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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon al cim del Tossa Pelada realitzada
pel Carles Aliaga. A l’interior del butlletí trobem fotografies d’arxiu del
CECMO i una fotografia d’Ester Poch a la sortida dels Ports de Beseit.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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•

Al local del CECMO al Centre Cívic tenim talles dels diferents models de
la roba que hem personalitzat pel Centre. Podeu venir a emprovar-vos
la talla que necesiteu i encarregar la prenda que necessiteu. Pel cost de
les peces no és possible tenir un gran stock de material. Els preus estan
entre 25 euros i 45 euros.

•

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.

•

Podeu col·laborar per un món més sostenible demanant de rebre aquest
butlletí en format digital i renunciant al format en paper, enviant un
correu a info@cecmo.net
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No he perdut la màgia d’altres temps. Visc en ells encara. Amb ells
somnio. Soc senyor dels senders estelats, i home lliure en els cims.
Vaig trencar el vas passat només un terç de la sorra, i mantinc els cims
que he guanyat.
G. W. Young

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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LLICÈNCIES FEDERATIVES
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. A les pàgines centrals d’aquest butlletí podeu consultar els preus de les diferents modalitats per poder fer la
sol·licitud de la llicència. 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:
•

•

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. 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.

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DILLUNS 26 DE DESEMBRE: Caminada post-nadalenca per
ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Montseny. Llicència federativa “A” Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIVENDRES 13 DE GENER: Assemblea General Ordinària
al Centre Cívic i Cultural. Primera convocatòria a les 21,15 hores.
13/14/15 I 20/21/22 DE GENER: Exposició de fotografíes
del CECMO, a la Sala Delguer.
DIUMENGE 22 DE GENER: Taller de iniciació a la muntanya hivernal a Ulldeter, pel grup d’Escalada del CECMO. Reservar
plaça. Persona contacte: ROGER RIERA.
DIUMENGE 29 DE GENER: 4ª etapa del Camí de Sant Jaume per terres catalanes. Viladasens-Girona de 23 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DIUMENGE
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5ªgeneralment
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SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ
UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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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 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.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-020044438

VINE I TRIA LA TEVA TALLA. EQUIPACIÓ
PERSONALITZADA DEL CECMO.
JAQUETES

A

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.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
Esperem la vostra assistència.

25 EUROS

45 EUROS
AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
—3—
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LES NOSTRES SORTIDES.

SECCIÓ ESCALADA.

LA COVA CAMBRA I LA COVA DEL RASTRE.

El passat 11 de desembre, integrants del CECMO que hem participat
més o menys habitualment de la jove secció d'escalada varem trobarnos per a valorar la trajectòria del nostre primer any de vida i per preparar el proper.
Valorant els actes varem adonar-nos amb grata satisfacció de la feina
feta en la nostra curta trajectòria, i el record de les sortides passades
ens esperonava a plantejar-ne de noves. Amb tant poc temps hem tingut temps de fer molt bones activitats i d'equivocar-nos. Tot ho apuntem de cara l'any que comença i mantenim clar els nostre objectius:
generar activitat per iniciar tots els que vulgueu descobrir la vessant
tècnica de la muntanya, ser ambiciosos en el plantejament d'activitats
de més alt nivell, proposar cursos i tallers de formació que ens ajudin
a fer més segura tota activitat... i crear un punt de trobada pels
amants del gel, la roca i les grans sensacions!

