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Amb el retorn a l’activitat habitual al país, una vegada acabat el període vacacional de l’agost, el CECMO torna a obrir cada dijous des de les
9 fins a 2/4 d’11 del vespre, al Centre Cívic i Cultural de Caldes.
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•

De les sortides programades pel mes de setembre, sobretot les organitzades com a travessa amb pernoctació fora de Caldes, en trobareu més
informació a la pàgina web del CECMO.

•

La fotografia de la portada és obra del Joan Soler i correspon a la travessa per Aigüestortes feta des del refugi J.M. Blanc. A l’interior hi ha
fotografies fetes pel Cesc Puig, Joan Soler, Ester Poch 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

SETEMBRE-OCTUBRE 2012

“No és més qui més alt arriba, sinó aquell
que influit per la bellesa que l’envolta, més intensament sent”
Maurice Herzog .

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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PROJECCIONS A LA FRESCA
Com ja és tradicional durant el mes de juliol, varem poder gaudir de
tres divendres al vespre de les Projeccions a la Fresca, organitzades
com cada any pel Centre Excursionista de Caldes, i així esperar
l’arribada de les vacances d’estiu tot recorrent diferents indrets del
món prenent la fresca. Aquest any la gran novetat era el nou espai que
estrenàvem per veure les Projeccions, doncs abandonàvem la plaça Catalunya, que havia
estat l’escenari habitual fins ara, i
passàvem al jardí
del TOC, al carrer
Font i Boet número
4. L’experiència del
nou emplaçament la
valorem molt positiva, doncs tot i el
canvi el nombre
d’espectadors
ha
crescut cada divendres, i a més a més
ens ofereix un espai
LA PREPARACIO DEL NOU ESPAI.
més tranquil, en un
entorn més natural, i tanmateix mantenim que es faci en un lloc prou
cèntric per permetre que la gent hi pugui venir passejant tranquil·lament.
Aquest any obríem el cicle amb les imatges que ens oferia el Carles
Alaga de Chamonix i del refugi de Hörnlihutte, la segona setmana teníem el Pao Crestas amb “Doctor Crestas festival” i el recull de crestes
que es poden fer pels Pirineus i per acabar la Irene Casanovas ens mostrava imatges d’Islàndia amb la projecció “Islàndia, terra de foc i gel”.

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DIUMENGE 9 DE SETEMBRE: Sortida matinal a la Creu de
Gurb (Osona). Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIES 8-9-10 SETEMBRE: Travessa pel Massís del Carlit, amb
ascensió al Carlit i Puig Paris. Desplaçament en vehicles particulars,
amb pernoctació al Estany de les Bulloses. Llicència federativa “C”.
Persona de contacte JOAN SOLER.
DIES 14-15-16 SETEMBRE: Travessa des de Bagneres de
Luchon fins a Hospital de Benasque amb possibilitat de pujar al
Salvaguarda. Desplaçament amb vehicles particulars fins a Benasque. Llicencia federativa “C”. Persona de contacte FRANCESC
PUIG.
DIES 22-23 SETEMBRE: 2ª part de la Ruta del Caracremada
que es va suspendre al maig. Si algú es vol afegir al grup que va fer
la primera part contactar amb JOAN SOLER.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

algun animal
companyia a casa,10ª
generalment
gossos,
gats,deocells
o
DIUMENGE
30 deSETEMBRE:
etapa del
Camí
Sant
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
Jaume entre l’Estany i Artés de 23 kms. Desplaçament amb autoreflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
car. Cal que
reservar
plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacés l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
te JAUME
FRANCISCO.
excursions.

DIUMENGE
28 OCTUBRE:11ª
del Camí
de Sant
Jaume
Des del CECMO
us demanem que etapa
us abstingueu
de portar
animals
de
companyia
en les de
activitats
que Desplaçament
organitza el Centre,
perautocar.
les raons que
entre Artés
i Manresa
20 kms.
amb
Cal
expliquem
a continuació.
reservarusplaça.
Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
US RECORDEM
QUEno
CADA
SEVAd’animals,
REUNIÓ iPRÈVIA
EL
que es poden
sentirSORTIDA
a gust ambTÉ
la LA
presència
que aquests
DIJOUS poden
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
DE
SORTIDA
I
ES
DONEN
tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
DETALLS DEL RECORREGUT I LA SEVA DIFICULTAT. SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ
UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
— 11 —
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CAMI DE SANT JAUME.

