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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA

EL LOCAL DEL CECMO ROMANDRÀ TANCAT DURANT EL
MES D’AGOST. TORNAREM AOBRIR EL 6 DE SETEMBRE.
PER MANTENIR EL CONTACTE AMB EL CENTRE FEU
SERVIR LA PAGINA WEB I EL CORREU ELECTRÒNIC,
MALGRAT QUE DURANT L’AGOST LES RESPOSTES PODEN
TRIGAR MÉS DIES A FER-SE EFECTIVES.

•

La fotografia de la portada és obra del Cesc Puig i correspon a la
travessa de la ruta del Caracremada, una vista del Pantà de la Llosa
del Cavall des de la Creu del Capolat. A l’interior hi ha més fotografies del Cesc Puig i de l’arxiu dels Amics del Sender.

•

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, 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

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net

NÚMERO 40

JULIOL-AGOST 2012

“ Som ànimes atormentades
perseguint quimeres en forma de muntanya,
patim i somiem, sempre en busca de la bellesa. “

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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NOTICIES CECMO
•

•

•

•

Els dies 9 i 10 de juny es va organitzar des del CECMO un curset
bàsic d’orientació amb la participació de 8 socis. El curset el va
donar el Fermí Marco i constava de dues parts, una de teòrica
realitzada el dissabte i una altre de pràctica que es va fer per les
proximitats del Figaró. Com que la iniciativa sembla que va anar
prou bé, si hi ha prou persones interessades no es descarta seguir
en aquesta linea i fer algun curset més durant l’any.
El passat 27 de maig i coincidint amb la Cursa de Bombers el
CECMO hi va col·laborar amb la instal·lació del rocòdrom que
lloga la FEEC. Els interessats amb tastar aquesta experiència
van tenir una nova oportunitat de fer-ho, una iniciativa que sembla que agrada prou, sobretot al personal infantil que pot gaudir
escalant i sempre d’una manera prou segura.
Des del passat 22 de juny i fins al 13 de juliol es podrà veure a la
biblioteca de Caldes l’exposició de fotografies que es van exposar
el passat mes de gener a la Sala Delguer. Recordem que son un
recull de fotografies fetes pels socis de l’entitat i que representen
un tastet de les activitats que s’han realitzat des del CECMO. Les
podeu veure en horari d’obertura de la biblioteca, a la sala
d’actes, i fins el dia 13 de juliol.
Aprofitant que era el primer dia de l’exposició i col·laborant amb
el cicle “Viatgeteca”, que organitza la biblioteca, en Joan Soler,
membre del CECMO, va presentar dues propostes de Travesses
per fer durant les vacances. Es tracta de la volta al Midi Ossau,
muntanya d’origen volcànic situat als Pirineus atlàntics francesos, organitzada una vegada des del CECMO, i la volta a la glacera de la Vanoise, un recorregut de 5 dies que dona la volta sencera a aquesta glacera del Parc Nacional de La Vanoise, el primer
creat a França.
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PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DIVENDRES 6 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
10 del vespre al jardí del Toc. Carles Aliaga presenta “Paisatges Alpins: Chamonix i Refugi Hornlihutte”
DIVENDRES 13 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
10 del vespre al jardí del Toc. Pako Crestas presenta “Doctor Crestas Festival”.
DIUMENGE 15 JULIOL: Sortida matinal al Montseny per fer
la ruta de l’empedrat de Morou. Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIVENDRES 20 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
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NOTICIES CECMO.
•

La sortida que periòdicament fem cada final de mes per resseguir
el Camí de Sant Jaume a Catalunya descansa un parell de mesos i
s’agafa unes petites vacances, doncs pel juliol i l’agost no es farà
cap tram. Una vegada passats aquests dies de calor més intensa
reprendrem el Camí de Sant Jaume el 30 de setembre, des de
l’Estany. De moment l'afluència a aquesta activitat es manté
amb un promig d’unes 40 persones per sortida.