Aquesta ruta que comença al costat del refugi del Caro ens acosta fins a
dues coves d’unes dimensions importants amb excel·lents exemples de
formacions calcàries al seu interior.
Comencem doncs des del refugi del Caro i seguim el GR7 que passa pel
seu costat baixant fins a unes edificacions i una pista ampla. Deixem el
GR i seguim la pista cap a
l’esquerra fins a l’ermita de la
Verge dels Ports. Seguim la pista fins que esdevé corriol, als
peus de la Mola de Catí. Aquest
corriol es va enfilant fins arribar a un coll al cim de la Mola
de Catí, on si el dia és clar ens
ofereix una bona panoràmica
de la Cresta de Marturi i el Caro. Cap a l’esquerra un corriol
A L’INTERIOR DE LA COVA
ens porta fins a la Cova del Ras- UNA PART DEL GRUP
CAMBRA.
tre, que després d’una entrada
un xic estreta ens deixa avançar fàcilment molts metres endins, observant variades formacions calcàries. Tornem al coll de la Mola de Cadí i
tot carenejant arribem fins a la Cova Cambra, més amplia que l’anterior
i també amb interessants vistes interiors. Una vegada visitades les coves
passem pel costat del refugi lliure de la Mola i seguim la pista fins a un
coll, on prenem un corriol que surt davant nostra i que ens porta fins a
la Font del Mascar. Una mica més endavant retrobem de nou el tram
del GR7 que hem fet al principi i que ens porta de nou fins al refugi del
Caro.

Sense embuts comencem l'any animant-vos a tots a participar del Taller d'Iniciació en la Muntanya Hivernal el proper 22 de gener. És una
activitat de nivell bàsic on s'hi explicaran i practicaran les tècniques
bàsiques de progressió per terrenys glaçats i l'ús del piolet. L'activitat
es durà a terme preferentment a la zona d'Ulldeter, sempre depenent
de les condicions climàtiques.
Els interessats en aquesta sortida, en la secció, els que tingueu propostes... no dubteu a passar pel centre els dijous i seguir la nostra activitat pel Facebook de la secció o la web del CECMO.

El recorregut és d’uns 15 kms que es pot realitzar amb unes 4 hores,
però aquí cal afegir-hi l’estona que ens entretenim a les coves,que demanen una visita prou llarga per poder gaudir-ne.
—4—
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA.
Finalment podrem veure l’exposició de fotografies que hem preparat
des del CECMO amb la col·laboració dels socis que van col·laborar enviant imatges que han recollit de les sortides fetes a la muntanya, algunes amb el mateix CECMO i altres a nivell individual.
L’exposició es realitzarà a la Sala Delguer ( davant el Casino) i estarà
oberta els dies 13,14, 15 i 20,21 i 22 de gener. Això vol dir que inaugurem l’exposició el divendres al vespre, just abans de l’Assemblea i que
es podrà visitar aquell cap de setmana i el següent que coincideix amb
les festes de Sant Antoni, una bona excusa per acostar-se a la Sala Delguer a donar una ullada a aquesta retrospectiva i poder comentar els
records que ens portaran reviure imatges de sortides esdevingudes els
darrers anys amb el CECMO.
Com de costum en aquestes trobades és un bon moment per poder
comentar tranquil·lament les activitats que s’han realitzat des del
CECMO i altres que potser interessa als socis, proposar idees noves o
bé reviure situacions viscudes a la muntanya.
Per últim, agrair als socis que han col·laborat enviant fotografies per
poder realitzar aquesta exposició, i felicitar als components de la secció
de fotografia per l’esforç que suposa presentar aquesta retrospectiva
en imatges del CECMO.

PER SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA 2012 :
•

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.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

—8—
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PREUS LLICÈNCIES 2012
Tot i que amb una mica més de retard que els altres anys, finalment
tenim els preus de les llicències pel proper any 2012. Aquest any desapareix la separació de les llicències C1 i C2. La llicència de tipus “C”
cobreix l’habitual àmbit geogràfic de la península ibèrica, Andorra i
Pirineus francesos i s’hi afegeix també el Marroc. Per obtenir una
cobertura a tot Europa cal passar a la llicència de tipus “D”. Tot i
que s’havia especulat amb una pujada molt forta de preus ( es comentava de fins a un 50% més sobre els preus del 2011) finalment
s’ha arribat a un acord amb la mateixa companyia de l’any anterior
(VidaCaixa) a uns preus que tenen un lleuger augment, però molt
inferior als ofertats en un principi..................................................
Així doncs, cadascú pot triar ja la modalitat de llicència que més se
li escaigui segons les activitats que practica a la muntanya.

