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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

Us recordem que podeu optar per rebre el butlletí únicament a traves del correu electrònic i així col·laborar a un estalvi en la utilització de paper i tintes. Només cal que ens ho feu saber al nostre correu
electrònic.

•

La fotografia de portada està feta a la Vall de Toran durant la sortida per escoltar la brama del cérvol a la Vall d’Aran, feta per en Joaquim Díaz. A l'interior del butlletí hi trobem també fotografies fetes
pel Joaquim Díaz i l’Ester Poch.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 210 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet, a la botiga “Oxigen” i a Centres Excursionistes
veïns.

EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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La muntanya és així. Es fa valer. Demana el tribut d’un
esforç i una suor que moltes persones jutgen excessiu.
Però, quant us ha lliurat el seu encís, qualsevol cost el
teniu per un guany.
Antoni M. Casas i Ferrer.
“Trescant pel Montsant, Prades i la Mussara”

SERVEI DE RESTAURANT ELS
CAPS DE SETMANA I FESTIUS.
- MENÚ A LA CARTA GAUDIU D’UN ENTORN
NATURAL A CALDES.
TEL.

93 865 46 95

WWW.ELPASQUALET.COM
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ASSEMBLEA GENERAL .

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.

Una vegada més arribem a finals d’any i toca començar a pensar amb
l’Assemblea general ordinària que venim celebrant a principis de gener.
A més a més en aquesta propera Assemblea, que tindrà també caràcter
d’extraordinària, caldrà elegir Junta Directiva pels propers 6 anys.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:

A la següent pàgina teniu l’esquema on hi podeu trobar tant l’ordre
del dia de l’Assemblea com el calendari electoral. Com que l’Assemblea
ordinària ja coneixem tots com funciona, aprofitem aquest espai per
explicar-vos una mica com funciona el calendari electoral per designar
la nova junta que ha de regir al CECMO els propers 6 anys.
Segons els estatuts del CECMO amb les modificacions aprovades en
l’anterior Assemblea per adaptar-nos a la nova Llei de l’Esport caldrà
elegir una nova Junta formada per un mínim de 3 persones, encapçalades pel candidat a President. A partir del dia 9 de novembre es podrà
consultar el cens del CECMO, on cal aparèixer per poder exercir el dret
de vot o per poder presentarse com a candidat. El dia 11 de novembre
s’escollirà a la Junta Electoral ( 3 membres titulars i 3 de suplents), els
interessats a formar-ne part caldrà que vinguin al local del CECMO a
les 9 del vespre, i entre aquests serà elegida la Junta Electoral per sorteig. Les candidatures que es vulguin presentar tenen de temps fins al
31 de desembre, i les llistes candidates hauran de ser aprovades per la
Junta Electoral. Finalment el dia 14 de gener a l’Assemblea General
serà escollida la candidatura guanyadora. Si només es presenta una
candidatura aquesta és proclamada guanyadora, automàticament, el
dia de l’Assemblea. Per poder exercir el dret de vot el dia de
l’Assemblea caldrà poder identificar-se mitjançant un document oficial
amb fotografia.
Per qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar al local del CECMO al pavelló de les Cremades els dijous de 9 a 2/4 d’11 del vespre. Us
esperem a tots el dia 14 de gener al Centre Cívic i Cultural de Caldes.
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DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE: 22ª etapa del Camí de Ronda entre Santa Oliva i La pobla de Montornès, d’uns 21 kms i un
desnivell de 350 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència
modalitat A. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE: Sortida a la Serra de
Montgrony i pujada al Costa Pubilla, amb un desnivell de 700 metres. Sortida fàcil. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC PUIG.
DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE: 23ª etapa del Camí de
Ronda entre La Pobla de Montornès i Tarragona, de 22 kms i 125
metres de desnivell. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça.
Llicència federativa “A”. Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE
12 DE
DESEMBRE:
Sortida
matinal
d’iniciació
A la societat
on vivim
està prou de moda
que moltes
families
tinguin
algun animal
de companyia
a casa, generalment
ocellsde
o
pel Montseny.
Sortida
fàcil. Llicència
federativa gossos,
“A”. gats,
Persona
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
contacte RAMON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement ensCaminada
acompanyipost-nadalenca
en les nostres
DIUMENGE
26 DEque
DESEMBRE:
excursions.
per ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Moianès ( Castell de
CastellcirDes
i Sauva
Negra).
Llicència
“A”
de condel CECMO
us demanem
quefederativa
us abstingueu
de Persona
portar animals
de
companyia
en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
tacte JOAN
SOLER.
us expliquem a continuació.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
PRÈVIA
EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DE SORTIDA
I ES
DETALLS
DELd’animals,
RECORREGUT
que es poden
no DONEN
sentir a gust
amb la presència
i que aquestsI
LA SEVA
DIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU
DE LA LLICÈNCIA
poden
tenir reaccions estranyes
envers a gent desconeguda.
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
14 DE GENER DE 2011 - 21,00 H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.