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

Aquest proper més de setembre es compleix el primer aniversari del seguiment del recorregut del Camí de Sant Jaume per terres catalanes. Començàvem al Cap de Creus i quant s’acabi aquest 2012, si la meteorologia no ho impedeix la previsió
serà arribar a Montserrat el darrer
diumenge de novembre (pel desembre no hi ha previst fer cap etapa).
Per tant amb dotze
etapes haurem recorregut la meitat
aproximadament
del territori català.
L’assistència
a
cada etapa es manté bastant estable amb un promig aproximat de 40 participants, fet que ens
fa molt contents en observar aquesta fidelitat al recorregut. Esperem que
gaudiu amb la represa de les etapes i sigueu molts els que aconseguiu completar la “Compostelana” de tot el tram català.

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—
— 10 —

NÚ ME R O

41

SETEMBRE-OCTUBRE 2012

LLICENCIES FEDERATIVES
A partir del dia 1 de setembre entren en vigor les tarifes reduïdes per
demanar les llicencies federatives pel que resta de l’actual any 2012. Per
tant si teniu previst realitzar alguna activitat d’aquí a finals d’any està
bé donar una ullada a aquestes tarifes doncs us pot interessar federarvos pel que resta de 2012.
LLICÈNCIES FEEC

SUB-14

3,00 €

SUB-17

5,10€

17,80 €

A

B

(INCLOU REVISTA FEEC)
C

D

E
—-

SUB-18

16,10 €

30,00 €

41,30 €

58,30 €

MAJORS

29,60 €

42,80 €

54,00 €

71,40 €

HABILITADA FEDME

SUB– 14

+1,20 €

SUB– 18 + 5,60 €

SUB– 17

+5,60 €

MAJORS +10,95 €

403,30 €

LES NOSTRES SORTIDES
EL PEGUERA.
Passem el petit estany de Peguera per dirigir-nos cap a l’ampli coll de
Monestero, el qual ja s’intueix al fons i a la seva esquerra el Peguera.
Després de passar l’estany Gran de Peguera arribem a l’ampli coll de
Monestero, que cap a
la seva dreta dóna accés al cim del Monestero, de fàcil arribada i a
l’esquerra el Peguera
amb un tram final que
requereix la utilització
de les mans per assolir
el cim grimpant per les
roques. Una vegada
fet l cim tornem al Coll
de Monestero per començar el descens cap
EL COLL DE MONESTERO
a l’Estany de Sant
Maurici, amb un pendent que es va suavitzant a mesura que anem
perdent altura. Arribem primer a Prat de Monestero i després a Fangassals de Monestero, on unes passarel·les ens ajuden a creuar el torrent. Ens endinsem en un bosc de pi negre i avet per arribar al refugi
Ernest Mallafré, i al fons tenim la presa i l’estany de Sant Maurici.
Un caminet que va paral·lel a la pista per on accedeixen els Taxis del
Parc Nacional ens portarà de nou a l’aparcament de Prat Pierró,
completant així una magnífica travessa circular pel cor del Parc Nacional d’Aigüestortes, enmig d’uns paisatges que no poden deixar indiferents els sentiments dels excursionistes, i fent nit en un dels entorns
més idil·lics del Pirineu, com és el refugi de Josep Maria Blanc.

—4—
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LES NOSTRES SORTIDES

ENTORNS DE CALDES.

REFUGI J.M. BLANC.

LA TORRE ROJA

Ruta circular amb inici a l’aparcament del Parc Nacional d’Aigüestortes, a
prop d’Espot, pujada fins al refugi Josep Maria Blanc, on farem nit i ascensió
al Pic de Peguera des del Coll de Monestero, i posterior baixada per la magnífica vall de Monestero cap a l’estany de Sant Maurici i d’aquí a l’aparcament
de Prat Pierró.

El topònim de Torre Roja es deu a l’existència d’una torre de guaita de forma
circular de factura medieval. Les primeres notícies de la Torre Roja com a jaciment venen de la mà de Llogari Sala, cap als anys 50.

