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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet”, a la botiga de material de muntanya “Oxigen” i a
Centres Excursionistes veïns. També el podeu consultar a la pàgina
web del CECMO.

•

La foto de portada és una imatge de Cesc Puig del Pic Carlit, feta a
la sortida de Les Bulloses.. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies fetes per la Pepi Céspedes, el Roger Riera i la María Anglí..

•

Tot i que aquest hivern no ha estat gaire generós amb nevades esperem que n’haureu gaudit suficient, i ara toca esperar que la primavera renovi els paisatges amb llums i colors nous i diferents.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“La muntanya no es domina, es compren. No es tracta de cap força
salvatge que calgui civilitzar ni d’un camp de lluites violentes i heroiques. Cada petit detall, irrisori potser, val molts anys de vida. Per això
és bo atansar-s’hi sempre sense fer remor, a punt d’aprendre. I és llavors
quant un fracàs no representa un desengany, sinó una lliçó molt profunda”.
Joan Enric Farreny.
Del bruc a l’extraplom.

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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ENCETEM UNA NOVA ETAPA
M’adreço a vosaltres després d’haver estat designat de nou President
de la nostra entitat amb una junta formada per vuit persones més,
aquesta vegada per una durada de 6 anys.
Des d’aquestes línies i en nom de la junta vull expressar-vos la il·lusió
que ens fa a tots poder estar al capdavant del Centre Excursionista
amb l’objectiu de tirar-lo endavant i si cap millorar-lo amb les iniciatives de tots, tant de la junta com de vosaltres els socis i sòcies de
l’entitat.
En aquesta línia una de les primeres iniciatives que s’ha fet realitat,
com molts ja deveu saber, ha estat la creació d’una Secció d’escalada
per iniciativa d’un grup de socis i que ja ha posat fil a l’agulla per endegar tot un seguit d’activitats que us anirem anunciant a mida que es
concretin. El que pretenen és fer que els socis que individualment es
dediquen a aquesta activitat trobin al Centre un lloc on intercanviar
experiències i conèixer d’altre gent amb les mateixes inquietuds.
La secció de fotografia també segueix endavant i enguany es vol coordinar una exposició de fotografies d’activitats del CECMO amb les
aportacions dels socis, de la que ja us anirem concretant els detalls.
També pretenem millorar la comunicació amb vosaltres tant a través
del butlletí que teniu a les vostres mans com de la web (http://
www.cecmo.net/) renovada per tal de que estigueu informats puntualment de tot el que us volem oferir des del CECMO.
I com sempre volem que la gent s’acosti i participi de les nostres activitats per aprendre a gaudir al medi natural d’activitats com
l’excursionisme, l’alpinisme, l’escalada, la fotografia... amb respecte i
minimitzant els riscos.
Rebeu una salutació cordial
Francesc Puig — President del CECMO

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DISSABTE 5 DE MARÇ: Sortida de tot el dia per pujar al
cim del Bassegoda (Alta Garrotxa). Desplaçament en vehicles
particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte: Ramon Mata.
DIUMENGE 20 DE MARÇ: “LA CAMINADA” de Caldes, organitzada per “Amics del Sender”. Sortida del Parc de
Can Rius de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí. Més informació a la
pàgina 5 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 27 DE MARÇ: 27 ª Etapa del Camí de Ronda entre L’Ametlla de Mar i el Delta de l’Ebre, d’uns 19 kms i
desnivell de 20 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte Jaume Francisco.
DISSABTE 2 D’ABRIL: Tradicional travessa des de Caldes fins a Montserrat, d’uns 40 kms, amb avituallaments durant el recorregut. Més informació per a inscripcions a la pàgina
web i al local del CECMO.
DIUMENGE 10 D’ABRIL: Matinal a Montserrat. Sortida
de iniciació a la muntanya, de dificultat baixa. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Ramon Mata.
DIUMENGE 1 DE MAIG: 28 ª Etapa del Camí de Ronda
entre Amposta i Pont de l’Olivar (Ulldecona), d’uns 25 kms i
desnivell de 670 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte Jaume Francisco.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL
DIJOUS ANTERIOR AL LOCAL DEL CECMO.
— 11 —
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ASSEMBLEA GENERAL
Amb una assistència de 30 persones el passat divendres dia 14 de gener
va tenir lloc a la Sala 1 del Centre Cívic de Caldes de Montbui l’Assemblea
general ordinària i extraordinària del Centre Excursionista de Caldes. Tal
com s’havia anat informant aquest any tocava elecció de nova junta per
compliment dels quatre anys de mandat.

