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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler durant una marxa de raquetes
realitzada a la zona de Guils de Cerdanya l’hivern passat. La foto de la Contraportada és obra de
l’Ester Poch durant la sortida de raquetes de la Jornada a la Neu feta a Vallter. A l’interior hi ha
imatges de Joan Soler i de l’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2015, GAUDINT DE LA
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MUNTANYA I AMB COMPANYIA DEL CECMO.

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
Fem un repàs breu de petites notícies , relacionades amb el CECMO o
del món excursionista.
•

•

•

•

El passat diumenge 14 de desembre va tenir lloc una nova edició
de la Marató de TV3 i des de Caldes s’hi va participar
activament. El CECMO també va participar-hi organitzant una
caminada pels entorns de la població, amb una participació de 81
persones i més de 400 euros recollits per aquesta aportació
solidària.
Aquest any s’han introduit diferent millores pels federats i la
seva intercomunicació en cas d’algun incident. El número
d’atenció telefònica passa a ser un 901, que té un cost redït,
s’inclou els hospitals de muntanya en els centres concertats,
s’obre una bústia de queixes i un servei de Defensor del Client,
recepció mitjançant SMS del número d’expedient de l’accidentat
i la creació d’un nou protocol de servei per millorar l’atenció dels
federats.
A partir de l’1 de gener del 2015 la nova normativa de
tributacions a hisenda obliga a totes les entitats a tributar
l’Impost de Societats . Fins ara només aquelles entitats que
tenien un volum d’ingressos bastant alt estaven obligades a ferho, però a partir del 2015 caldrà que ho facin totes. Caldrà
estudiar com ens afecta al CECMO a nivell econòmic.
Ens arriba també informació sobre la descatalogació dels senders
de Gran Recorregut de la Comunitat de Navarra, doncs no hi ha
acord entre la federació Navarresa de Muntanya i el Govern de
Navarra pel manteniment d’aquests senders. Per tant doncs,
caldrà estar atents ja que pot ser que si algú vol fer excursions
per Navarra es trobi sense senders senyalitzats en aquella
comunitat.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 28 DESEMBRE: Sortida per païr els torrons i
acomiadar l’any. “Coves del Montcau”. Sortida a les 7:30 matí.
Llicència federativa “A”. Persona contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 11 DE GENER: Sortida matinal per pujar al
Matagalls des de Sant Marçal. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte CESC PUIG.
DIVENDRES 16 DE GENER: Assemblea general ordinaria, a les
21:30 hores a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes de Montbui.
DIUMENGE 25 DE GENER: 3ª etapa del GR-1 entre l’estació
d’Ager i l’Hostal Roig. (sortida ajornada al mes de novembre).20 kms.
Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona contacte
JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 1 DE FEBRER: Circuit de raquetes FEEC, a ErrPuigmal.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DIUMENGE
8 DE
FEBRER:
de raquetes
algun animal
de companyia
a casa,Circuit
generalment
gossos, gats,FEEC,
ocells o a
Arànser. peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és
que possiblement
ensdeacompanyi
en les nostresdes
DISSABTE
14l’espècie
DE FEBRER:
Sortida
raquetes organitzada
excursions.Recorregut
del CECMO.
a determinar segons condicions
meteorològiques
i de neu.usPersona
JOAN SOLER.
Des del CECMO
demanemcontacte
que us abstingueu
de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

DIUMENGE
22 DE
FEBRER: 4ª etapa del GR-1 entre Hostal
us expliquem
a continuació.
Roig i Benavent de la Conca, de 18 kms. Desplaçament en autocar.
En primer lloc,
en Persona
tractar-se contacte
d’activitatsJAUME
on hi intervé
gent que potser
Llicència federativa
“A”.
FRANCISCO.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

