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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada és una imatge del Puig Peric, feta per en
Joan Soler durant la travessa per pujar al Carlit i el Peric. A
l’interior del butlletí hi trobem també fotografies fetes pel Francesc
Puig i per l’Ester Poch.

•

En els darrers butlletins havíem iniciat la secció on parlàvem d’un
indret dels “Entorns de Caldes”. En aquest butlletí la falta d’espai
ens fa ajornar aquesta secció. Esperem retrobar-la en el proper butlletí.

•

Cal destacar que l’etapa del Camí de Sant Jaume que correspondria
al mes de novembre es farà el dia 2 de desembre, doncs el 25 de novembre hi ha convocades les eleccions al Parlament de Catalunya, i
prenem aquesta mesura per no entorpir aquells seguidors que vulguin anar a votar.

•

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.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“Aniré a qualsevol part, sempre que
sigui endavant.”
Dr. Livingstone.

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
** Tal com va succeir l’any anterior, per la Festa Major d’enguany es
va llogar el rocòdrom portàtil propietat de la FEEC, i malgrat que el
dia 12 d’octubre es plantejava complicat meteorològicament parlant,
l’acolliment per part del públic infantil va
ser molt favorable i la utilització continuada
durant tot el matí ens satisfà gratament.
Aquest any es va canviar la localització i el
rocòdrom es trobava instal·lat a la plaça de
San Rius, aprofitant que ben a prop hi havia
també l’actuació dels Castellers de Caldes.
** Lligat amb la informació sobre llicències
federatives que trobareu a les pàgines 4-5
d’aquest butlletí, el passat 27 d’octubre la
FEEC va organitzar una xerrada informativa per posar-nos al dia amb aquest tema.
S’està buscant i negociant amb diferents
companyies per aconseguir uns preus que
com a mínim no es disparin massa dels que hi havia fins ara. Es busca
també la forma d’evitar que hi hagi un mal ús de la llicència federativa, fet que acaba repercutint negativament en el preu que hem pagar
tots. Possiblement donant només la potestat a uns centres concertats
per fer els tractaments acotaria més aquest mal ús que en puguin fer
alguns. Per altra banda, s’obre un nou front conflictiu aquesta vegada
amb les llicències federatives pels menors de 18 anys, doncs la Generalitat ha deixat de subvencionar aquestes llicències i s’està buscant la
manera que surtin el més econòmiques possible per seguir recolzant els
que seran els futurs excursionistes.
** Us recordem l’acord que tenim el CECMO amb la botiga d’esports
de muntanya de Sant Cugat del Vallès CAMP BASE, de manera que
les vostres compres us resultin amb un descompte econòmic.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE: Sortida de tot el dia pels
entorns dels Hostalets d’En Bas (La Garrotxa). Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE: Sortida matinal a Osona.
Ruta de iniciació a la muntanya. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE: 12ª etapa del Camí de Sant
Jaume per terres catalanes. Manresa—Montserrat de 25 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa
“A”. Persona contacte FRANCESC PUIG.
DIUMENGE
16 DE
DESEMBRE:
Sortida
matinal
al Massís
A la societat
on vivim
està prou de moda
que moltes
families
tinguin
algun animal
de companyia
casa, generalment
gossos,
gats, ocells
o
de Montserrat.
Desplaçament
en avehicles
particulars.
Llicència
fedepeixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
rativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement ensCaminada
acompanyipost-nadalenca
en les nostres
DISSABTE
29 DEque
DESEMBRE:
excursions.
per ajudar a pair els torrons . Recorregut per determinar. Llicència
federativa
Personausdedemanem
contacte
FRANCISCO.
Des“A”
del CECMO
queJAUME
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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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
18 DE GENER DE 2013 - 21,30H.

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 2012.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2013.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2013.

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

PREMIS FESTA DE L’ESPORT.

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
2013, 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 passat mes de setembre es va celebrar la IV edició de la Festa de
l’Esport organitzada cada dos anys per l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i on es va fer entrega dels premis a esportistes calderins que
han tingut una trajectòria
destacable en la seva modalitat durant els darrers
dos anys.

•

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 2013.

•

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.

Enguany, a l’entrega dels
premis celebrada als jardins de les Termes Victòria
va tenir un paper destacat
el món de l’excursionisme,
doncs en dues modalitats
varen rebre un premi persones associades al CECMO.
Com a esportista més votat pel public en general a través de la pàgina web en resultà guanyador el Paco Robles, i en la modalitat
d’objectius assolits un dels guanyadors va ser l’equip dels Amics del
Sender que ha participat en la Trailwalker, la prova que organitza
Intermon-Oxfam amb caràcter benèfic.

