col·laboració dels ADF Castellar i
bombers voluntaris del nostre municipi.
Aquesta marxa de Regularitat és la quarta del
calendari de Marxes Infantils de la FEEC.
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General
31a Travessa Castellar – Montserrat
Diumenge dia 9 doctubre, el Centre Excursionista de Castellar va dur a terme la 31a edició de la travessa Castellar
 Montserrat, una ruta de resistència de 33 quilòmetres i
poc més de 1.400 metres de desnivell ascendent, que
transcorre per senders i pistes de muntanya, i alguns trams
urbans asfaltats.
Enguany, hi van participar 125 persones. El dia va ser entre
ennuvolat i assolellat. Com ja és costum, es va habilitar
un avituallament a la Casa Nova de lObach. Sortosament
per als inscrits, no va ploure al Vallès, mentre que sí que
ho va fer en altres comarques.
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General
Segona trobada d’entitats excursionistes FEEC
Unes 200 persones de la vegueria del Vallès Occidental i Vallès Oriental, entre les quals, 14 del
Centre Excursionista de Castellar, van participar
el passat 12 doctubre a la Segona Trobada dentitats excursionistes FEEC.
La trobada va tenir lloc a Puiggraciós (Vallès
Oriental), indret on ja shavia celebrat la primera trobada, ara fa 42 anys. La reunió va consistir
en una trobada de centres i clubs de tot Catalunya que pertanyen a la vegueria dels Vallesos.
Els va rebre lalcalde del Figueró-Montmany,
anomenat abans Montmany de Puiggraciós,
també les monges que gestionen lesglésia de
lindret, també la veguera i un membre de la
FEEC. Es va servir un esmorzar, amb xocolatada
i unes magdalenes dun centre docupació de
persones discapacitades i es van poder trobar
moltes persones de moltes poblacions de les

vegueries. És una bona oportunitat per trobarse amb altres centres i clubs, i poder-se relacionar, ja que normalment no la veus, explicava
Carme Pelayo, presidenta del CEC.
Aprofitant lassistència duna part important
dels representant de les entitats, es va aprofitar
per fer una fotografia de tots els presidents i
presidentes. Finalment, es va fer la baixada fins
als vehicles. La confiança és que la trobada es
pugui reprendre lany que ve.
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General
Entrega de premis de la 61a Marxa Infantil de Regularitat
El passat dissabte, 15 doctubre, el Centre Excursionista de Castellar va fer lentrega de premis de la 61 Marxa Infantil de Regularitat, que
enguany ha comptat amb un total de 238 parelles inscrites, 236 sortides, i només dos abandonaments. En categories, 203 infantils i 33 de mixtes.
Els organitzadors de la Marxa van felicitat la
participació de tants nens i nenes de la vila en
aquest acte tan esperat, lentrega de guardons,
que també va comptar amb la presència de lalcalde de la vila, Ignasi Giménez.
Gràcies a la col·laboració de 150 voluntaris, la
marxa va transcorre enguany amb tota normalitat i amb una climatologia excel·lent.
Aquesta va ser la quarta de les proves incloses
dins del calendari de Marxes Infantils de la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), on els participants es van moure per un
recorregut circular amb un total de 9,64 km, amb
sortida des del centre de Castellar, va recórrer
diversos indrets com el riu Ripoll, el Molí de la

Barata, La Font de la Riera, el gorg den Fitó, Cal
Joan Coix o Can Juliana, entre daltres, abans
darribar a Sant Feliu del Racó i tornar cap al
punt de sortida en la plaça del Mirador.
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General
Laia Ribera, campiona d’Espanya per federacions de pista sub-16
Lestadi Larrabide de Pamplona, a Navarra, va
ser la seu dels Campionats dEspanya de Federacions de Pista Sub-16 en Edat Escolar, on la
sòcia del Centre Excurrsionista de Castellar i
membre del CAC Laia Ribera va aconseguir lor.
Laia Ribera va ser la millor en llançament de pes,
amb un registre de 12,51 m, aconseguit al quart
intent.
Ribera va aconseguir la victòria per davant de
la gallega Gema Dacosta (12,36 m) i de la madrilenya Lucía Rodríguez (11,79 m), que va completar el podi de la competició.