que es podenTÉ
no sentir
a gust amb
la presència
d’animals,EL
i queDIJOUS
aquests
CADA SORTIDA
LA SEVA
REUNIÓ
PRÈVIA
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.
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ACTIVITATS CECMO
A la pàgina següent teniu el llistat de les activitats pels dos primers
mesos del 2015, que com és habitual estan condicionades per les
condicions hivernals del període que estem. Com que és difícil de
programar amb tanta antel·lació les sortides amb raquetes de neu, hem
inclòs en el calendari les dues primeres jornades del calendari de raquetes
de la FEEC, i a continuació una sortida organitzada des del CECMO.
Depenent de les condicions de neu i meteorologia s’optarà per les més
favorables. Les jornades organitzades des de la FEEC funcionen com una
caminada normal, es fa la inscripció de forma anticipada o bé al mateix
dia, el recorregut està senyalitzat, i només cal posar-se d’acord el grup de
persones que hi vulguin anar . En podeu consultar més detalls i tot el
calendari programat al web de la FEEC, nosaltres hem destacat les dues
primeres per ser les més properes geograficament. Segons com evolucioni
la meteorologia no descartem modificar aquest calendari o fer ja alguna
sortida durant el mes de gener. Caldrà doncs seguir les novetats que us
anirem afegint a través dels altres canals d’informació, i si esteu
interessats en alguna proposta ens ho feu saber, sobretot de cara a les
raquetes organitzades per la FEEC.
La resta de programació es completa amb una matinal al Matagalls, i
amb les dues sortides habituals de final de mes, que segeixen resseguint el
traç del GR-1, si les condicions meteorològiques ens ho permeten, doncs
al tractar-se d’espais de mitja muntanya son etapes més complicades
amb condicions adverses.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE
CALDES.

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

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 PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
— 14 —
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RECORDS I ANIVERSARIS.

LA CREMATORRONS.

Arriben els dies més curts de l’any, la nit es fa llarga i els dies son
curts. L’ambient es torna fred, a vegades inhòspit, els nostres carrers
s’omplen amb els llums de Nadal, i el nostre entorn ens convida a fer
un repàs de com ha estat l’any que s’acaba, i tot seguit a omplir de
desitjos i grans projectes l’any que està a punt de començar, més
endavant ja els anirem arraconant darrera qualsevol excusa que ens
pugui deslliurar d’aquestes cotilles que ens havíem imposat.

Cada any , entre àpat de Nadal, sobretaula de Sant Esteve i
celebracions diverses de Cap d’any us proposem una excursioneta que ja
hem popularitzat com la Crematorrons. Es tracta de gaudir d’una
matinal excursionista que serveix per trobar-nos els companys
excursionistes i trencar una mica la dinàmica gastronòmica d’aquestes
dates.

És quant endreço la documentació del CECMO, poso en ordre la
documentació per preparar la propera Assemblea, ens reunim en la
darrera sessió de Junta, que comença a aparèixer en un racó del
cervell imatges de gairebé fa 10 anys. Per què, a finals del proper any,
farà just aquest temps que vàrem començar aquesta aventura del
CECMO. I recordo aquelles primeres trobades en un bar del carrer
Sant Pau, entre persones que si bé ens coneixiem de vista, la majoria,
ni tant sols teníem tots una gran amistat. Havíem arribat des de
diferents punt d’orígen, però el cim que cercàvem era el mateix.
Si continuem cercant metàfores muntanyenques, direm que alguns
seguim en el mateix sender, altres han près recorreguts diferents,
també molta gent s’ha afegit en diferents moments per fer-nos costat
en aquesta travessa, i son molts bons records viscuts tots junts. Hom
sent nostàlgia en recordar travesses amb persones que
malauradament la injusticia de la vida va apartar del nostre entorn,
però em sento satisfet d’haver compartit grans experiències amb
molta gent que segurament no hauríem coincidit de no existir el
CECMO.
El 2015 serà un any per fer memòria, i temps tindrem d’anar
recordant aquesta trajectòria, ara centrem-nos amb els dies de festa i
celebracions nadalenques. Que tingueu un Bon Nadal.