Des de l’aparcament de Prat Pierró, i després de seguir uns metres la carretera que va a Sant
Maurici,
prenem
una
pista
a
l’esquerra que va
guanyant alçada de
manera constant.
Deixem a l’esquerra
una bassa i un camí
que porta al refugi
Ernest Mallafré. La
pista passa pel costat d’alguna edificació i després perd
alçada en direcció a
l’Estany dels Lladres. Des d’aquí la pista torna a pujar per guanyar els 300 metres de desnivell que ens resten fins al refugi, passem el Pletiu de Romés i arribem a
l’Estany Tort de Peguera, amb la seva petita presa, i a l’altre banda veiem el
refugi de Josep Maria Blanc, situat enmig d’un entorn idíl·lic, pràcticament
envoltat d’aigua, i on farem nit per continuar el dia següent la travessa que
ens porti fins al Peguera i l’Estany de Sant Maurici.
El dia següent deixem el refugi anant a buscar la pista que ens porta fins a
l’Estany Negre de Peguera. Un sender ben marcat ens portarà per forta pujada fins a l’estany de la Coveta i l’estany de la Llastra, que el voregem i ens
endinsem cap a la Coma del Peguera, amb una pujada suau.

L’ocupació del Turó com a espai d’hàbitat cal situar-ho entre els segles VI
a.C. i el I dC. Aquesta ocupació tant llarga i continuada permet conèixer el
desenvolupament dels Ibers des de la seva aparició fins a la dissolució dins la
força tant de la cultura com de l’exèrcit
romà. S’abandona
cap al segle I, quant
el nucli romà de Caldes ja estava ben establert.
En la seva creació
s’hi observen tres fases de construcció,
primer en un moment
pre-urbà amb cases
aïllades sense un espai
públic organitzat, una segona fase durant el segle II aC. , previ al moment en
que el poblat experimenta una redistribució urbanística important durant el
primer quart del segle I aC. Troballes importants son els enterraments infantils localitzats sota les llars.
Per sobre d’aquesta fase ibèrica s’ha pogut documentar la que representa la
fase més important, estructuralment parlant, que és quant la cultura ibèrica ja
ha entrat en contacte amb la cultura romana que s’imposa convertint els indígenes en hispanoromans. Durant els últims dos segles es realitzen com a mínim
tres canalitzacions que actuen com a clavegueres de desguàs d'aigües pluvials.

LOCALITZACIÓ: N 41º 38,025 E 002º 08,483
AMICS DEL SENDER.

...( segueix pàgina 9)
—8—
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LES NOSTRES SORTIDES
EL VALLIBIERNA.

TUC DE CULEBRES.

Assolir dos tres mils de forma relativament ràpida és un dels
al·licients d’aquesta travessa, doncs ens permet primer fer el cim del
Vallibierna (3067 metres) i posteriorment el Tuc de Culebres ( 3062
metres) superant entre els dos cims l’estimulant Pas de Cavall.

Tot i l’espectacularitat d’aquesta esmolada cresta d’uns 30 metres,
passada com el seu nom indica, a cavall, arribem al segon cim de més
de 3000 metres, el Tuc de Culebres, i des d’aquest l’objectiu és la Collada de Llauset, en
un tram on cal parar atenció a la
primera desgrimpada, que sense ser
tant espectacular
com el Pas de Cavall requereix precaució. Una vegada a la collada de
Llauset veiem ja el
nostre
objectiu
f i n a l ,
l’embassament, i
ens precipitem per
LA CRESTA ABANS DEL VALLIBIERNA.
una tartera molt
dreta i bastant
desfeta que ens permet perdre altura ràpidament i en poca estona assolir la cua de l’embassament de Llauset, on retrobem el camí que hem
utilitzat en començar la ruta. A l’altre punta de l’embassament retrobem l’aparcament on hem iniciat la travessa.

Sortim de l’embassament de Llauset (2200 metres) sobre la població d’Aneto, deixant l’embassament a la nostra esquerra i resseguint-lo fins a la cua
d’aquest seguint el
GR-11 i el camí comença a guanyar
alçada en direcció a
l’estany de Botornàs. Deixem el camí
que va a Angliós a
la dreta i seguim el
GR fins al següent
llac, on aquest se'n
va cap a la Collada
del Vallibierna i
UN DESCANS AL COSTAT D’UN LLAC.
nosaltres ens seguim
enfilant fins a l’estany Chelat on comencem a remuntar cap a
l’esquerra fins a la cresta del Vallibierna, que sense dificultat ens
permet assolir el cim, admirant les magnífiques vistes panoràmiques
que ens ofereix, amb l’Aneto en primer terme, i més lluny el Perdiguero, el Posets, el Mont Perdut... I així fins on arribi la vista.
Seguim avançant per la cresta i després de baixar uns metres arribem al Pas de Cavall.
...(segueix pàg. 7)

—6—

Un recorregut que ens ha permès assolir dos tres mils en poc més de 5
hores, gaudir amb alguns trams prou atrevits i meravellar-nos amb
unes panoràmiques magnífiques des d’una de les millors talaies del Pirineu. El desnivell del recorregut és de gairebé uns 1000 metres positius.