Anar-hi Anant
Sortida octubre
El Grup Anar-hi anant va realitzar, el passat 9
doctubre, una matinal per la Serra de lObac.
Van anar a la Sesta Forestega i al Pujol de la
Mata, una excursió molt bonica i amb unes vistes fantàstiques, plenes de colors al bosc, impressionants després de les plujes del divendres
anterior.
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Dibuixant Castellar
Trobada de Dibuixant Castellar a Can Juliana
El passat 15 doctubre, el grup Dibuixant Castellar va fer una trobada durban sketchers a Can
Juliana. Com ja és costum, els aficionats a aquest
estil de dibuix, van retratar als seus quaderns la
seva mirada particular de Can Juliana. En acabar, es va fer una fotografia del grup.
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Reportatge de la trobada d’Urbansketchers amb els alumnes
de 3r de primària de l’escola El Sol i Lluna.
Abans darribar a
la plaça Catalunya,
punt de la trobada,
van fer un recorregut per alguns dels
carrers més antics
de Castellar.
Els participants
van gaudir dun dia
esplèndid. El grup
Dibuixant Castellar va explicar qui
som els urbansketchers
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Marxa Nòrdica
Marxa Nòrdica del Centre Excursionista de Castellar
El grup de Marxa Nòrdica va
fer una sortida
fantàstica el
passat dilluns,
17 doctubre.
Aquesta vegada, van anar
fins a Can
Cadafalch, fent
passeig al grup
delit. Van riure
molt i caminar a
molt bon ritme.
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General
Activitats FEEC
Núria Muntada participa a la primera
prova del Circuit Català d’Escoles de Trail
La sòcia del CEC Núria Muntada va participar
dissabte 29 a la primera prova del Circuit Català dEscoles de Trail 22-23 Les minis de la Trail
Fem Sui que va tenir lloc a Sant Antoni de
Vilamajor. La Núria hi va participar representant
el Centre excursionista de Castellar.
Amb lobjectiu de fomentar la participació dels
més joves a les curses per muntanya, la FEEC
ha organitzat el primer Circuit Català dEscoles
de Trail. Aprofitant la celebració del centenari
de la FEEC sha creat aquest circuit que neix amb
la voluntat que els més menuts, de 5 a 12 anys,

Grup Familiar
Tavertet
Els més menuts del grup familiar varem arribar
fins a Tavertet per fer un recorregut circular, on
vam passar per la Bauma de Cortils, Collet de
Rajols, Roques Fosses, Torrent de lAbeurador,
vam veure les tombes antropomorfes i fins i tot
vam poder fer el cim de Roca Llarga.
Una ruta bonica i plena dels colors de la tardor!
Aquest grup de petits trepitja fort!

participin en curses per muntanya traient pes a
la vessant més competitiva.
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Grup Familiar
Sortida Castellbell i El Vilar
El passat dia de Tots Sants hi havia sortida programada dels grans del Grup
Familiar, en aquesta ocasió vam buscar una ruta de proximitat, la nit anterior era celebració de Castanyada/
Hallowen i era clar que costaria matinar.
La sortida de Castellar es retarda fins
a dos quarts de nou, hi ha cares de
son. Després d´uns quaranta minuts
arribem fins al poble de Castellbell i El
Vilar, on aparquem els cotxes. La ruta
comença al Pont Vell, pont medieval
de vianants que permet passar a laltra banda del riu Llobregat on ens espera una successió de passos equipats, cims i una via ferrada.
Per començar hem de travessar un túnel sota
les vies dels FGC i la carretera que ens obliga a
treure frontals i mòbils ja que la foscor és total.
Un cop a laltra banda començem a remontar
el Torrent dels Abadals, es tracta duna successió de salts equipats amb escales de fusta, clavilles i algun passamans, autèntica diversió per
a la canalla, i també per als més grans. Superat
el torrent, i després dun merescut descans per
menjar alguna cosa, la ruta gira a lesquerra per
dibuixar un bucle, que combinant trams de pista i senda, ens permetrà contemplar unes espectaculars vistes de Montserrat i assolir diver-