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA
•

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 €

— 10 —

En primer lloc però es va fer un repàs de les activitats realitzades al llarg
del 2010, on destaca la sortida mensual que més o menys s’intenta respectar, sortides que son generalment de tot el dia, d’una dificultat mitjana. A
més a més s’han realitzat 5 sortides de caire matinal ( ½ dia ), les etapes
del seguiment del Camí de Ronda (el darrer diumenge de mes), les
“Projeccions a la Fresca”, els divendres del mes de Juliol, que aquest any
van tenir una molt bona acollida de públic, i s’ha participat també en la
organització de la “Caldes-Montserrat”, i en el tèsting de biodiversitat realitzat al juny.
A continuació es va aprovar l’estat de comptes corresponent al 2010 presentat per la Junta, i seguint l’ordre del dia la presidenta de la junta electoral nomenada al desembre ( Ester Poch ) va proclamar la única llista
presentada com a guanyadora per formar la nova Junta del CECMO. En
aquesta llista, encapçalada per Francesc Puig Lucas que seguirà essent el
President de l’entitat hi ha també 6 membres més que continuen de
l’anterior Junta ( Joan Soler, Ramon Mata, José Miguel Duque, Mª Angeles Serón, Joaquim Peig i Jaume Francisco) i entren dos membres nous
David Ordiales i Roger Riera.
Una vegada escollida la nova Junta es va presentar el llistat d’activitats
previstes i el pressupost per l’any 2011 que va ser aprovat també. En el
llistat d’activitats previstes pel 2011, a més a més de seguir la línea que ha
portat fins ara el CECMO cal destacar l’impuls que volen donar un grup de
joves interessats en el món de l’escalada, i és per això que neix aquesta
nova secció que pretén ser didàctica pels qui volen començar en aquest
apartat així com un punt de trobada amb els que ja actuen en aquest
camp.
I amb la presentació d’aquesta nova secció es va donar per acabada
l’Assemblea.
—3—
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INFORMACIONS VÀRIES

CALDES
S–
–MONTSERRAT

— Una vegada s’han fet la majoria de sol·licituds de llicències per
part dels socis, a partir de meitat de març o principi del mes d’abril es
procedirà al cobrament per tramesa bancària de les quotes de socis a
aquelles persones que no han sol·licitat llicència federativa i per tant
no han liquidat la quota corresponent a l’any 2011.

Seguint la tradició dels darrers anys, arribada la Setmana Santa molta gent
espera la travessa de Caldes a Montserrat que darrerament ha organitzat conjuntament el CECMO amb el grup del Club Bàsquet Caldes. Aquesta travessa
que tradicionalment es realitzava el divendres de la Setmana Santa aquest
any, per problemes logístics de personal de la organització, es passa al dissabte
2 d’abril.

— Per aquells socis que no estaven federats i que assistien a alguna
sortida del CECMO, cal dir que la llicència temporal d’un dia que els
tramitem des del Centre passa a costar 4,60 euros, és a dir s’incrementa
en 10 cèntims per persona.

Malgrat aquest canvi de data, la filosofia i desenvolupament d’aquesta travessa segueix intacte, i mantindrà els habituals avituallaments, la realització
de la travessa organitzada com un sol grup amb el reagrupament a cada control, el retorn des de Montserrat amb cotxes particulars, etc.