•

La botiga especialitzada en esports de muntanya “Camp Base
Sant Cugat” , després d’un acord amb el SEMO, ofereix uns importants descomptes pel socis de la nostra entitat, que van des
del 5% en material ja rebaixat fins al 12% en roba i calçat. La
botiga es troba a l’avinguda Cerdanyola, 79 de Sant Cugat del
Vallès i podeu consultar la seva web www.campbase.es on trobareu informació dels articles i promocions que tenen. Cal portar el
carnet del CECMO per acreditarse com a socis de la nostra entitat, i us adjuntem també la carta de presentació on teniu més informació d’aquesta col·laboració. Un petit percentatge de la vostra compra repercutirà també en benefici del CECMO.

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

25 EUROS

45 EUROS

AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.

—3—
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PROJECCIONS A LA FRESCA

TRAVESSES PEL SETEMBRE

De nou un altre any arriba l’estiu i comencem a agrair poder prendre la
fresca al vespre, i si a més a més es tracta del divendres, preludi del cap
de setmana segurament us vindrà al cap les “Projeccions a la Fresca”
que com cada juliol us presentem des del Centre Excursionista perquè
gaudiu de imatges prou encisadores de diferents llocs de la Terra.

Els propers mesos, aprofitant que ara gaudim del temps més estable al
Pirineu i els dies son prou llargs, us proposem una sèrie de travesses
organitzades des del CECMO, que ja us anticipem des d’aquí de manera que cadascú es pugui organitzar aquestes activitats a la seva agenda. Alguna la trobareu ja anunciada a les activitats de juliol i les altres pertanyen al mes de setembre.

Atenció !!! Aquest any canviarem la ubicació i deixarem la Plaça Catalunya per fer les Projeccions al jardí de l’edifici on hi ha el TOC, al carrer
Font i Boet número 4, al costat de l’aparcament del “sindicat”. Pensem
que es tracta d’un lloc prou cèntric ( de fet només ens desplacem uns metres) i on podem gaudir de més tranquil·litat ja que no farà falta tallar la
circulació de carrers. L’horari seguirà sent a les 10 del vespre, i després
de les projeccions podrem comentar els detalls mentre prenem quelcom a
la fresca.
Aquest any començarem el dia 6 de juliol amb paisatges alpins presentats pel Carles Aliaga, unes rutes al voltant de Chamonix i l’aproximació
al Cervino des del refugi Hörnihütte. El dia 13 de Juliol el Pako Crestas
ens portarà un audiovisual de crestes dels Pirineus, és a dir per primer
cop passarem una projecció dedicada al món de l’escalada i per acabar el
dia 20 de juliol la Irene Casanovas ens portarà imatges de Islàndia. És a
dir, que enguany podrem gaudir de varietat de temes i cada un prou interessant en el seu àmbit. Que en disfrutem tots plegats mentre prenem
la fresca i fem tertúlia.

El cap de setmana del 21 i 22 de juliol farem una sortida amb pernoctació al refugi del Josep Maria Blanc, al cor del Parc Nacional
d’Aigüestortes, i aprofitarem per pujar al cim del Peguera. Els interessats cal que us poseu en contacte amb el CECMO doncs les places estan limitades per la pernoctació al refugi, enclavat en un dels indrets
més bonics del Parc.
Pel mes de setembre tenim una primera travessa aprofitant el pont
de l’onze de setembre (dies 8,9 i 10 )i pujarem al Carlit des de l’estany
de Lanós, per anar a dormir al refugi de les Bolloses, el segon dia pujarem al Pic Peric i al tercer dia retornarem a l’estany de Lanós seguint
el HRP francès.
També pel mes de setembre, els dies 15 i 16 de setembre farem una
travessa des de Bagneres de Luchon cap a Hospital de Benasque, sortint de Caldes el divendres a la tarda, per fer la travessa el dissabte i
tornar el diumenge de nou a Caldes.
Així doncs, ja veieu que l’agenda pel mes de setembre es va farcint
d’activitats, a les que cal afegir una sortida matinal el dia 9 de setembre, el retorn del seguiment del Camí de Sant Jaume el dia 30 de setembre, i la segona part de la ruta del Caracremada els dies 22 i 23 de
setembre, recorregut que es va haver d’ajornar pel pont del 1 de maig,
pel mal temps.
Recordar-vos que per les travesses de més d’un dia cal reservar
quant abans millor per a una bona gestió per fer la pernoctació.