Enguany us proposem un recorregut pels entorns del Parc Natural de
Sant Llorenç. Començarem a caminar des del Coll d’Estenalles, i
assolirem els diferents objectius, a vegades per camins poc habituals per
arribar-hi. A les proximitats del Coll d’Eres ens podrem acostar fins a les
restes de la Necrópolis, prop del Queixal Corcat ens endinsarem al Cau
dels Emboscats, un refugi natural que es va utilitzar durant la Guerra
Civil, i que té un accés tot peculiar i entretingut. També passarem per la
Cova de la Vall, un conjunt de 4 cavitats, que generalment es confon
amb l’anomenada Cova del Llimacs.
Un punt i apart de la zona ho constitueixen les coves Simanya i la cova
de l’Àngel, un xic més endavant. La Simanya Gran ( Sima Magna o
cova gran en romà) ens permet transitar pel seu interior sense massa
dificultats, cal portar llanterna i un bon calçat doncs hi ha trams amb
bassals d’aigua al terra, però permet avançar bastants metres endins.
Arrodonirem la matinal pujant al cim del Montcau, on si el dia és clar
ens permetrà gaudir tant dels entorns més propers, amb les diferents
agulles i figures curioses com dels pirineus nevats , el Montseny o el
Massís de Montserrat.
La sortida serà com sempre des de l’aparcament de l’estació
d’autobusos a 2/4 de 8 del matí, i cal portar a més a més de l’esmorzar i
la roba d’abric adient a l’època, una llanterna per les coves i un bon
calçat, tant per l’inestable terreny com per l’interior de la cova Simanya.

JOAN SOLER FÀBREGA.
—4—
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LES CARBONERES DEL MONTSENY
Ruta matinal molt adient per aprofitar els colors de la tardor que ens
ofereixen tants racons del Montseny, amb una gran diversitat de paisatges al llarg d’aquesta circular. Comencem el recorregut a l’abadia de
Sant Martí de Riells del Montseny.
Endinsats dins el Clot Llobater, anem
guanyant altitud enmig d’un paisatge feréstec i envoltats d’alzines, matèria primera fonamental per fer el carbó. De tant en
tant, mentre pujem anem trobant petits
murs de pedra que formen esplanades on
es creaven les carboneres, un procés que
necesitava de varies jornades de feina i
que calia controlar en tot moment.
El paisatge va evolucionant i cada vegada esdevé més una fageda, amb arbres monumnetals i paisatges de fulla seca al sòl
que donen molt de joc, per fer fotografia i
gaudir del paisatge. Un privilegiat mirador, amb una petita grimpadeta per arribar-hi, ens ofereix magnífiques vistes, cap als Pirineus, al
mar, o al proper castell de Monsoriu. Una mica més amunt, la barraca
d’en Menargues, un antic aixopluc pels carboners, ens marca el punt
més alt de la ruta. Ara ja només caldrà tancar el cercle per tornar fins a
Sant Martí de Riells, entretenint-nos però durant la baixada davant les
restes d’una avioneta que es va estavellar en aquell racó del Montseny
el març del 2000. Un punt curiós i si més no diferent d’acabar una matinal excursionista.
Un recorregut circular d’uns 11 kms aproximadamente i uns 700 metres de desnivell positiu, que varem realitzar en unes 5 hores, tenint en
compte les aturades.
— 12 —

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
16 DE GENER DE 2015
21,30 hores (1ª convocatòria)
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2014.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY
2015.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2015.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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ASSEMBLEA 2015
De nou, un any més i amb el començament de l’any convoquem a tots
els socis i sòcies del CECMO a l’Assemblea Ordinària que com sempre
tindrà lloc al Centre Cívic i Cultural de Caldes. Seguint en la linea
iniciada l’any anterior, us enviarem la documentació de l’Assemblea per
correu electrònic, i el mateix dia la tindreu a la vista en la pantalla
instal·lada a la sala, per tal de fer més fluïd el desenvolupament de la
trobada. És important pel desenvolupament de qualsevol entitat
conèixer l’opinió i les idees que puguin aportar els socis, i l’Assemblea, a
part de discutir-hi i aprovar-hi els programes pressupostaris i d’activitats
és evidentment un bon lloc on aportar aquestes idees.
A més a més , a finals del 2015 es compliran els primers 10 anys del nou
CECMO, i pensem que seria adient reflectir-ho d’alguna manera amb
alguna activitat. Tant si és en el format més oficial de l’ordre del dia de
l’Assemblea o en la tertúlia que s’esdevé un cop finalitzada, la opinió dels
socis sempre és ben rebuda, i per l’equip de la Junta son bons moments
per copsar el pensament dels altres socis.
També és un bon moment per aprofitar i comprar les darreres jaquetes
personalitzades del CECMO, o bé adquirir alguna camiseta de recanvi del
CECMO , així també ajudem a buidar l’estock de material de roba.
Recordem que les jaquetes surten a 25 i 45 euros i les camisetes a 6 euros
la peça.