ADRECES D’INTERÈS.

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2010.

LOCAL SOCIAL :

SALA REUNIONS
DEL PAVELLÓ DE LES CREMADES.(DIJOUS
DE 9 A 2/4 D’11 VESPRE)
ATENCIÓ: EN ELS PROPERS DIES PODRIA
HAVER-HI CANVIS EN LA UBICACIÓ DE LA
SEU SOCIAL DEL CECMO.
PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.- PRESENTACIÓ LLISTES PER L’ELECCIÓ NOVA JUNTA.
5.– ELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA.
6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2010.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2011.
6.– PRECS I PREGUNTES.
CALENDARI ELECTORAL.
DES DEL 9 NOVEMBRE : EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL.

TELÈFON : 619 55 75 34

11 NOVEMBRE : CONFECCIÓ JUNTA ELECTORAL.

ADEÇA POSTAL :

31 DESEMBRE : FI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES

CECMO
C/ PARE POCH , 27

08140 CALDES DE MONTBUI.

14 GENER 2011: ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA.
(PER PODER EXERCIR EL VOT EL DIA DE L’ASSEMBLEA SERÀ NECESSARI ACREDITAR-SE AMB UN DOCUMENT OFICIAL AMB FOTOGRAFIA )
—3—
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LLICÈNCIES FEDERATIVES

FESTIVAL CINEMA MUNTANYA

Una vegada més arribem a finals d’any i toca renovar la llicència, o
fer-la nova per aquells que no la tenen. Des del CECMO aquest any
mantenim el mateix procediment utilitzat l’any anterior, doncs sembla
que va funcionar força bé. De moment encara no tenim les tarifes pel
2011, i tant bon punt les tinguem us les comunicarem. Recordem que
per poder tenir activa la llicència a partir de l’1 de gener cal fer la
sol·licitud a primers de desembre. A continuació us detallem el procediment emprat aquest any de les diferents modalitats per poder demanar
la llicència:

El Festival de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló, un dels
més importants del món en el seu gènere, exhibeix i posa en competició cada any els millors films a nivell mundial sobre activitats relacionades amb la muntanya i la natura. L'ampli ventall de possibilitats
temàtiques que ofereixen les bases del festival permet que durant els
10 dies d'exhibició es projectin documentals de diversos gèneres: d'expedicions, reportatges de natura, d'esports d'aventura, documentals
ecològics, etc..

•

•

Venint directament al local del Centre Excursionista els dijous de
9 a 2/4 d’11 del vespre, on caldrà abonar l’import de les llicències
sol·licitades i també la quota de soci de l’any 2011.
També es pot fer per transferència bancària ( un ingrés per llicència) al nº 2100 0076 48 0200444382, fent constar NOM SENCER,
DNI i MODALITAT DE LLICENCIA. ( per exemple JOAN
MAS GRAU, DNI 44556677, LLIC. C no habilitada). Recordeu
que cal ingressar el preu de la llicència i també el de la quota de
soci. Si a més a més ens podeu notificar per e-mail que heu fet
aquest tràmit quant rebrem la llicència també us ho farem saber.