sos cims: el Turó de Morrolius, el Mirador de
Pistonuts i el Turó de Colomer. Una vegada tornem a ser a la sortida del Torrent dels Abadals
ens dirigim a la dreta cap els Cingles del Resident, una travessa a trams aèria que ens deixarà als peus d´una sèrie de vies ferrades per als
més aventurers amb flanquejos, desploms, un
pont tibetà, i que un cop superats ens permet
assolir el Turó del Marquès, on espera la resta
del grup que ha arribat per camí. El Turó del
Marquès guarda una curiosa sorpresa pels nens,
un gronxador! Fem la foto de rigor de grup i iniciem el retorn per fort pendent vers al punt de
partida, el Pont Vell, on arribem poc abans de
fer-se fosc.
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Grup de fotografia
33è Concurs Anual de Fotografia CEC

Classificació del 3r trimestre
Tema: Portes o finestres
Les cinc fotografies més ben valorades daquest

tercer trimestre al 33è Concurs Anual de Fotografia del CEC han estat les imatges dels següents autors: Guillem Díaz Bermudez, Jordi
Serra, Carme Vidal, Montserrat Torrents i Carme
Mas Puigdomench.
Les fotos han estat valorades pel jurat format
per la Secció de fotografia i vídeo de la UES.
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Espeleologia
Canal Foradada, Vilada (Berguedà)
COORDENADES UTM-ETRS89 : 31T 411815
4664270 // 806m s.n.m.
DESNIVELL: -8m
RECORREGUT: 15m
Aproximació: Sobre el Km.1605 de la carretera
C-26, en direcció a Borredà, hi ha el desviament
per pista forestal cap a el Pont del Climent. Passarem el pont, caminant i en uns 40 m agafarem un sender de pujada que es desvia de la
pista cap a lOest, en direcció al Serrat del Migdia. El sender transita paral·lel a la Riera de
Mergançol durant uns 750 m, fins a arribar al
Torrent Fred, on canviarem de direcció cap al
sud, remuntant el Torrent Fred uns altres 300 m
pel vessant hidrogràfic dret. En aquest punt, el
sender baixa al torrent i canvia de vessant; nosaltres, seguirem remuntant ja sense camí pel
vessant hidrogràfic dret uns altres 75 m, i en
aquest punt, canviarem de vessant i aprofitarem un antic sender que supera una bassa i una
petita gorja inundada del Torrent Fred. Aproximadament, en uns 100 m, ens situarem a linici
de la Canal Foradada que remunta de nou cap
a loest, remuntarem la canal pel seu lateral dret,
proper al penya-segat uns altres 350 m, on arribarem a la Foradada en un desfondat proper al

penya-segat nord de la Canal Foradada.
Descripció: Cavitat descendent que travessa un
petit penya-segat. Laccés sud en forma dembut que baixa ràpidament fins col·locar-se sota
el penya-segat en una galeria descendent, de
sostre baix, al voltant d 14 m i una amplada de
5 m. Superat un petit ressalt, la galeria perd pendent i alçada. En aquesta zona hi ha algunes
formacions, especialment, en el seu extrem est.
Inmediatament després, la cavitat surt de nou
a lexterior per una segona boca, ample però
de sostre baix, que obliga a passar estirat.
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Dibuixant Castellar
Trobada d’urbansketchers Dibuixant Castellar

19 de Novembre de 2022

Dibuixarem Font monumental i emblemàtica de
Castellar del Vallès
Lloc de trobada: cantonada c/ Centre i c/ Major.
Dibuixarem de 10h a 13h, i en acabar, farem foto
de grup.
Activitat oberta a tothom.

Cal portar material propi per dibuixar
Font construïda amb pedra de la pedrera local
de Cal Comes - Puig de la Creu
Autor: Josep Perich i Fruitós, mestre dobres.