—4—
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ENTORNS DE CALDES
EL CASTELLVELL.
Quant caminem pel Camí del Foment, uns 15 minuts després de deixar la
part del darrera del càmping trobem a la nostra dreta una bàscula en desús i
un edifici d’estil noucentista, que el seu mal estat de conservació converteix
en bastant fantasmagòric.
Edifici de les pedreres de Fomento de Obras y Construcciones, S.A., de planta rectangular, que consta de planta baixa, pis i golfes, amb algun edifici annexat per la part del darrera. La coberta presenta tres vessants, la més important d'elles a la façana principal, construïda amb teula àrab i dos careners
en direcció als extrems de la façana.
La història de l'edifici va molt lligada
a l'explotació de pedra que es remunta al final del segle XIX quan, coincidint amb la millora de les comunicacions per la inauguració del ferrocarril de Mollet a Caldes, l'empresa
de Barcelona Societat Piera, Cortinas
i Cia, va enviar un representant a la
vila per estudiar el jaciment de granit que existia a la zona. Va ser aquest mateix representant, Pau Llinares,
que l'any 1890 va adquirir, en nom de la companyia, part dels terrenys de la
família dels Castellvell, comprant-ne alhora els drets de pas i els terrenys circumdants. Es començaren les obres d'infraestructura i també a llogar personal de Caldes, així com picapedrers experimentats de fora de la població. L'activitat de l'empresa va anar creixent i, amb el temps, la direcció de
les pedreres es va instal·lar en aquest ampli edifici noucentista. Es van
col·locar llambordes des del camí de la pedrera fins a l'estació de tren on es
carregaven les llambordes que es transportaven fins al seu destí. Al voltant
d'aquest nou edifici es van construir tallers, ferreries, habitatges per als treballadors, i es va crear una cooperativa de consum i una caixa d'estalvis.
L'any 1968 es va tancar la pedrera i l’abandonament fou progressiu.
LOCALITZACIÓ GPS: N 41º 39.164 // E 002º 09.279 (amics del sender)
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LA RUTA DEL CARACREMADA ( 1ª PART)
Us presentem el recorregut de la ruta del Caracremada que estava
previst realitzar durant el pont del primer de maig que varem haver
d’aturar a meitat de camí pel mal temps que va fer aquells dies.
El recorregut comença a Sant Llorenç de Morunys on baixem fins
al pantà de la Llosa del Cavall i resseguim un tram de la carretera
que va a Solsona. De seguida la deixem i prenem una pista que ens
porta fins al Collet del Llengots, on deixem el camí ampla i ens enfilem per una zona de conglomerat rocós i erosionat, on cal parar
atenció. Una mica
més endavant baixarem cap a les
runes de Trasserra
i començarem a
pujar per un corriol
força dret cap al
Pla de Busa. El
corriol ens deixa a
la Creu del Capolat
i des d’aquí anem a
visitar la Presó de
SANT PERE DE GRAUDESCALES.
Busa.
Després de desfer el camí i tornar a la Creu del Capolat travessem
l’extens Pla de Busa, amb la Casa Vila, la font de l’Espedraguer i
l’ermita de Sant Cristòfol, fins al Cingle de les Estaques on trobem el
Grau de Ca l’Esguerrat i el corriol que ens porta a Sant Pere de
Graudescales, magnífic exemple del romànic català. Des d’aquí enfilem cap al mirador dels Presidents, des d’on tenim una vista excel·lent de l’altiplà de Busa i de Sant Pere de Graudescales, i arribem
fins al Molí de Bancells, indret on acabem la primera etapa
d’aquesta ruta.