Una vegada feta la sol·licitud els socis tindran de passar a recollir-la
pel local del Centre ( no fa falta que sigui personalment). Cal tenir en
compte que tarden unes tres setmanes. Nosaltres intentarem comunicar-ho per correu electrònic a aquells socis dels que disposem d’aquesta
dada. Si passats dos mesos d’haver rebut la llicència aquesta no ha estat recollida s’enviarà amb el proper butlletí, però el CECMO no es fa
responsable de la correcta distribució d’aquest.

A més de les pel•lícules, el festival també ofereix exposicions, un espai editorial, així com altres activitats i actes que estan lligats d'alguna forma amb el món de la muntanya.
Aquest any el Festival homenatjarà l’austríac Peter Habeler, un alpinista que va deixar empremta per haver demostrat juntament amb
Reinhold Messner que l’home podia sobreviure al cim de l’Everest
sense oxigen.
El Festival es cel·lebra des del dia 12 fins al 21 de novembre, i en
podeu consultar els horaris i projeccions a la pàgina web
torellomountainfilm.com així com també la forma d’adquirir les entrades. Si teniu disponibilitat per poder assistir-hi és el moment de
gaudir de noves sensacions a la muntanya còmodament asseguts en
una sala de cinema.

Esperem disposar de totes les tarifes per poder començar a fer les
sol·licituds a partir de meitat de novembre, i per major tranquil·litat
de tothom us aconsellem fer els tràmits quant més aviat millor.

—4—
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CONÈIXER LA NATURA.
Seguint amb les inquietuds que des del seu origen ha tingut el CECMO de no només sortir a la muntanya a fer cims i travesses, sinó a implicar-nos una mica amb els diferents elements que hi trobem, com ara
la flora i la fauna, de tant en tant s’organitza alguna activitat directament relacionada amb aquest tema. Si us fixeu amb una de les sortides
que publicitem a les pàgines centrals el motiu
principal era poder observar i sentir al cérvol
durant el període
d’aparellament, quant
els mascles fan la brama
per demostrar la seva
força al grup.
També tenim un contacte molt directa amb
una entitat propera a
Caldes que s’anomena el INTERPRETACIÓ DE LA NATURA, DURANT LA SORTIDA
DE LA BRAMA DEL CÉRVOL A LA VALL D’ARAN.
G.O.T. i que organitza
activitats relacionades amb l’ornitologia pels entorns de la Vall del Tenes. Precisament amb aquesta entitat hem iniciat contactes per organitzar alguna activitat. Properament tenim pensat fer algun petit recorregut on es puguin identificar alguns ocells de la zona, alliberar alguna au que hagi estat cuidada al Centre de recuperació d’aus, i en un
futur pròxim poder organitzar una jornada taller on es veu com
s’anellen les aus i ensenyen a construir cases niu de fusta pels ocells.
Aquestes jornades es converteixen en un gran atractiu sobretot pels
més petits doncs poden veure els ocells a la mà dels anelladors, i fins i
tot tocar-los, o bé divertir-se construint una casa niu. De moment no
us podem donar dates per aquestes activitats, però de mica en mica les
anirem definint.

—8—

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’1 DE GENER
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS
AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA
BANCÀRIA A 2100 0076 48 0200444382, FENT
CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I LA
MODALITAT DE LA LLICENCIA. NOMÉS UNA
TRANSFERENCIA PER LLICÈNCIA.

•

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2011.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €
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LES NOSTRES SORTIDES
LA BRAMA DEL CÉRVOL.

LES NOSTRES SORTIDES
EL CARLIT ( 2921 m. )

El primer cap de setmana d’octubre es va organitzar una sortida al
refugi Era Honeria de la Vall d’Aran, amb l’objectiu de poder viure
de prop l’espectacular brama del cérvol. El conjunt del cap de setmana estava enfocat a realitzar un seguit de recorreguts amb l'assessorament de dos guies interpretatius, la Judith i el Thierry, que en
tot moment ens ajudaven a fixar-nos en detalls que generalment
passem de llarg quant sortim a la muntanya. A més a més de poder
escoltar la brama del
cérvol, el motiu estel·lar d’aquesta activitat , varem poder
aprofundir en coneixements de rastres
d’animals, de flora o
de tècniques emprades per poder sobreviure en una vall on
les condicions climatològiques no son especialment fàcils la
UNA PART DEL GRUP, ESPERANT LA BRAMA.
majoria de l’any.