— Des d’aquest espai recordem també que els socis del CECMO tenen
a la seva disposició una biblioteca amb mapes de muntanya que poden
sol·licitar en préstec , que a més a més cada any intentem anar ampliant, i que si teniu algun suggeriment per adquirir mapes d’alguna
zona ens el podeu fer arribar. També disposem de gran quantitat de
revistes de muntanya.

Cal recordar que aquesta és una travessa d’uns 40 kms, per tant els que estigueu disposats a realitzarla tota sencera cal una mínima preparació anterior.
Els detalls dels horaris de sortida i possible arribada, tot i que seran semblants
als dels anys anteriors els podreu trobar d’aquí a pocs dies a la pàgina web del
CECMO, així com els preus i horaris per les inscripcions. Des del Centre Excursionista les persones de contacte per aquesta travessa son el Jaume Francisco i
el Ramon Mata.

— També us recordem que aquells socis que vulgueu col·laborar amb
un món més ecològic i preferiu rebre el butlletí només en format digital
i estalviar d’aquesta manera paper i tinta a l’hora de la impressió tradicional només heu de comunicar-ho al correu del CECMO
info@cecmo.net

—4—

Us esperem el dia 2 d’abril per gaudir tots plegats d’una nova edició d’aquesta
tradicional travessa.

—9—
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EL CAMÍ DE RONDA (GR
(GR--92)
Era a finals de febrer del 2008, és a dir ara es compleixen tres anys
justos, que el CECMO començava una travessa de llarg recorregut,
que calia realitzar per etapes. Ens plantejàvem de fer el seguiment
de l’anomenat Camí de Ronda en el seu pas per terres catalanes, des
de Portbou fins a Ulldecona, que aquell dia semblava un punt molt
llunyà. Però vet aquí que aquesta estació final ja la tenim a tocar, i
si no hi ha contratemps de darrera hora el dia 1 de maig es realitzarà
la darrera etapa d’aquest GR-92 entre Amposta i el Pont de l’Olivar
a Ulldecona.
Hauran estat gairebé
600 kms a tocar de la costa, amb la Mediterrània
de companya habitual,
gaudint d’indrets espectacularment
encisadors,
però també podent observar l’elevat preu que estem pagant a l’anomenat
“progrés” que ha malmès
ja immensitat d’entorns
naturals. Esperem ser
UNA IMATGE MOLT HABITUAL AL GRGR-92
capaços de saber conservar els que de moment encara s’han salvat, i potser la realització d’aquest
seguiment ens obri els ulls a tots plegats.
Aquests tres anys i escaig haurem pogut gaudir de l’excursionisme a tocar
del litoral, per a alguns haurà estat una iniciació cap a aquest món, altres
senzillament volien fruir amb etapes generalment poc dures, i tot això amb
l’ajut del grup de persones que han estat al capdavant de la organització
de totes les etapes, en Jaume Francisco, l’Aurora Pérez, en Joan Cornadó ,
en Joaquim Turell, en Rosendo Vila, en Jaume Fradera i la Quima Heras,
desafiant el fred, la calor, els trams més agradables i d’altres de menys interessants. Aquí bé podem dir “una ronda per a tots ells...”