LLICÈNCIES 2015
Tal com ja us hem informat via correu electrònic, ja podeu sol·licitar la
llicència federativa pel 2015. Teniu les taules amb els preus, cobertures i
modalitats a les pàgines centrals d’aquest butlletí. En cas de dubtes no
deixeu de consultar-nos. Recordeu que la cobertura de la llicència és per any
natural, per tant a partir de l’1 de gener
només és vàlida la nova llicència del
2015. El procediment per sol·licitarla
serà l’habitual de cada any, amb el
pagament de la llicència i la quota
anual de soci ( si sou un grup familiar i
només una persona es fa la llicència, si
pagueu la quota de soci de tots els
familiars ens estalviareu despeses bancaries en el moment de cobrar les
quotes domiciliades):
•

Podeu venir directament els dijous al local del CECMO, de 9 a 2/4 d’11
del vespre.

•

Podeu fer una transferencia bancària al nostre compte ( a la pàgina 3
del butlletí teniu totes les dades ) . Amb les noves normatives de dades
bancàries a vegades és complicat veure correctament totes les dades
que ens poseu, i és molt útil que ens envieu un E-mail confirmant el
pagament i les dades de la sol·licitud.

Les llicències es podran recollir al local del CECMO uns dies després de fer la
sol·licitud. Si veiem que passen molts dies i no recolliu la llicència us
l’enviarem en el proper butlletí , però des del CECMO no us podem garantir
la correcta distribució d’aquest, i per tant dels documents que hi ha en
l’enviament. No cal que reculli la llicència personalment la persona federada,
podeu delegar-ho en algú altre.

—6—
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PREUS LLICÈNCIES MENORS 17 ANYS

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 ES14-2100-0076-4802-0044-4382,
FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I
LA MODALITAT DE LA LLICENCIA. NOTIFIQUEU
PER E-MAIL L’INGRÉS I LES DADES. PER LES LLICENCIES SUB-14 I SUB-17 CAL EL Nº TARJETA
SANITARIA ENLLOC DEL DNI.

•

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2015.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS

— 10 —

5€
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PREUS I COBERTURES LLICÈNCIES FEDERATIVES 2015 —MAJORS 17 ANYS
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ASSEMBLEA 2015
De nou, un any més i amb el començament de l’any convoquem a tots
els socis i sòcies del CECMO a l’Assemblea Ordinària que com sempre
tindrà lloc al Centre Cívic i Cultural de Caldes. Seguint en la linea
iniciada l’any anterior, us enviarem la documentació de l’Assemblea per
correu electrònic, i el mateix dia la tindreu a la vista en la pantalla
instal·lada a la sala, per tal de fer més fluïd el desenvolupament de la
trobada. És important pel desenvolupament de qualsevol entitat
conèixer l’opinió i les idees que puguin aportar els socis, i l’Assemblea, a
part de discutir-hi i aprovar-hi els programes pressupostaris i d’activitats
és evidentment un bon lloc on aportar aquestes idees.
A més a més , a finals del 2015 es compliran els primers 10 anys del nou
CECMO, i pensem que seria adient reflectir-ho d’alguna manera amb
alguna activitat. Tant si és en el format més oficial de l’ordre del dia de
l’Assemblea o en la tertúlia que s’esdevé un cop finalitzada, la opinió dels
socis sempre és ben rebuda, i per l’equip de la Junta son bons moments
per copsar el pensament dels altres socis.
També és un bon moment per aprofitar i comprar les darreres jaquetes
personalitzades del CECMO, o bé adquirir alguna camiseta de recanvi del
CECMO , així també ajudem a buidar l’estock de material de roba.
Recordem que les jaquetes surten a 25 i 45 euros i les camisetes a 6 euros
la peça.

LLICÈNCIES 2015
Tal com ja us hem informat via correu electrònic, ja podeu sol·licitar la
llicència federativa pel 2015. Teniu les taules amb els preus, cobertures i
modalitats a les pàgines centrals d’aquest butlletí. En cas de dubtes no
deixeu de consultar-nos. Recordeu que la cobertura de la llicència és per any
natural, per tant a partir de l’1 de gener
només és vàlida la nova llicència del
2015. El procediment per sol·licitarla
serà l’habitual de cada any, amb el
pagament de la llicència i la quota
anual de soci ( si sou un grup familiar i
només una persona es fa la llicència, si
pagueu la quota de soci de tots els
familiars ens estalviareu despeses bancaries en el moment de cobrar les
quotes domiciliades):
•

Podeu venir directament els dijous al local del CECMO, de 9 a 2/4 d’11
del vespre.

