N O VE M B R E – D E S E M BR E 2 0 1 1

CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon a l’ascenció que va fer el soci del
CECMO, en Jordi Anglí, al Razdelnaya de 6210 metres, després de no
poder pujar al cim del Lenin (7134 m. ) per problemes de climatologia
adversa. El nom del CECMO assolint grans altituds. La resta de fotografíes d’aquest butlletí son obra de Cesc Puig, Joan Soler, i Ester
Poch.

•

La Biblioteca de Caldes fa una donació de llibres de muntanya que ha
descatalogat del seu fons, al CECMO ,fet que agraïm doncs permet
augmentar l’arxiu bibliotecari del Centre. Per altre part el Servei General d’Informació de Muntanya es va interessar per poder arxivar un
exemplar de cada un dels butlletins que han sortit fins el dia d’avui, i
es va procedir a enviar-los un exemplar de cada un dels 35 números
anteriors.

•

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 “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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“El llit d’una allau, una tartera que s’escampa des dels cims,
per la bretxa. Aquesta és la petjada que va deixar la fugida
dels Déus mitològics, quan abandonaren per sempre les
Muntanyes.”
Karl Spitteler.
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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ROBA PERSONALITZADA DEL CECMO.
Un objectiu que ja feia temps intentàvem portar a terme des de la Junta del CECMO, i que havia sortit reflectit en el llistat de propostes que
cada any es presenta durant l’Assemblea
era el de poder obtenir per part dels socis
de diferents peces de roba de muntanya
que ens identifiquin com a membres del
Centre Excursionista de Caldes. Finalment hem aconseguit aquest objectiu i
posem a disposició dels socis la possibilitat de poder comprar dos tipus de peces,
una de més lleugera, softshell, de color
negre, amb l’escut del CECMO brodat,
que surt al preu de 25 euros cada una.
D’aquest model també hi ha disponibles
dues talles per a nens, que seran de color
PEÇA SOFTSHELL LLEUGERA, DE blau marí.
COLOR NEGRE A 25 EUROS

JAQUETA IMPERMEABLE DE COLOR
VERMELL A 45 EUROS.

L’altra peça és una jaqueta impermeabilitzada, més gruixuda que l’anterior,
de color vermell, també amb l’escut del
CECMO brodat, que es podrà adquirir al
preu de 45 euros la prenda.
Al local del Centre tenim les diferents
opcions de talles i models de manera que
cada soci pugui escollir correctament la
peça que vol, i les comandes es faran sobre la demanda dels socis. No espereu
més i aconseguiu unes peces molt ajustades en relació qualitat/preu que a més a
més mostraran orgulloses que esteu lligats al Centre Excursionista de Caldes de
Montbui.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE: Sortida per pujar al cim del
Puigmal, per una ruta poc habitual, des del Collet de les Barraques i
el Pas dels Lladres. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “C1”. Persona de contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE: Sortida matinal al Massís
de Montserrat. Ruta de iniciació a la muntanya. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE: 3ª etapa del Camí de Sant
Jaume per terres catalanes. Figueres - Bàscara de 17 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE
3 DEonDESEMBRE:
la zona
delstinguin
Ports
A la societat
vivim està prou de Sortida
moda queamoltes
families
algun animal de
companyia a casa,
generalment
gossos, gats,
ocells o
de Tortosa-Besseit.
Desplaçament
en vehicles
particulars.
Llicència
peixos,
i que hide
hacontacte
qui tambéJOAN
té alguna
espècie menys comú. La
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“A”.totPersona
SOLER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és
que possiblementCaminada
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DILLUNS
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per
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ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Montseny. Llicència federativa “A”
de us
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JAUME
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Des Persona
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companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

US RECORDEM
CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
us expliquemQUE
a continuació.
PRÈVIA EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
DE SORTIDA
I ES DONEN DETALLS DEL RECORREGUT I
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
LA SEVA
NOamb
DISPOSEU
LA LLICÈNCIA
queDIFICULTAT.
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a gust
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
13 DE GENER DE 2012 - 21,15 H.

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

CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2011.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2012.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2012.

E-MAIL : info@cecmo.net

6.– PRECS I PREGUNTES.

TELÈFON : 619 55 75 34

Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

ADEÇA POSTAL : CECMO

Esperem la vostra assistència.

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-0200444382
AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
—3—
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LLICÈNCIES FEDERATIVES

ROCÒDROM A LA FESTA MAJOR.

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
2012, 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 CECMO va tenir una activa participació en la passada Festa Major de Caldes, instal·lant un rocòdrom portàtil que lloga la FEEC, en
el recinte de la Festa Major Autogestionada durant el matí del diumenge 9 d’octubre. Va ser una iniciativa del grup d’escalada del Centre Excursionista que d’aquesta manera intenta apropar el món de
l’escalada a les persones que
volien provar aquestes noves sensacions. Des de les 10
del matí fins a la 1 del migdia el Parc del Bugarai va
ser una desfilada constant,
sobretot de nens i nenes que
s’enfilaven fins dalt de tot
del rocòdrom, sota les instruccions dels components
del grup d’escalada del CECMO, que els asseguraven i
explicaven com calia pujar i baixar. L’assistència de nens i nenes durant les tres hores llargues que va durar l’activitat va ser constant, i
també algunes persones adultes que van voler provar aquesta activitat, i per això des del CECMO valorem molt positiva aquesta experiència d’oferta dins el marc de la Festa Major de Caldes.