—8—

LA CAMINADA DE CALDES
El proper dia 20 de març tindrà lloc a Caldes la tradicional “Caminada”
organitzada pel grup “Amics del Sender”, coincidint amb l’arribada de la
primavera, i que aquest any compleix el 10è aniversari.
La sortida serà des del Parc de Can Rius, entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí,
i té un recorregut d’uns 17 kms i uns 800 metres de desnivell. El nom que
l’hi ha donat els “Amics del Sender” a aquest recorregut és el de “La ruta
de les 4 cares del Farell”. Com és habitual en aquesta caminada hi haurà el
tradicional esmorzar d’entrepà de botifarra a meitat del recorregut i un parell
d’avituallaments més per recuperar
forces. Al final de la Caminada els participants seran
amb
un DELS
re- ENGINYERS.
FOTOobsequiats
DEL GRUP AL
CAMÍ
cord commemoratiu de l’acte.
Les inscripcions es podran fer de manera anticipada els dijous i divendres
de 9 a 10 del vespre a la Sala 1 del Centre Cívic ( on hi ha el CECMO) o per
transferència bancària al numero de
compte de CAIXA UNNIM-CAIXA
SABADELL 2059 0350
6180001888845, des del 1 de març fins
al 17 de març ambdós inclosos. Tanmateix el dia de La Caminada, al Parc de Can Rius es podran fer també inscripcions, tot i que el preu s’incrementa una mica envers les anticipades.
Els preus de les inscripcions (es manté el mateix preu dels dos darrers anys)
els trobareu en els fulls de propaganda repartits arreu o a la pàgina web
dels Amics del Sender, on hi ha també tota la informació referent a aquesta activitat. L’adreça de la pàgina web és la següent:
www.amicsdelsender.entitatsdecaldes.cat
Us esperem a tots a La Caminada 2011.
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SECCIÓ D’ESCALADA.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE
CALDES.
OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 DE
LA NIT

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL :
CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.
—6—

El passat diumenge 20 de febrer va tenir lloc la primera activitat preparada des del nou grup d’escalada del CECMO. Es tractava de fer una
sortida taller d’introducció a la muntanya hivernal. El lloc escollit era
la zona d’Ulldeter , per la seva proximitat i facilitat d’accés. Finalment hi va assistir onze persones, que repartits en tres grups, van fer
una aproximació a unes pales de neu entre els dos Gra de Fajols, però
com que l’estat de
la neu no era
l’idoni per les
pràctiques
que
calia desenvolupar, doncs era
massa tova, els
grups es van dirigir cap al coll de
la Marrana, on si
que hi havia neu
més dura, ideal
per practicar l'ascensió, el flanUN MOMENT DE LES PRÀCTIQUES DE DESCENS.
queig i el descens,
amb grampons i
sense, seguint diferents tècniques. També es va fer pràctiques
d’autodetenció. Finalment, per arrodonir la jornada va quedar temps
encara per fer pràctiques amb els Arva’s, i també per palejar.
Esperem que aquesta primera activitat serveixi per posar els fonaments a aquesta nova secció, i que tant els que ja coneixen aquesta
modalitat com els que vulguin iniciar-s’hi puguin disposar d’un grup
que ompli un buit fins ara existent en el CECMO.
Que tots plegats puguem gaudir d’aquesta especialitat de
l’excursionisme.

—7—
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— Una vegada s’han fet la majoria de sol·licituds de llicències per
part dels socis, a partir de meitat de març o principi del mes d’abril es
procedirà al cobrament per tramesa bancària de les quotes de socis a
aquelles persones que no han sol·licitat llicència federativa i per tant
no han liquidat la quota corresponent a l’any 2011.

Seguint la tradició dels darrers anys, arribada la Setmana Santa molta gent
espera la travessa de Caldes a Montserrat que darrerament ha organitzat conjuntament el CECMO amb el grup del Club Bàsquet Caldes. Aquesta travessa
que tradicionalment es realitzava el divendres de la Setmana Santa aquest
any, per problemes logístics de personal de la organització, es passa al dissabte
2 d’abril.

— Per aquells socis que no estaven federats i que assistien a alguna
sortida del CECMO, cal dir que la llicència temporal d’un dia que els
tramitem des del Centre passa a costar 4,60 euros, és a dir s’incrementa
en 10 cèntims per persona.

Malgrat aquest canvi de data, la filosofia i desenvolupament d’aquesta travessa segueix intacte, i mantindrà els habituals avituallaments, la realització
de la travessa organitzada com un sol grup amb el reagrupament a cada control, el retorn des de Montserrat amb cotxes particulars, etc.