—7—

NÚ ME R O

SETEMBRE-OCTUBRE 2012

41

LES NOSTRES SORTIDES
EL VALLIBIERNA.

TUC DE CULEBRES.

Assolir dos tres mils de forma relativament ràpida és un dels
al·licients d’aquesta travessa, doncs ens permet primer fer el cim del
Vallibierna (3067 metres) i posteriorment el Tuc de Culebres ( 3062
metres) superant entre els dos cims l’estimulant Pas de Cavall.

Tot i l’espectacularitat d’aquesta esmolada cresta d’uns 30 metres,
passada com el seu nom indica, a cavall, arribem al segon cim de més
de 3000 metres, el Tuc de Culebres, i des d’aquest l’objectiu és la Collada de Llauset, en
un tram on cal parar atenció a la
primera desgrimpada, que sense ser
tant espectacular
com el Pas de Cavall requereix precaució. Una vegada a la collada de
Llauset veiem ja el
nostre
objectiu
f i n a l ,
l’embassament, i
ens precipitem per
LA CRESTA ABANS DEL VALLIBIERNA.
una tartera molt
dreta i bastant
desfeta que ens permet perdre altura ràpidament i en poca estona assolir la cua de l’embassament de Llauset, on retrobem el camí que hem
utilitzat en començar la ruta. A l’altre punta de l’embassament retrobem l’aparcament on hem iniciat la travessa.

Sortim de l’embassament de Llauset (2200 metres) sobre la població d’Aneto, deixant l’embassament a la nostra esquerra i resseguint-lo fins a la cua
d’aquest seguint el
GR-11 i el camí comença a guanyar
alçada en direcció a
l’estany de Botornàs. Deixem el camí
que va a Angliós a
la dreta i seguim el
GR fins al següent
llac, on aquest se'n
va cap a la Collada
del Vallibierna i
UN DESCANS AL COSTAT D’UN LLAC.
nosaltres ens seguim
enfilant fins a l’estany Chelat on comencem a remuntar cap a
l’esquerra fins a la cresta del Vallibierna, que sense dificultat ens
permet assolir el cim, admirant les magnífiques vistes panoràmiques
que ens ofereix, amb l’Aneto en primer terme, i més lluny el Perdiguero, el Posets, el Mont Perdut... I així fins on arribi la vista.
Seguim avançant per la cresta i després de baixar uns metres arribem al Pas de Cavall.
...(segueix pàg. 7)

—6—

Un recorregut que ens ha permès assolir dos tres mils en poc més de 5
hores, gaudir amb alguns trams prou atrevits i meravellar-nos amb
unes panoràmiques magnífiques des d’una de les millors talaies del Pirineu. El desnivell del recorregut és de gairebé uns 1000 metres positius.

—7—

NÚ ME R O

41

SETEMBRE-OCTUBRE 2012

LES NOSTRES SORTIDES

ENTORNS DE CALDES.

REFUGI J.M. BLANC.

LA TORRE ROJA
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completant així una magnífica travessa circular pel cor del Parc Nacional d’Aigüestortes, enmig d’uns paisatges que no poden deixar indiferents els sentiments dels excursionistes, i fent nit en un dels entorns
més idil·lics del Pirineu, com és el refugi de Josep Maria Blanc.
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CAMI DE SANT JAUME.

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

Aquest proper més de setembre es compleix el primer aniversari del seguiment del recorregut del Camí de Sant Jaume per terres catalanes. Començàvem al Cap de Creus i quant s’acabi aquest 2012, si la meteorologia no ho impedeix la previsió
serà arribar a Montserrat el darrer
diumenge de novembre (pel desembre no hi ha previst fer cap etapa).
Per tant amb dotze
etapes haurem recorregut la meitat
aproximadament
del territori català.
L’assistència
a
cada etapa es manté bastant estable amb un promig aproximat de 40 participants, fet que ens
fa molt contents en observar aquesta fidelitat al recorregut. Esperem que
gaudiu amb la represa de les etapes i sigueu molts els que aconseguiu completar la “Compostelana” de tot el tram català.