•

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 2012.

•

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. C2 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.
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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NOTICIES CECMO
EL CAMÍ DE SANT JAUME.
El passat mes de setembre es va començar el seguiment del recorregut
del Camí de Sant Jaume per terres catalanes, amb una gran participació a la primera etapa, doncs 65 persones es van apuntar per realitzarla. El dia 30 d’octubre hi ha
prevista la segona etapa entre
Sant Pere de Rodes i Figueres, i pel 27 de novembre la
tercera etapa entre Figueres i
Bàscara. Us recordem la necessitat de fer les preinscripcions per poder organitzar adequadament les places per
l’autocar, i la possibilitat de
fer l’ingrés de la tarifa mitjançant una transferència bancària al compte del CECMO.

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 2012.

EL NOU CARNET DE SOCI DEL CECMO.
Tal i com ja us anunciàvem en l’anterior butlletí estem enllestint els
nous carnets de socis que us identificaran com a membre del CECMO.
En podeu veure la imatge que
tindrà, que és una foto feta durant la travessa a la Vall
d’Aran que es va realitzar pels
volts de Sant Joan de l’any
2010, amb la imatge del Montardo al fons. Aquest nou el
carnet el rebreu amb el proper
butlletí, els dies propers a les
festes de Nadal. Pels socis que reben el butlletí només en forma digital
us els farem arribar de forma personalitzada.
—8—

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

—5—
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LES NOSTRES SORTIDES

LES NOSTRES SORTIDES
EL MONTARDO.(2.833 m.)
L'ascensió a aquest magnífic cim de la Vall d’Aran la realitzem des
de l’embassament de Cavallers (1785 m) al final de la Vall de Boí, on
deixem els cotxes i resseguim tot l’embassament per la riba dreta, i
un cop al final ens enfilem per la Pletiu de Riumalo des d’on comencem a guanyar alçada ràpidament i després del Pas de l’Os arribarem al refugi del Ventosa Calvell ( 2215 m.) lloc ideal per fer nit i repartir el desnivell de pujada en dos dies. Des del refugi seguim guanyant alçada, tot i
que lleugerament, fins
a l’Estany de Travessani primer i després a
l’Estany del Clot, a
més a més de petits
estanyols que fan la
pujada més entretinguda. Seguim pujant
en direcció al coll de
Crestada (on no cal
arribar-hi), passem
per l’Estany de Mon- PANORÀMICA DES DEL CIM DEL MONTARDO.
ges, i quant ens creuem amb el GR-11 comencem el tram final de l'ascensió al Montardo, per un camí que s’enfila ràpidament entre el pedregar fins al Coll
del Montardo i en un darrer esforç al cim d’aquesta magnífica talaia
que en un dia clar ens ofereix una panoràmica excel·lent.
El retorn es fa pel mateix camí de pujada, primer arribant al refugi
del Ventosa per tot seguit baixar de nou fins a la presa de Cavallers.
Si comptabilitzem la ruta tota sencera es tracta de 1100 metres de
desnivell positiu, per uns paratges d’alta muntanya molt gratificants.
—6—

LA DENT D’ORLÚ.( 2222 m.)
arribar al punt de sortida hem d’anar en cotxe fins a Ax-lesThermes i allà seguim direcció a Ascou, i després de passar el llac prenem a la dreta la pista que ens porta fins a l’aparcament per iniciar
l'ascensió (1515 metres).
Per

Des de l’aparcament veiem ja la silueta del Pic de Brasseil, conegut
popularment com la
Dent d’Orlú, i els 700
metres de desnivell que
cal superar per pujar al
cim es fan de forma
bastant directa, doncs
després de creuar un
petit rierol ens comencem a enfilar per un
camí fressat, ple
EL GRUP AL CIM DE LA DENT D’ORLÚ.
d’arrels, enmig d’un
magnífic bosc de pi i
faig, i en continues ziga-zagues arribem al Serrat de la Llau ( 1845 m)
que ens porta, ja fora del bosc i enmig de vegetació baixa fins al Coll de
l’Eugue (2000 m). Resten ja només els darrers 222 metres d’altitud,
que pugen molt inclinats , sortejant roques i vegetació baixa, fins al
cim, que ens ofereix unes magnífiques panoràmiques de la Vall de
l’Oriège, la Reserva Nacional d’Orlú, el Puig Peric i el Carlit, i un llarg
etcètera de cims del Pirineu.
La tornada es fa pel mateix camí de pujada, parant molt de compte
en el primer tram doncs la forta inclinació del terreny fa prendre precaucions al moment de la baixada. Aquest recorregut té una durada
aproximada d’unes quatre hores, entre pujada i baixada.
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pel local del Centre ( no fa falta que sigui personalment). Cal tenir en
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responsable de la correcta distribució d’aquest.
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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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
13 DE GENER DE 2012 - 21,15 H.