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.
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TRAVESSA DEL SALVAGUARDA.
La ruta s'inicia a l'Hospice de France (1.300 m) on s'hi arriba des de Bagnères de
Luchón i ressegueix part de l'antic camí que unia aquesta ciutat francesa amb l'aragonesa de Benasc. El camí puja després de moltes ziga-zagues per una vall molt
atractiva fins als llacs de Bom du Port (2.270 m) on hi ha el singular refugi guardat
de Vénasque, d'aquí segueix fins a la bretxa que configura el Port o Portillón de Benás (2.445 m) que en arribar-hi, si el dia és clar, hi ha una vista espectacular cap al
massís de l'Aneto i les Maladetes. A la nostra dreta queda el pic de Salvaguardia
(2.738 m) al que s'hi ascendeix fàcilment des del Portillón per un camí amb un pas
curt assegurat amb un cable sense dificultat, un cop dalt del cim hi ha una vista esplèndida cap a tots els costats, a l'oest els imponents Perdiguero i Posets,
al sud de nou les Maladetes, l'Aneto i
el pic d'Alba, cap a l'est la Forcanada, el Mulleres i fins la Pica d'Estats i
al nord la vessant francesa amb l'estació d'esquí de Superbagnères. Un
cop tornats al Portillón pel mateix
camí, es pot optar per baixar cap a
l'oest fins als Llanos del Hospital (1.754 m) on hi ha l'Hospital de
Benasque, actualment un hotel de
muntanya molt acollidor, i acabar la UN MOMENT DE LA TRAVESSA AMB EL PIC
DE LA MINA AL FONS.
travessa; o bé allargar-la en direcció
est cap al Plan d'Aigualluts (2.005 m)
on hi ha el Forau que s'empassa l'aigüa que després reapareix al Güell dels Joeus ja a
la Val d'Aran.
D'Aigualluts es baixa cap a l'oest fins al pla de la Besurta (1.896 m) on, en temporada d'estiu, hi ha oberta una caseta d'informació i un bar i un servei d'autobús que
porta fins a l'aparcament de Llanos de Hospital, on finalment donarem per acabada
la travessa.
Cal esmentar que aquesta travessa té una dificultat logística afegida, ja que per accedir al punt de sortida desde la vall de Benasc, que és on finalitza, cal fer dues hores i
mitja de carretera, passant per la Val d'Aran i es complica si es volen deixar cotxes a
les dues bandes, per tant recomanem fer el trajecte en un autocar que ens deixi al
punt de partida de l'Hospice de France i ens reculli a l'arribada a l'Hospital de Benasque.

—8—

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 2013.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €
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LES NOSTRES SORTIDES:
GÓSOL—CAP DEL VERD
Aquesta segona part de la ruta del Caracremada complementa la part que
us explicàvem en el butlletí nº 40 , i tal com us hi explicàvem , les inclemències meteorològiques van obligar a suspendre aquestes etapes. Ara, per
poder fer viable aquest recorregut en un cap de setmana es va optar per
dues etapes circulars, per poder visitar els punts més interessants de cada
una d’elles.
La tercera etapa del Caracremada sortia des de Gósol, i després de passar
pel costat de la Borda
del Tinent anava a buscar el Torrent Forcat,
després de passar per la
Roca del Grauet. Seguint la vall que forma
el Torrent Forcat arribem a l’extens Coll de
Belitres, on se’ns obre
un paisatge de Prats
d’alta muntanya, amb
el Cap del Verd dominant tota la panoràmi- PUJANT AL CAP DEL VERD AMB EL PEDRAFORca. Amb un darrer esCA AL DARRERA.
forç assolim el cim des
d'un tenim una molt bona panoràmica de gairebé tota la ruta del Cercarme-la.
El camí natural de la ruta ens portaria cap a ponent fins a Coll de Port i
l’estació d’esquí de fons de Tuixent. Nosaltres retornarem cap a Gósol
anant en dirección nord a buscar el Portell de l’Os i des d’aquí cap al Coll
de Mola, on trobem el GR que va resseguint el traç de la pista que porta a
Gósol, però retallant els enormes revolts que fa. Passem per l’ermita de
Santa Margarida i ràpidament voregem el Castell de Gósol i entrem a la
població tot gaudint dels carrers empedrats.

—6—

2ª PART DEL CARACREMADA
TOSSA PELADA I PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES
La darrera etapa sortia des del refugi de l’Arp i després del Pedró dels Quatre
Batlles baixava cap a les pistes de Port del Comte i des d’aquí cap a Sant Llorenç de Morunys. Aquesta darrera part és la que modifiquem per tal de fer
una ruta circular.
Sortim del refugi de l’Arp i anem a buscar a l’entrada de les pistes d’esquí de
fons el tallafoc que
s’enfila directe cap al
Coll de la Font Arderic,
pel seu llom verd. Després d’un darrer tram
boscós arribem a la cabana de pastors del Coll
de la Font Arderic. Creuem aquest ampli coll i
ens tornem a endinsar
al bosc, sense tenir un
camí massa definit.
Tanmateix un cop superem aquesta zona bos- El GRUP AL PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES
cosa només ens resta un
darrer tram on és molt evident el cim de la Tossa Pelada. Un coll i una lleugera pujada ens porten fins al Pedró dels Quatre Batlles, el cim més alt de la
Serra del Port del Comte, i que gaudeix d’unes magnífiques vistes panoràmiques.
Per retornar al refugi baixarem pel Barranc de la Font del diumenge a buscar les pistes d’esquí de fons que ens tornaran al refugi de l’Arp per la part
superior de la obaga de Sangonelles.
Amb aquest darrer recorregut donem per finalitzada la Ruta del Cercar-mela, que si bé no es va poder realitzar de forma integral com a travessa, hem
pogut gaudir dels punts més interessants de cada una de les etapes.
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
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2013, 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 passat mes de setembre es va celebrar la IV edició de la Festa de
l’Esport organitzada cada dos anys per l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i on es va fer entrega dels premis a esportistes calderins que
han tingut una trajectòria
destacable en la seva modalitat durant els darrers
dos anys.