—6—

La segona etapa de la ruta deixa el Molí de Bancells i segueix fins a
creuar la carretera que va de Sant Llorenç a Berga, passa pel costat del
càmping d’Aigua d’Ora i ens enfilem fins a l’anomenada Casa Grossa,
un magnífic exemplar de les edificacions pairals de la zona. El camí ens
enfilarà ara cap al Portell del Llop i des d’aquí a les Carenes de les Comes. A pocs metres tenim la casa natal del Caracremada, i just abns
d’arribar a Cal Sec ens enfilarem cap al Portell de Griells, el punt més
alt de l’etapa.
Les pistes i camins amples
ens porten fins al despoblat
de Bonner, on hi resten algunes edificacions i un tros
del que havia estat l'església. Un bon lloc per refer les
forces i continuar el camí
cap a Gósol.
Deixem Bonner i comencem a davallar per una amDESCANSANT A BONNER
pla pista, que aviat deixarem per prendre un bonic
corriol conegut com la Drecera de les Afraus que ens portarà fins a les
cases de l’Espà, i des d’aquí cap a Sorribes, on seguirem la carretera
fins al poble de Gósol, on farem la segona nit de la ruta, a l’encantador
Molí de Gósol.
Aquesta travessa ens portava en les dues següents etapes fins al refugi
de l’Arp, pel Cap del Verd, i seguidament a Sant Llorenç de Morunys
pel Pedró dels Quatre Batlles i la Tossa Pelada, baixant pel Forat de la
Bòfia. Malauradament una forta nevada durant la nit i matí van ajornar aquestes dues etapes següents. Pel butlletí del Setembre-Octubre
us explicarem la segona part d’aquesta ruta del Caracremada.
—7—
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Aquest any començarem el dia 6 de juliol amb paisatges alpins presentats pel Carles Aliaga, unes rutes al voltant de Chamonix i l’aproximació
al Cervino des del refugi Hörnihütte. El dia 13 de Juliol el Pako Crestas
ens portarà un audiovisual de crestes dels Pirineus, és a dir per primer
cop passarem una projecció dedicada al món de l’escalada i per acabar el
dia 20 de juliol la Irene Casanovas ens portarà imatges de Islàndia. És a
dir, que enguany podrem gaudir de varietat de temes i cada un prou interessant en el seu àmbit. Que en disfrutem tots plegats mentre prenem
la fresca i fem tertúlia.

El cap de setmana del 21 i 22 de juliol farem una sortida amb pernoctació al refugi del Josep Maria Blanc, al cor del Parc Nacional
d’Aigüestortes, i aprofitarem per pujar al cim del Peguera. Els interessats cal que us poseu en contacte amb el CECMO doncs les places estan limitades per la pernoctació al refugi, enclavat en un dels indrets
més bonics del Parc.
Pel mes de setembre tenim una primera travessa aprofitant el pont
de l’onze de setembre (dies 8,9 i 10 )i pujarem al Carlit des de l’estany
de Lanós, per anar a dormir al refugi de les Bolloses, el segon dia pujarem al Pic Peric i al tercer dia retornarem a l’estany de Lanós seguint
el HRP francès.
També pel mes de setembre, els dies 15 i 16 de setembre farem una
travessa des de Bagneres de Luchon cap a Hospital de Benasque, sortint de Caldes el divendres a la tarda, per fer la travessa el dissabte i
tornar el diumenge de nou a Caldes.
Així doncs, ja veieu que l’agenda pel mes de setembre es va farcint
d’activitats, a les que cal afegir una sortida matinal el dia 9 de setembre, el retorn del seguiment del Camí de Sant Jaume el dia 30 de setembre, i la segona part de la ruta del Caracremada els dies 22 i 23 de
setembre, recorregut que es va haver d’ajornar pel pont del 1 de maig,
pel mal temps.
Recordar-vos que per les travesses de més d’un dia cal reservar
quant abans millor per a una bona gestió per fer la pernoctació.
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•

La sortida que periòdicament fem cada final de mes per resseguir
el Camí de Sant Jaume a Catalunya descansa un parell de mesos i
s’agafa unes petites vacances, doncs pel juliol i l’agost no es farà
cap tram. Una vegada passats aquests dies de calor més intensa
reprendrem el Camí de Sant Jaume el 30 de setembre, des de
l’Estany. De moment l'afluència a aquesta activitat es manté
amb un promig d’unes 40 persones per sortida.