Per fer l'ascensió al Pic Carlit comencem el recorregut des del Llac de les Bouillouses,
(2025 m.) on després de creuar la presa i el hotel “Bones Hores” prenem un camí direcció a ponent, senyalitzat amb marques grogues que es comença a enfilar per un
camí força desgastat. Just abans de trobar el primer llac ( 2143 m.) , l’estany de Viver, el camí es divideix. Prenem el de l’esquerra que passa entre l’estany de la Comassa i l’estany Sec, doncs és
més directe que el que va
per la dreta. Anem pujant
suaument fins a l’estany de
Bailleul, ( 2265 m.) que
deixem a la nostra dreta, i
finalment fins a l’estany de
Sobirans, on el camí deixa
de ser un passeig per començar a guanyar alçada ràpidament. Arribem al Coll de
Colomers (2598 m. ), i el
camí a més a més de tenir
una forta pendent es fa més
complicat amb alguna petita grimpadeta. Arribats al
El CARLIT DES DEL LLAC BAILLEUL.
coll que separa el Carlit de
Baix amb la Pica del Carlit
(2921 m.) anem cap a l’esquerra per assolir aquest. Si les condicions climatològiques
son bones les panoràmiques resulten extraordinàries des del cim.

El dissabte es va fer un recorregut pels entorns de Canejan, i el diumenge la sortida començava al refugi de Era Honeria, per remuntar
la Vall de Toran fins passat el Barratge dels Hons de la Coma a buscar el Pla de Grauers, on girem a l’esquerra per retornar cap al refugi
per la vessant oposada de la vall, entre matolls i prats, fins que una
forta baixada ens deixava a Sant Joan de Toràn. I mentre nosaltres
caminàvem els cérvols bramava enmig del bosc, no gaire lluny d’on
érem nosaltres.

Pel descens podem optar pel mateix camí de pujada, o bé quant arribem al primer
llac, l’estany de Sobirans, podem anar cap a l’esquerra i baixar pel costat dels estanys
de Trebens i de Castellà, anar a buscar l’estany de les Dugues i cap a l’estany de Viver, on enllacem amb el camí de pujada. Amb aquesta ruta complerta haurem assolit
el cim més alt d’aquesta zona i a més a més fet un recorregut visitant una dotzena de
llacs.

—6—

Aquesta ruta té un desnivell d’uns 1000 metres de pujada, i el temps estimat per
fer-ho, sense tenir en compte les parades, son unes 7 hores i mitja. L’època més adient
per fer-ho sense complicacions de neu és des de mitjans de juny fins a finals de setembre.
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sol·licitud a primers de desembre. A continuació us detallem el procediment emprat aquest any de les diferents modalitats per poder demanar
la llicència:

El Festival de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló, un dels
més importants del món en el seu gènere, exhibeix i posa en competició cada any els millors films a nivell mundial sobre activitats relacionades amb la muntanya i la natura. L'ampli ventall de possibilitats
temàtiques que ofereixen les bases del festival permet que durant els
10 dies d'exhibició es projectin documentals de diversos gèneres: d'expedicions, reportatges de natura, d'esports d'aventura, documentals
ecològics, etc..

•

•

Venint directament al local del Centre Excursionista els dijous de
9 a 2/4 d’11 del vespre, on caldrà abonar l’import de les llicències
sol·licitades i també la quota de soci de l’any 2011.
També es pot fer per transferència bancària ( un ingrés per llicència) al nº 2100 0076 48 0200444382, fent constar NOM SENCER,
DNI i MODALITAT DE LLICENCIA. ( per exemple JOAN
MAS GRAU, DNI 44556677, LLIC. C no habilitada). Recordeu
que cal ingressar el preu de la llicència i també el de la quota de
soci. Si a més a més ens podeu notificar per e-mail que heu fet
aquest tràmit quant rebrem la llicència també us ho farem saber.