Esplai Corriol
Agenda de l’Esplai de muntanya El Corriol
Benvingut/benvinguda!
Hem rebut la teva inscripció al nou esplai de
muntanya El Corriol. Si encara no thas inscrit,
animat!
Estem molt il·lusionats en començar aquesta
nova etapa i ens alegrem que en vulguis formar part!
Tavancem quina és la nostra idea. Cada dissabte a la tarda, de 16.30 h a 18.30 h, ens trobarem
al local del Centre Excursionista de Castellar per
dur a terme diferents activitats. Alguns dies podran ser jocs, daltres seran sortides pels rodals.
I un dia al mes, dissabte o diumenge, farem una
excursió de tot el dia.
Som un esplai de nova creació, anirem adaptant horaris i activitats en funció dels nens i nenes que us aneu apuntant. Anirem creant-ho
junts i això pot ser molt divertit! Segur que ens
ho passarem bé!
De moment, us passem les activitats que tenim
programades pel mes de novembre i que trobareu publicades al butlletí mensual de centre.
Son les següents:
 Dissabte 5/11/2022: jocs de presentació + escalada al rocòdrom
 Dissabte 12/11/2022: excursió matí i tarda a
Castellar Vell. Cal portar dinar.
 Dissabte 19/11/2022: sortida de tarda al Bosc
de Pedres

 Dissabte 26/11/2022: recerca de geocachings
pels voltants del poble
Per formar part de lesplai és necessari ser soci
del centre excursionista a partir de gener. Si no
ho ets, tinformarem de la quota de soci del nou
curs (només es paga un cop a lany i és molt
barateta)
Esperem que estiguis tan il·lusionat com lequip
de monitors que enceta la nova aventura!
Ens veiem el dia 5 de novembre!!
Esplai de muntanya El Corriol
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Grup de Muntanya
Previsió per novembre 2022

Projectes:

Al no haver-se pogut fer la
prospecció al castell de Farners perquè
hi poguessin participar els companys
del grup de Marxa Nòrdica i altres, tampoc sha pogut realitzar la sortida com
estava prevista. Nova data de prospecció oberta a tothom: dimarts 8 de
novembre, matinal: sortim a les 7:00
per tornar abans de dinar.

Dia 20: Segons les previsions meteorològiques, o bé volta de 360 0 al
Pedraforca, de tot el dia, amb en Sisco

com a guia. Estarem en contacte a través del grup de WhatsApp.
(El Samont des del turó de Sant Elies i
massís del Montseny des del Samont,
prospecció 2018)
En cas de previsions adverses, si es pot,
faríem una matinal al Montseny: Per
Sant Esteve de Plautordera, km 7, Santa Margarida, Refugis del Montseny,
turó de Sant Elies (963m), turó de La
Cova, coll de Pi Novell, el Sui (1319m) i tornada
pel turó de Samont i per Sant Pere de Vilamajor.
Circular. Cal anar-hi en cotxes alts per transitar
bé per un tram llarg de pista.
El 4 de desembre, si no sha pogut fer res el dia
20, farem la sortida de tardor al Montseny, o
bé la circular a Farners, si sha pogut fer la corresponent prospecció.
Circular: Santa Coloma de Farners - Ermita i castell de Farners - Santa Coloma. Dades: 11 km, 328 m de desnivell,
punt més alt 410 m, temps total 4:30 h.
Matinal. A dinar a casa.
Sortida a les 7:00 en cotxes particulars
que caldrà emparaular de laparcament
del Calissó.

A primers de desembre col·laborarem a
la pujada del pessebre a la Castellassa
de Can Torras prevista pel dia 11, i tam-

bé està prevista com cada any la portada del
pessebre a la serra de Sant Marc, al Berguedà
entre el 3 i el 8 de desembre. Per a aquesta
sortida cal posar-se en contacte amb la Begoña
Basterretxea. Si algú que no hi ha anat mai shi
vol afegir, podeu demanar el contacte a la secretaria del Centre.
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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