—6—
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PREUS LLICÈNCIES 2012
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA.
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les festes de Sant Antoni, una bona excusa per acostar-se a la Sala Delguer a donar una ullada a aquesta retrospectiva i poder comentar els
records que ens portaran reviure imatges de sortides esdevingudes els
darrers anys amb el CECMO.
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LES NOSTRES SORTIDES.

SECCIÓ ESCALADA.

LA COVA CAMBRA I LA COVA DEL RASTRE.

El passat 11 de desembre, integrants del CECMO que hem participat
més o menys habitualment de la jove secció d'escalada varem trobarnos per a valorar la trajectòria del nostre primer any de vida i per preparar el proper.
Valorant els actes varem adonar-nos amb grata satisfacció de la feina
feta en la nostra curta trajectòria, i el record de les sortides passades
ens esperonava a plantejar-ne de noves. Amb tant poc temps hem tingut temps de fer molt bones activitats i d'equivocar-nos. Tot ho apuntem de cara l'any que comença i mantenim clar els nostre objectius:
generar activitat per iniciar tots els que vulgueu descobrir la vessant
tècnica de la muntanya, ser ambiciosos en el plantejament d'activitats
de més alt nivell, proposar cursos i tallers de formació que ens ajudin
a fer més segura tota activitat... i crear un punt de trobada pels
amants del gel, la roca i les grans sensacions!

Aquesta ruta que comença al costat del refugi del Caro ens acosta fins a
dues coves d’unes dimensions importants amb excel·lents exemples de
formacions calcàries al seu interior.
Comencem doncs des del refugi del Caro i seguim el GR7 que passa pel
seu costat baixant fins a unes edificacions i una pista ampla. Deixem el
GR i seguim la pista cap a
l’esquerra fins a l’ermita de la
Verge dels Ports. Seguim la pista fins que esdevé corriol, als
peus de la Mola de Catí. Aquest
corriol es va enfilant fins arribar a un coll al cim de la Mola
de Catí, on si el dia és clar ens
ofereix una bona panoràmica
de la Cresta de Marturi i el Caro. Cap a l’esquerra un corriol
A L’INTERIOR DE LA COVA
ens porta fins a la Cova del Ras- UNA PART DEL GRUP
CAMBRA.
tre, que després d’una entrada
un xic estreta ens deixa avançar fàcilment molts metres endins, observant variades formacions calcàries. Tornem al coll de la Mola de Cadí i
tot carenejant arribem fins a la Cova Cambra, més amplia que l’anterior
i també amb interessants vistes interiors. Una vegada visitades les coves
passem pel costat del refugi lliure de la Mola i seguim la pista fins a un
coll, on prenem un corriol que surt davant nostra i que ens porta fins a
la Font del Mascar. Una mica més endavant retrobem de nou el tram
del GR7 que hem fet al principi i que ens porta de nou fins al refugi del
Caro.

Sense embuts comencem l'any animant-vos a tots a participar del Taller d'Iniciació en la Muntanya Hivernal el proper 22 de gener. És una
activitat de nivell bàsic on s'hi explicaran i practicaran les tècniques
bàsiques de progressió per terrenys glaçats i l'ús del piolet. L'activitat
es durà a terme preferentment a la zona d'Ulldeter, sempre depenent
de les condicions climàtiques.
Els interessats en aquesta sortida, en la secció, els que tingueu propostes... no dubteu a passar pel centre els dijous i seguir la nostra activitat pel Facebook de la secció o la web del CECMO.