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

CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2011.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2012.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2012.

E-MAIL : info@cecmo.net

6.– PRECS I PREGUNTES.

TELÈFON : 619 55 75 34

Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

ADEÇA POSTAL : CECMO

Esperem la vostra assistència.

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-0200444382
AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
—3—
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ROBA PERSONALITZADA DEL CECMO.
Un objectiu que ja feia temps intentàvem portar a terme des de la Junta del CECMO, i que havia sortit reflectit en el llistat de propostes que
cada any es presenta durant l’Assemblea
era el de poder obtenir per part dels socis
de diferents peces de roba de muntanya
que ens identifiquin com a membres del
Centre Excursionista de Caldes. Finalment hem aconseguit aquest objectiu i
posem a disposició dels socis la possibilitat de poder comprar dos tipus de peces,
una de més lleugera, softshell, de color
negre, amb l’escut del CECMO brodat,
que surt al preu de 25 euros cada una.
D’aquest model també hi ha disponibles
dues talles per a nens, que seran de color
PEÇA SOFTSHELL LLEUGERA, DE blau marí.
COLOR NEGRE A 25 EUROS

JAQUETA IMPERMEABLE DE COLOR
VERMELL A 45 EUROS.

L’altra peça és una jaqueta impermeabilitzada, més gruixuda que l’anterior,
de color vermell, també amb l’escut del
CECMO brodat, que es podrà adquirir al
preu de 45 euros la prenda.
Al local del Centre tenim les diferents
opcions de talles i models de manera que
cada soci pugui escollir correctament la
peça que vol, i les comandes es faran sobre la demanda dels socis. No espereu
més i aconseguiu unes peces molt ajustades en relació qualitat/preu que a més a
més mostraran orgulloses que esteu lligats al Centre Excursionista de Caldes de
Montbui.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE: Sortida per pujar al cim del
Puigmal, per una ruta poc habitual, des del Collet de les Barraques i
el Pas dels Lladres. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “C1”. Persona de contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE: Sortida matinal al Massís
de Montserrat. Ruta de iniciació a la muntanya. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE: 3ª etapa del Camí de Sant
Jaume per terres catalanes. Figueres - Bàscara de 17 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE
3 DEonDESEMBRE:
la zona
delstinguin
Ports
A la societat
vivim està prou de Sortida
moda queamoltes
families
algun animal de
companyia a casa,
generalment
gossos, gats,
ocells o
de Tortosa-Besseit.
Desplaçament
en vehicles
particulars.
Llicència
peixos,
i que hide
hacontacte
qui tambéJOAN
té alguna
espècie menys comú. La
federativa
“A”.totPersona
SOLER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és
que possiblementCaminada
ens acompanyi
en les nostres
DILLUNS
26l’espècie
DE DESEMBRE:
post-nadalenca
per
excursions.
ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Montseny. Llicència federativa “A”
de us
contacte
JAUME
FRANCISCO.
Des Persona
del CECMO
demanem
que us abstingueu
de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

US RECORDEM
CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
us expliquemQUE
a continuació.
PRÈVIA EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
DE SORTIDA
I ES DONEN DETALLS DEL RECORREGUT I
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
LA SEVA
NOamb
DISPOSEU
LA LLICÈNCIA
queDIFICULTAT.
es poden no sentir SI
a gust
la presènciaDE
d’animals,
i que aquests
PERTINENT
ELreaccions
CECMOestranyes
US ENenvers
TRAMITARÀ
UNA DE PROpoden tenir
a gent desconeguda.
VISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon a l’ascenció que va fer el soci del
CECMO, en Jordi Anglí, al Razdelnaya de 6210 metres, després de no
poder pujar al cim del Lenin (7134 m. ) per problemes de climatologia
adversa. El nom del CECMO assolint grans altituds. La resta de fotografíes d’aquest butlletí son obra de Cesc Puig, Joan Soler, i Ester
Poch.

•

La Biblioteca de Caldes fa una donació de llibres de muntanya que ha
descatalogat del seu fons, al CECMO ,fet que agraïm doncs permet
augmentar l’arxiu bibliotecari del Centre. Per altre part el Servei General d’Informació de Muntanya es va interessar per poder arxivar un
exemplar de cada un dels butlletins que han sortit fins el dia d’avui, i
es va procedir a enviar-los un exemplar de cada un dels 35 números
anteriors.

•

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 “Oxigen” i a Centres Excursionistes veïns.
“El llit d’una allau, una tartera que s’escampa des dels cims,
per la bretxa. Aquesta és la petjada que va deixar la fugida
dels Déus mitològics, quan abandonaren per sempre les
Muntanyes.”
Karl Spitteler.
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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EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.
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