•

Podeu fer una transferencia bancària al nostre compte ( a la pàgina 3
del butlletí teniu totes les dades ) . Amb les noves normatives de dades
bancàries a vegades és complicat veure correctament totes les dades
que ens poseu, i és molt útil que ens envieu un E-mail confirmant el
pagament i les dades de la sol·licitud.

Les llicències es podran recollir al local del CECMO uns dies després de fer la
sol·licitud. Si veiem que passen molts dies i no recolliu la llicència us
l’enviarem en el proper butlletí , però des del CECMO no us podem garantir
la correcta distribució d’aquest, i per tant dels documents que hi ha en
l’enviament. No cal que reculli la llicència personalment la persona federada,
podeu delegar-ho en algú altre.
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LES CARBONERES DEL MONTSENY
Ruta matinal molt adient per aprofitar els colors de la tardor que ens
ofereixen tants racons del Montseny, amb una gran diversitat de paisatges al llarg d’aquesta circular. Comencem el recorregut a l’abadia de
Sant Martí de Riells del Montseny.
Endinsats dins el Clot Llobater, anem
guanyant altitud enmig d’un paisatge feréstec i envoltats d’alzines, matèria primera fonamental per fer el carbó. De tant en
tant, mentre pujem anem trobant petits
murs de pedra que formen esplanades on
es creaven les carboneres, un procés que
necesitava de varies jornades de feina i
que calia controlar en tot moment.
El paisatge va evolucionant i cada vegada esdevé més una fageda, amb arbres monumnetals i paisatges de fulla seca al sòl
que donen molt de joc, per fer fotografia i
gaudir del paisatge. Un privilegiat mirador, amb una petita grimpadeta per arribar-hi, ens ofereix magnífiques vistes, cap als Pirineus, al
mar, o al proper castell de Monsoriu. Una mica més amunt, la barraca
d’en Menargues, un antic aixopluc pels carboners, ens marca el punt
més alt de la ruta. Ara ja només caldrà tancar el cercle per tornar fins a
Sant Martí de Riells, entretenint-nos però durant la baixada davant les
restes d’una avioneta que es va estavellar en aquell racó del Montseny
el març del 2000. Un punt curiós i si més no diferent d’acabar una matinal excursionista.
Un recorregut circular d’uns 11 kms aproximadamente i uns 700 metres de desnivell positiu, que varem realitzar en unes 5 hores, tenint en
compte les aturades.
— 12 —

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
16 DE GENER DE 2015
21,30 hores (1ª convocatòria)
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2014.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY
2015.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2015.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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RECORDS I ANIVERSARIS.

LA CREMATORRONS.

Arriben els dies més curts de l’any, la nit es fa llarga i els dies son
curts. L’ambient es torna fred, a vegades inhòspit, els nostres carrers
s’omplen amb els llums de Nadal, i el nostre entorn ens convida a fer
un repàs de com ha estat l’any que s’acaba, i tot seguit a omplir de
desitjos i grans projectes l’any que està a punt de començar, més
endavant ja els anirem arraconant darrera qualsevol excusa que ens
pugui deslliurar d’aquestes cotilles que ens havíem imposat.

Cada any , entre àpat de Nadal, sobretaula de Sant Esteve i
celebracions diverses de Cap d’any us proposem una excursioneta que ja
hem popularitzat com la Crematorrons. Es tracta de gaudir d’una
matinal excursionista que serveix per trobar-nos els companys
excursionistes i trencar una mica la dinàmica gastronòmica d’aquestes
dates.