— Des d’aquest espai recordem també que els socis del CECMO tenen
a la seva disposició una biblioteca amb mapes de muntanya que poden
sol·licitar en préstec , que a més a més cada any intentem anar ampliant, i que si teniu algun suggeriment per adquirir mapes d’alguna
zona ens el podeu fer arribar. També disposem de gran quantitat de
revistes de muntanya.

Cal recordar que aquesta és una travessa d’uns 40 kms, per tant els que estigueu disposats a realitzarla tota sencera cal una mínima preparació anterior.
Els detalls dels horaris de sortida i possible arribada, tot i que seran semblants
als dels anys anteriors els podreu trobar d’aquí a pocs dies a la pàgina web del
CECMO, així com els preus i horaris per les inscripcions. Des del Centre Excursionista les persones de contacte per aquesta travessa son el Jaume Francisco i
el Ramon Mata.

— També us recordem que aquells socis que vulgueu col·laborar amb
un món més ecològic i preferiu rebre el butlletí només en format digital
i estalviar d’aquesta manera paper i tinta a l’hora de la impressió tradicional només heu de comunicar-ho al correu del CECMO
info@cecmo.net

—4—

Us esperem el dia 2 d’abril per gaudir tots plegats d’una nova edició d’aquesta
tradicional travessa.

—9—
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ASSEMBLEA GENERAL
Amb una assistència de 30 persones el passat divendres dia 14 de gener
va tenir lloc a la Sala 1 del Centre Cívic de Caldes de Montbui l’Assemblea
general ordinària i extraordinària del Centre Excursionista de Caldes. Tal
com s’havia anat informant aquest any tocava elecció de nova junta per
compliment dels quatre anys de mandat.

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA
•

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 €

— 10 —

En primer lloc però es va fer un repàs de les activitats realitzades al llarg
del 2010, on destaca la sortida mensual que més o menys s’intenta respectar, sortides que son generalment de tot el dia, d’una dificultat mitjana. A
més a més s’han realitzat 5 sortides de caire matinal ( ½ dia ), les etapes
del seguiment del Camí de Ronda (el darrer diumenge de mes), les
“Projeccions a la Fresca”, els divendres del mes de Juliol, que aquest any
van tenir una molt bona acollida de públic, i s’ha participat també en la
organització de la “Caldes-Montserrat”, i en el tèsting de biodiversitat realitzat al juny.
A continuació es va aprovar l’estat de comptes corresponent al 2010 presentat per la Junta, i seguint l’ordre del dia la presidenta de la junta electoral nomenada al desembre ( Ester Poch ) va proclamar la única llista
presentada com a guanyadora per formar la nova Junta del CECMO. En
aquesta llista, encapçalada per Francesc Puig Lucas que seguirà essent el
President de l’entitat hi ha també 6 membres més que continuen de
l’anterior Junta ( Joan Soler, Ramon Mata, José Miguel Duque, Mª Angeles Serón, Joaquim Peig i Jaume Francisco) i entren dos membres nous
David Ordiales i Roger Riera.
Una vegada escollida la nova Junta es va presentar el llistat d’activitats
previstes i el pressupost per l’any 2011 que va ser aprovat també. En el
llistat d’activitats previstes pel 2011, a més a més de seguir la línea que ha
portat fins ara el CECMO cal destacar l’impuls que volen donar un grup de
joves interessats en el món de l’escalada, i és per això que neix aquesta
nova secció que pretén ser didàctica pels qui volen començar en aquest
apartat així com un punt de trobada amb els que ja actuen en aquest
camp.
I amb la presentació d’aquesta nova secció es va donar per acabada
l’Assemblea.
—3—

