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El CEC viurà un cap de setmana de celebracions
Divendres 14 de novembre de 2003
En el marc del 50è aniversari del Centre Excursionista de Castellar del Vallès,
aquest proper cap de setmana l'entitat viurà l'acte central d'aquest any de
celebracions. "Justament és durant aquestes dates que l'entitat fa 50 anys, i
aquest fet ja fa prou importants els actes previstos", ha explicat el president del
CEC, Sergi Rovira. Els actes començaran el dissabte, 15 de novembre, a les 18.30h,
a la Nau 1 de la plaça Major, amb un concert on hi actuaran la Coral Xiribec i la
Coral de la Unió Excursionista de Sabadell. Ambdues corals oferiran un concert de
cançons de muntanya. "Cada formació interpretarà de vuit a nou temes Després
cantaran dues cançons conjuntament i clouran el concert amb una cançó
acompanyats pel públic assistent", ha especificat Rovira. El cap de setmana festiu
tindrà el seu punt àlgid el diumenge, 16 de novembre. A les 10.00h l'entitat
castellerenca es desplaçarà fins al capdamunt de la pista de Catafau, just al punt
anomenat “L'alzina balladora”, on es col·locarà una pedra que donarà lloc a la
posterior plantada de l'alzina, i una placa amb una inscripció de la història del
perquè d'aquest sobrenom. "Fa molts anys les colles de balladors pujaven fins
allà dalt i en aquell punt hi feien una paradeta. Després xerraven i ballaven",
ha subratllat Rovira. L'acte commemoratiu de la descoberta de la placa anirà
acompanyat de la música dels grallers de Castellar. La festivitat continuarà a les
14.00h a la Nau 1 de la Plaça Major, amb un gran àpat de germanor on es preveu
l'assistència d'unes 300 persones entre socis i no socis. Després del dinar, es farà el
lliurament de la medalla de plata Memorial Simeó Caba als cinc socis que formen
part de l'entitat des de la seva fundació, ara fa 50 anys. Els actes de celebració del
cinquantè aniversari de l'entitat castellerenca han omplert tot un any de festes i
activitats. El tret de sortida es va donar el passat 6 de desembre amb la Renovació
de la Flama de la Llengua Catalana, quan alguns representants de l'entitat es van
desplaçar fins a Prada de Conflent (Catalunya Nord) per encendre la flama que
commemorava la renovació de la llengua catalana. El CEC encara té pendent dos
actes festius. D'una banda un itinerari de “Coneixem l'entorn” i, de l'altra, la
presentació d'un llibre que porta per títol “Fonts, mines, i punts d'aigua de Castellar
del Vallès”. Segons ha explicat Rovira, es tracta "d'un llibre que pretén fer la
funció de fitxa. Destacarà tant les fonts que desapareguin com les que brollin
de nou".
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