Una vegada feta la sol·licitud els socis tindran de passar a recollir-la
pel local del Centre ( no fa falta que sigui personalment). Cal tenir en
compte que tarden unes tres setmanes. Nosaltres intentarem comunicar-ho per correu electrònic a aquells socis dels que disposem d’aquesta
dada. Si passats dos mesos d’haver rebut la llicència aquesta no ha estat recollida s’enviarà amb el proper butlletí, però el CECMO no es fa
responsable de la correcta distribució d’aquest.

A més de les pel•lícules, el festival també ofereix exposicions, un espai editorial, així com altres activitats i actes que estan lligats d'alguna forma amb el món de la muntanya.
Aquest any el Festival homenatjarà l’austríac Peter Habeler, un alpinista que va deixar empremta per haver demostrat juntament amb
Reinhold Messner que l’home podia sobreviure al cim de l’Everest
sense oxigen.
El Festival es cel·lebra des del dia 12 fins al 21 de novembre, i en
podeu consultar els horaris i projeccions a la pàgina web
torellomountainfilm.com així com també la forma d’adquirir les entrades. Si teniu disponibilitat per poder assistir-hi és el moment de
gaudir de noves sensacions a la muntanya còmodament asseguts en
una sala de cinema.

Esperem disposar de totes les tarifes per poder començar a fer les
sol·licituds a partir de meitat de novembre, i per major tranquil·litat
de tothom us aconsellem fer els tràmits quant més aviat millor.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
14 DE GENER DE 2011 - 21,00 H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.

ADRECES D’INTERÈS.

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2010.

LOCAL SOCIAL :

SALA REUNIONS
DEL PAVELLÓ DE LES CREMADES.(DIJOUS
DE 9 A 2/4 D’11 VESPRE)
ATENCIÓ: EN ELS PROPERS DIES PODRIA
HAVER-HI CANVIS EN LA UBICACIÓ DE LA
SEU SOCIAL DEL CECMO.
PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.- PRESENTACIÓ LLISTES PER L’ELECCIÓ NOVA JUNTA.
5.– ELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA.
6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2010.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2011.
6.– PRECS I PREGUNTES.
CALENDARI ELECTORAL.
DES DEL 9 NOVEMBRE : EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL.

TELÈFON : 619 55 75 34

11 NOVEMBRE : CONFECCIÓ JUNTA ELECTORAL.

ADEÇA POSTAL :

31 DESEMBRE : FI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES

CECMO
C/ PARE POCH , 27

08140 CALDES DE MONTBUI.

14 GENER 2011: ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA.
(PER PODER EXERCIR EL VOT EL DIA DE L’ASSEMBLEA SERÀ NECESSARI ACREDITAR-SE AMB UN DOCUMENT OFICIAL AMB FOTOGRAFIA )
—3—
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ASSEMBLEA GENERAL .

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.

Una vegada més arribem a finals d’any i toca començar a pensar amb
l’Assemblea general ordinària que venim celebrant a principis de gener.
A més a més en aquesta propera Assemblea, que tindrà també caràcter
d’extraordinària, caldrà elegir Junta Directiva pels propers 6 anys.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:

A la següent pàgina teniu l’esquema on hi podeu trobar tant l’ordre
del dia de l’Assemblea com el calendari electoral. Com que l’Assemblea
ordinària ja coneixem tots com funciona, aprofitem aquest espai per
explicar-vos una mica com funciona el calendari electoral per designar
la nova junta que ha de regir al CECMO els propers 6 anys.
Segons els estatuts del CECMO amb les modificacions aprovades en
l’anterior Assemblea per adaptar-nos a la nova Llei de l’Esport caldrà
elegir una nova Junta formada per un mínim de 3 persones, encapçalades pel candidat a President. A partir del dia 9 de novembre es podrà
consultar el cens del CECMO, on cal aparèixer per poder exercir el dret
de vot o per poder presentarse com a candidat. El dia 11 de novembre
s’escollirà a la Junta Electoral ( 3 membres titulars i 3 de suplents), els
interessats a formar-ne part caldrà que vinguin al local del CECMO a
les 9 del vespre, i entre aquests serà elegida la Junta Electoral per sorteig. Les candidatures que es vulguin presentar tenen de temps fins al
31 de desembre, i les llistes candidates hauran de ser aprovades per la
Junta Electoral. Finalment el dia 14 de gener a l’Assemblea General
serà escollida la candidatura guanyadora. Si només es presenta una
candidatura aquesta és proclamada guanyadora, automàticament, el
dia de l’Assemblea. Per poder exercir el dret de vot el dia de
l’Assemblea caldrà poder identificar-se mitjançant un document oficial
amb fotografia.
Per qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar al local del CECMO al pavelló de les Cremades els dijous de 9 a 2/4 d’11 del vespre. Us
esperem a tots el dia 14 de gener al Centre Cívic i Cultural de Caldes.

—2—

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE: 22ª etapa del Camí de Ronda entre Santa Oliva i La pobla de Montornès, d’uns 21 kms i un
desnivell de 350 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència
modalitat A. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE: Sortida a la Serra de
Montgrony i pujada al Costa Pubilla, amb un desnivell de 700 metres. Sortida fàcil. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC PUIG.
DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE: 23ª etapa del Camí de
Ronda entre La Pobla de Montornès i Tarragona, de 22 kms i 125
metres de desnivell. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça.
Llicència federativa “A”. Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE
12 DE
DESEMBRE:
Sortida
matinal
d’iniciació
A la societat
on vivim
està prou de moda
que moltes
families
tinguin
algun animal
de companyia
a casa, generalment
ocellsde
o
pel Montseny.
Sortida
fàcil. Llicència
federativa gossos,
“A”. gats,
Persona
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
contacte RAMON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement ensCaminada
acompanyipost-nadalenca
en les nostres
DIUMENGE
26 DEque
DESEMBRE:
excursions.
per ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Moianès ( Castell de
CastellcirDes
i Sauva
Negra).
Llicència
“A”
de condel CECMO
us demanem
quefederativa
us abstingueu
de Persona
portar animals
de
companyia
en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
tacte JOAN
SOLER.
us expliquem a continuació.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
PRÈVIA
EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DE SORTIDA
I ES
DETALLS
DELd’animals,
RECORREGUT
que es poden
no DONEN
sentir a gust
amb la presència
i que aquestsI
LA SEVA
DIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU
DE LA LLICÈNCIA
poden
tenir reaccions estranyes
envers a gent desconeguda.
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
— 11 —
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

Us recordem que podeu optar per rebre el butlletí únicament a traves del correu electrònic i així col·laborar a un estalvi en la utilització de paper i tintes. Només cal que ens ho feu saber al nostre correu
electrònic.

•

La fotografia de portada està feta a la Vall de Toran durant la sortida per escoltar la brama del cérvol a la Vall d’Aran, feta per en Joaquim Díaz. A l'interior del butlletí hi trobem també fotografies fetes
pel Joaquim Díaz i l’Ester Poch.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 210 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet, a la botiga “Oxigen” i a Centres Excursionistes
veïns.

EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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La muntanya és així. Es fa valer. Demana el tribut d’un
esforç i una suor que moltes persones jutgen excessiu.
Però, quant us ha lliurat el seu encís, qualsevol cost el
teniu per un guany.
Antoni M. Casas i Ferrer.
“Trescant pel Montsant, Prades i la Mussara”

SERVEI DE RESTAURANT ELS
CAPS DE SETMANA I FESTIUS.
- MENÚ A LA CARTA GAUDIU D’UN ENTORN
NATURAL A CALDES.
TEL.

93 865 46 95

WWW.ELPASQUALET.COM
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