NÚ ME R O

MARÇ—ABRIL 2011

32

ENCETEM UNA NOVA ETAPA
M’adreço a vosaltres després d’haver estat designat de nou President
de la nostra entitat amb una junta formada per vuit persones més,
aquesta vegada per una durada de 6 anys.
Des d’aquestes línies i en nom de la junta vull expressar-vos la il·lusió
que ens fa a tots poder estar al capdavant del Centre Excursionista
amb l’objectiu de tirar-lo endavant i si cap millorar-lo amb les iniciatives de tots, tant de la junta com de vosaltres els socis i sòcies de
l’entitat.
En aquesta línia una de les primeres iniciatives que s’ha fet realitat,
com molts ja deveu saber, ha estat la creació d’una Secció d’escalada
per iniciativa d’un grup de socis i que ja ha posat fil a l’agulla per endegar tot un seguit d’activitats que us anirem anunciant a mida que es
concretin. El que pretenen és fer que els socis que individualment es
dediquen a aquesta activitat trobin al Centre un lloc on intercanviar
experiències i conèixer d’altre gent amb les mateixes inquietuds.
La secció de fotografia també segueix endavant i enguany es vol coordinar una exposició de fotografies d’activitats del CECMO amb les
aportacions dels socis, de la que ja us anirem concretant els detalls.
També pretenem millorar la comunicació amb vosaltres tant a través
del butlletí que teniu a les vostres mans com de la web (http://
www.cecmo.net/) renovada per tal de que estigueu informats puntualment de tot el que us volem oferir des del CECMO.
I com sempre volem que la gent s’acosti i participi de les nostres activitats per aprendre a gaudir al medi natural d’activitats com
l’excursionisme, l’alpinisme, l’escalada, la fotografia... amb respecte i
minimitzant els riscos.
Rebeu una salutació cordial
Francesc Puig — President del CECMO

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DISSABTE 5 DE MARÇ: Sortida de tot el dia per pujar al
cim del Bassegoda (Alta Garrotxa). Desplaçament en vehicles
particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte: Ramon Mata.
DIUMENGE 20 DE MARÇ: “LA CAMINADA” de Caldes, organitzada per “Amics del Sender”. Sortida del Parc de
Can Rius de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del matí. Més informació a la
pàgina 5 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 27 DE MARÇ: 27 ª Etapa del Camí de Ronda entre L’Ametlla de Mar i el Delta de l’Ebre, d’uns 19 kms i
desnivell de 20 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte Jaume Francisco.
DISSABTE 2 D’ABRIL: Tradicional travessa des de Caldes fins a Montserrat, d’uns 40 kms, amb avituallaments durant el recorregut. Més informació per a inscripcions a la pàgina
web i al local del CECMO.
DIUMENGE 10 D’ABRIL: Matinal a Montserrat. Sortida
de iniciació a la muntanya, de dificultat baixa. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Ramon Mata.
DIUMENGE 1 DE MAIG: 28 ª Etapa del Camí de Ronda
entre Amposta i Pont de l’Olivar (Ulldecona), d’uns 25 kms i
desnivell de 670 metres. Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte Jaume Francisco.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL
DIJOUS ANTERIOR AL LOCAL DEL CECMO.
— 11 —
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet”, a la botiga de material de muntanya “Oxigen” i a
Centres Excursionistes veïns. També el podeu consultar a la pàgina
web del CECMO.

•

La foto de portada és una imatge de Cesc Puig del Pic Carlit, feta a
la sortida de Les Bulloses.. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies fetes per la Pepi Céspedes, el Roger Riera i la María Anglí..

•

Tot i que aquest hivern no ha estat gaire generós amb nevades esperem que n’haureu gaudit suficient, i ara toca esperar que la primavera renovi els paisatges amb llums i colors nous i diferents.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“La muntanya no es domina, es compren. No es tracta de cap força
salvatge que calgui civilitzar ni d’un camp de lluites violentes i heroiques. Cada petit detall, irrisori potser, val molts anys de vida. Per això
és bo atansar-s’hi sempre sense fer remor, a punt d’aprendre. I és llavors
quant un fracàs no representa un desengany, sinó una lliçó molt profunda”.
Joan Enric Farreny.
Del bruc a l’extraplom.

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
— 12 —
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