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
Com ja és tradicional durant el mes de juliol, varem poder gaudir de
tres divendres al vespre de les Projeccions a la Fresca, organitzades
com cada any pel Centre Excursionista de Caldes, i així esperar
l’arribada de les vacances d’estiu tot recorrent diferents indrets del
món prenent la fresca. Aquest any la gran novetat era el nou espai que
estrenàvem per veure les Projeccions, doncs abandonàvem la plaça Catalunya, que havia
estat l’escenari habitual fins ara, i
passàvem al jardí
del TOC, al carrer
Font i Boet número
4. L’experiència del
nou emplaçament la
valorem molt positiva, doncs tot i el
canvi el nombre
d’espectadors
ha
crescut cada divendres, i a més a més
ens ofereix un espai
LA PREPARACIO DEL NOU ESPAI.
més tranquil, en un
entorn més natural, i tanmateix mantenim que es faci en un lloc prou
cèntric per permetre que la gent hi pugui venir passejant tranquil·lament.
Aquest any obríem el cicle amb les imatges que ens oferia el Carles
Alaga de Chamonix i del refugi de Hörnlihutte, la segona setmana teníem el Pao Crestas amb “Doctor Crestas festival” i el recull de crestes
que es poden fer pels Pirineus i per acabar la Irene Casanovas ens mostrava imatges d’Islàndia amb la projecció “Islàndia, terra de foc i gel”.

—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DIUMENGE 9 DE SETEMBRE: Sortida matinal a la Creu de
Gurb (Osona). Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIES 8-9-10 SETEMBRE: Travessa pel Massís del Carlit, amb
ascensió al Carlit i Puig Paris. Desplaçament en vehicles particulars,
amb pernoctació al Estany de les Bulloses. Llicència federativa “C”.
Persona de contacte JOAN SOLER.
DIES 14-15-16 SETEMBRE: Travessa des de Bagneres de
Luchon fins a Hospital de Benasque amb possibilitat de pujar al
Salvaguarda. Desplaçament amb vehicles particulars fins a Benasque. Llicencia federativa “C”. Persona de contacte FRANCESC
PUIG.
DIES 22-23 SETEMBRE: 2ª part de la Ruta del Caracremada
que es va suspendre al maig. Si algú es vol afegir al grup que va fer
la primera part contactar amb JOAN SOLER.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

algun animal
companyia a casa,10ª
generalment
gossos,
gats,deocells
o
DIUMENGE
30 deSETEMBRE:
etapa del
Camí
Sant
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
Jaume entre l’Estany i Artés de 23 kms. Desplaçament amb autoreflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
car. Cal que
reservar
plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacés l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
te JAUME
FRANCISCO.
excursions.

DIUMENGE
28 OCTUBRE:11ª
del Camí
de Sant
Jaume
Des del CECMO
us demanem que etapa
us abstingueu
de portar
animals
de
companyia
en les de
activitats
que Desplaçament
organitza el Centre,
perautocar.
les raons que
entre Artés
i Manresa
20 kms.
amb
Cal
expliquem
a continuació.
reservarusplaça.
Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
US RECORDEM
QUEno
CADA
SEVAd’animals,
REUNIÓ iPRÈVIA
EL
que es poden
sentirSORTIDA
a gust ambTÉ
la LA
presència
que aquests
DIJOUS poden
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
DE
SORTIDA
I
ES
DONEN
tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
DETALLS DEL RECORREGUT I LA SEVA DIFICULTAT. SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ
UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
— 11 —
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA

Amb el retorn a l’activitat habitual al país, una vegada acabat el període vacacional de l’agost, el CECMO torna a obrir cada dijous des de les
9 fins a 2/4 d’11 del vespre, al Centre Cívic i Cultural de Caldes.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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•

De les sortides programades pel mes de setembre, sobretot les organitzades com a travessa amb pernoctació fora de Caldes, en trobareu més
informació a la pàgina web del CECMO.

•

La fotografia de la portada és obra del Joan Soler i correspon a la travessa per Aigüestortes feta des del refugi J.M. Blanc. A l’interior hi ha
fotografies fetes pel Cesc Puig, Joan Soler, Ester Poch 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

SETEMBRE-OCTUBRE 2012

“No és més qui més alt arriba, sinó aquell
que influit per la bellesa que l’envolta, més intensament sent”
Maurice Herzog .

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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