•

La botiga especialitzada en esports de muntanya “Camp Base
Sant Cugat” , després d’un acord amb el SEMO, ofereix uns importants descomptes pel socis de la nostra entitat, que van des
del 5% en material ja rebaixat fins al 12% en roba i calçat. La
botiga es troba a l’avinguda Cerdanyola, 79 de Sant Cugat del
Vallès i podeu consultar la seva web www.campbase.es on trobareu informació dels articles i promocions que tenen. Cal portar el
carnet del CECMO per acreditarse com a socis de la nostra entitat, i us adjuntem també la carta de presentació on teniu més informació d’aquesta col·laboració. Un petit percentatge de la vostra compra repercutirà també en benefici del CECMO.

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

25 EUROS

45 EUROS

AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
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Els dies 9 i 10 de juny es va organitzar des del CECMO un curset
bàsic d’orientació amb la participació de 8 socis. El curset el va
donar el Fermí Marco i constava de dues parts, una de teòrica
realitzada el dissabte i una altre de pràctica que es va fer per les
proximitats del Figaró. Com que la iniciativa sembla que va anar
prou bé, si hi ha prou persones interessades no es descarta seguir
en aquesta linea i fer algun curset més durant l’any.
El passat 27 de maig i coincidint amb la Cursa de Bombers el
CECMO hi va col·laborar amb la instal·lació del rocòdrom que
lloga la FEEC. Els interessats amb tastar aquesta experiència
van tenir una nova oportunitat de fer-ho, una iniciativa que sembla que agrada prou, sobretot al personal infantil que pot gaudir
escalant i sempre d’una manera prou segura.
Des del passat 22 de juny i fins al 13 de juliol es podrà veure a la
biblioteca de Caldes l’exposició de fotografies que es van exposar
el passat mes de gener a la Sala Delguer. Recordem que son un
recull de fotografies fetes pels socis de l’entitat i que representen
un tastet de les activitats que s’han realitzat des del CECMO. Les
podeu veure en horari d’obertura de la biblioteca, a la sala
d’actes, i fins el dia 13 de juliol.
Aprofitant que era el primer dia de l’exposició i col·laborant amb
el cicle “Viatgeteca”, que organitza la biblioteca, en Joan Soler,
membre del CECMO, va presentar dues propostes de Travesses
per fer durant les vacances. Es tracta de la volta al Midi Ossau,
muntanya d’origen volcànic situat als Pirineus atlàntics francesos, organitzada una vegada des del CECMO, i la volta a la glacera de la Vanoise, un recorregut de 5 dies que dona la volta sencera a aquesta glacera del Parc Nacional de La Vanoise, el primer
creat a França.

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DIVENDRES 6 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
10 del vespre al jardí del Toc. Carles Aliaga presenta “Paisatges Alpins: Chamonix i Refugi Hornlihutte”
DIVENDRES 13 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
10 del vespre al jardí del Toc. Pako Crestas presenta “Doctor Crestas Festival”.
DIUMENGE 15 JULIOL: Sortida matinal al Montseny per fer
la ruta de l’empedrat de Morou. Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIVENDRES 20 DE JULIOL: “Projeccions a la Fresca” a les
10 del vespre al jardí del Toc. Irene Casanovas presenta “Islàndia.
Terra de Foc i Gel”.
DIES 21 i 22 JULIOL: Cap de setmana per pujar al Peguera
des del refugi
Josep Maria
Blanc.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA

EL LOCAL DEL CECMO ROMANDRÀ TANCAT DURANT EL
MES D’AGOST. TORNAREM AOBRIR EL 6 DE SETEMBRE.
PER MANTENIR EL CONTACTE AMB EL CENTRE FEU
SERVIR LA PAGINA WEB I EL CORREU ELECTRÒNIC,
MALGRAT QUE DURANT L’AGOST LES RESPOSTES PODEN
TRIGAR MÉS DIES A FER-SE EFECTIVES.

•

La fotografia de la portada és obra del Cesc Puig i correspon a la
travessa de la ruta del Caracremada, una vista del Pantà de la Llosa
del Cavall des de la Creu del Capolat. A l’interior hi ha més fotografies del Cesc Puig i de l’arxiu dels Amics del Sender.

•

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, 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

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“ Som ànimes atormentades
perseguint quimeres en forma de muntanya,
patim i somiem, sempre en busca de la bellesa. “

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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