•

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 2013.

•

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.

Enguany, a l’entrega dels
premis celebrada als jardins de les Termes Victòria
va tenir un paper destacat
el món de l’excursionisme,
doncs en dues modalitats
varen rebre un premi persones associades al CECMO.
Com a esportista més votat pel public en general a través de la pàgina web en resultà guanyador el Paco Robles, i en la modalitat
d’objectius assolits un dels guanyadors va ser l’equip dels Amics del
Sender que ha participat en la Trailwalker, la prova que organitza
Intermon-Oxfam amb caràcter benèfic.

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.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
18 DE GENER DE 2013 - 21,30H.

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 2012.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2013.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2013.

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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NOTICIES CECMO
** Tal com va succeir l’any anterior, per la Festa Major d’enguany es
va llogar el rocòdrom portàtil propietat de la FEEC, i malgrat que el
dia 12 d’octubre es plantejava complicat meteorològicament parlant,
l’acolliment per part del públic infantil va
ser molt favorable i la utilització continuada
durant tot el matí ens satisfà gratament.
Aquest any es va canviar la localització i el
rocòdrom es trobava instal·lat a la plaça de
San Rius, aprofitant que ben a prop hi havia
també l’actuació dels Castellers de Caldes.
** Lligat amb la informació sobre llicències
federatives que trobareu a les pàgines 4-5
d’aquest butlletí, el passat 27 d’octubre la
FEEC va organitzar una xerrada informativa per posar-nos al dia amb aquest tema.
S’està buscant i negociant amb diferents
companyies per aconseguir uns preus que
com a mínim no es disparin massa dels que hi havia fins ara. Es busca
també la forma d’evitar que hi hagi un mal ús de la llicència federativa, fet que acaba repercutint negativament en el preu que hem pagar
tots. Possiblement donant només la potestat a uns centres concertats
per fer els tractaments acotaria més aquest mal ús que en puguin fer
alguns. Per altra banda, s’obre un nou front conflictiu aquesta vegada
amb les llicències federatives pels menors de 18 anys, doncs la Generalitat ha deixat de subvencionar aquestes llicències i s’està buscant la
manera que surtin el més econòmiques possible per seguir recolzant els
que seran els futurs excursionistes.
** Us recordem l’acord que tenim el CECMO amb la botiga d’esports
de muntanya de Sant Cugat del Vallès CAMP BASE, de manera que
les vostres compres us resultin amb un descompte econòmic.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE: Sortida de tot el dia pels
entorns dels Hostalets d’En Bas (La Garrotxa). Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE: Sortida matinal a Osona.
Ruta de iniciació a la muntanya. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència modalitat “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 2 DE DESEMBRE: 12ª etapa del Camí de Sant
Jaume per terres catalanes. Manresa—Montserrat de 25 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa
“A”. Persona contacte FRANCESC PUIG.
DIUMENGE
16 DE
DESEMBRE:
Sortida
matinal
al Massís
A la societat
on vivim
està prou de moda
que moltes
families
tinguin
algun animal
de companyia
casa, generalment
gossos,
gats, ocells
o
de Montserrat.
Desplaçament
en avehicles
particulars.
Llicència
fedepeixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
rativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement ensCaminada
acompanyipost-nadalenca
en les nostres
DISSABTE
29 DEque
DESEMBRE:
excursions.
per ajudar a pair els torrons . Recorregut per determinar. Llicència
federativa
Personausdedemanem
contacte
FRANCISCO.
Des“A”
del CECMO
queJAUME
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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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada és una imatge del Puig Peric, feta per en
Joan Soler durant la travessa per pujar al Carlit i el Peric. A
l’interior del butlletí hi trobem també fotografies fetes pel Francesc
Puig i per l’Ester Poch.

•

En els darrers butlletins havíem iniciat la secció on parlàvem d’un
indret dels “Entorns de Caldes”. En aquest butlletí la falta d’espai
ens fa ajornar aquesta secció. Esperem retrobar-la en el proper butlletí.

•

Cal destacar que l’etapa del Camí de Sant Jaume que correspondria
al mes de novembre es farà el dia 2 de desembre, doncs el 25 de novembre hi ha convocades les eleccions al Parlament de Catalunya, i
prenem aquesta mesura per no entorpir aquells seguidors que vulguin anar a votar.

•

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.
“Aniré a qualsevol part, sempre que
sigui endavant.”
Dr. Livingstone.

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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