El recorregut és d’uns 15 kms que es pot realitzar amb unes 4 hores,
però aquí cal afegir-hi l’estona que ens entretenim a les coves,que demanen una visita prou llarga per poder gaudir-ne.
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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 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.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-020044438

VINE I TRIA LA TEVA TALLA. EQUIPACIÓ
PERSONALITZADA DEL CECMO.
JAQUETES

A

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.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
Esperem la vostra assistència.

25 EUROS

45 EUROS
AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
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. A les pàgines centrals d’aquest butlletí podeu consultar els preus de les diferents modalitats per poder fer la
sol·licitud de la llicència. 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:
•

•

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. 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.

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DILLUNS 26 DE DESEMBRE: Caminada post-nadalenca per
ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Montseny. Llicència federativa “A” Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIVENDRES 13 DE GENER: Assemblea General Ordinària
al Centre Cívic i Cultural. Primera convocatòria a les 21,15 hores.
13/14/15 I 20/21/22 DE GENER: Exposició de fotografíes
del CECMO, a la Sala Delguer.
DIUMENGE 22 DE GENER: Taller de iniciació a la muntanya hivernal a Ulldeter, pel grup d’Escalada del CECMO. Reservar
plaça. Persona contacte: ROGER RIERA.
DIUMENGE 29 DE GENER: 4ª etapa del Camí de Sant Jaume per terres catalanes. Viladasens-Girona de 23 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DIUMENGE
26 DE
FEBRER:
5ªgeneralment
etapa del Camí
Sant
Jaualgun animal
de companyia
a casa,
gossos,degats,
ocells
o
me entrepeixos,
Girona
i
Amer
de
25
kms.
Desplaçament
amb
autocar.
tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. Cal
La
volem fer
des del CECMO
bàsicament
als gossos,
ja
reservarreflexió
plaça. que
Llicència
federativa
“A”. afecta
Persona
de contacte
JAUque és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
ME FRANCISCO.
excursions.

HI HA LA POSSIBILITAT DE FER UN SEGUIMENT A NIDes del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
VELL DEL
CECMO,
DEL CIRCUIT
RAQUETES
QUE
companyia
en les activitats
que organitzaDE
el Centre,
per les raons
que
ORGANITZA
LA
FEEC.
HI
HA
PROVES
PREVISTES
PELS
us expliquem a continuació.
DIES 15 DE FEBRER , 5 , 26 DE FEBRER.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols
anteriorment,
perSEVA
respecte
a aquestes
persones
US RECORDEM
QUEconeixiem
CADA SORTIDA
TÉ LA
REUNIÓ
PRÈVIA
EL
es poden no
sentir
a gust amb
la presència
d’animals,Ii ES
queDONEN
aquests
DIJOUS que
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
DE SORTIDA
poden
reaccions estranyes
gent desconeguda.
DETALLS
DELtenir
RECORREGUT
I LA envers
SEVA aDIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ
UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon al cim del Tossa Pelada realitzada
pel Carles Aliaga. A l’interior del butlletí trobem fotografies d’arxiu del
CECMO i una fotografia d’Ester Poch a la sortida dels Ports de Beseit.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net

NÚMERO 37

•

Al local del CECMO al Centre Cívic tenim talles dels diferents models de
la roba que hem personalitzat pel Centre. Podeu venir a emprovar-vos
la talla que necesiteu i encarregar la prenda que necessiteu. Pel cost de
les peces no és possible tenir un gran stock de material. Els preus estan
entre 25 euros i 45 euros.

•

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.

•

Podeu col·laborar per un món més sostenible demanant de rebre aquest
butlletí en format digital i renunciant al format en paper, enviant un
correu a info@cecmo.net

GENER—FEBRER 2012

No he perdut la màgia d’altres temps. Visc en ells encara. Amb ells
somnio. Soc senyor dels senders estelats, i home lliure en els cims.
Vaig trencar el vas passat només un terç de la sorra, i mantinc els cims
que he guanyat.
G. W. Young

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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