És quant endreço la documentació del CECMO, poso en ordre la
documentació per preparar la propera Assemblea, ens reunim en la
darrera sessió de Junta, que comença a aparèixer en un racó del
cervell imatges de gairebé fa 10 anys. Per què, a finals del proper any,
farà just aquest temps que vàrem començar aquesta aventura del
CECMO. I recordo aquelles primeres trobades en un bar del carrer
Sant Pau, entre persones que si bé ens coneixiem de vista, la majoria,
ni tant sols teníem tots una gran amistat. Havíem arribat des de
diferents punt d’orígen, però el cim que cercàvem era el mateix.
Si continuem cercant metàfores muntanyenques, direm que alguns
seguim en el mateix sender, altres han près recorreguts diferents,
també molta gent s’ha afegit en diferents moments per fer-nos costat
en aquesta travessa, i son molts bons records viscuts tots junts. Hom
sent nostàlgia en recordar travesses amb persones que
malauradament la injusticia de la vida va apartar del nostre entorn,
però em sento satisfet d’haver compartit grans experiències amb
molta gent que segurament no hauríem coincidit de no existir el
CECMO.
El 2015 serà un any per fer memòria, i temps tindrem d’anar
recordant aquesta trajectòria, ara centrem-nos amb els dies de festa i
celebracions nadalenques. Que tingueu un Bon Nadal.

Enguany us proposem un recorregut pels entorns del Parc Natural de
Sant Llorenç. Començarem a caminar des del Coll d’Estenalles, i
assolirem els diferents objectius, a vegades per camins poc habituals per
arribar-hi. A les proximitats del Coll d’Eres ens podrem acostar fins a les
restes de la Necrópolis, prop del Queixal Corcat ens endinsarem al Cau
dels Emboscats, un refugi natural que es va utilitzar durant la Guerra
Civil, i que té un accés tot peculiar i entretingut. També passarem per la
Cova de la Vall, un conjunt de 4 cavitats, que generalment es confon
amb l’anomenada Cova del Llimacs.
Un punt i apart de la zona ho constitueixen les coves Simanya i la cova
de l’Àngel, un xic més endavant. La Simanya Gran ( Sima Magna o
cova gran en romà) ens permet transitar pel seu interior sense massa
dificultats, cal portar llanterna i un bon calçat doncs hi ha trams amb
bassals d’aigua al terra, però permet avançar bastants metres endins.
Arrodonirem la matinal pujant al cim del Montcau, on si el dia és clar
ens permetrà gaudir tant dels entorns més propers, amb les diferents
agulles i figures curioses com dels pirineus nevats , el Montseny o el
Massís de Montserrat.
La sortida serà com sempre des de l’aparcament de l’estació
d’autobusos a 2/4 de 8 del matí, i cal portar a més a més de l’esmorzar i
la roba d’abric adient a l’època, una llanterna per les coves i un bon
calçat, tant per l’inestable terreny com per l’interior de la cova Simanya.

JOAN SOLER FÀBREGA.
—4—
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ACTIVITATS CECMO
A la pàgina següent teniu el llistat de les activitats pels dos primers
mesos del 2015, que com és habitual estan condicionades per les
condicions hivernals del període que estem. Com que és difícil de
programar amb tanta antel·lació les sortides amb raquetes de neu, hem
inclòs en el calendari les dues primeres jornades del calendari de raquetes
de la FEEC, i a continuació una sortida organitzada des del CECMO.
Depenent de les condicions de neu i meteorologia s’optarà per les més
favorables. Les jornades organitzades des de la FEEC funcionen com una
caminada normal, es fa la inscripció de forma anticipada o bé al mateix
dia, el recorregut està senyalitzat, i només cal posar-se d’acord el grup de
persones que hi vulguin anar . En podeu consultar més detalls i tot el
calendari programat al web de la FEEC, nosaltres hem destacat les dues
primeres per ser les més properes geograficament. Segons com evolucioni
la meteorologia no descartem modificar aquest calendari o fer ja alguna
sortida durant el mes de gener. Caldrà doncs seguir les novetats que us
anirem afegint a través dels altres canals d’informació, i si esteu
interessats en alguna proposta ens ho feu saber, sobretot de cara a les
raquetes organitzades per la FEEC.
La resta de programació es completa amb una matinal al Matagalls, i
amb les dues sortides habituals de final de mes, que segeixen resseguint el
traç del GR-1, si les condicions meteorològiques ens ho permeten, doncs
al tractar-se d’espais de mitja muntanya son etapes més complicades
amb condicions adverses.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE
CALDES.

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

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 PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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NOTICIES CECMO
Fem un repàs breu de petites notícies , relacionades amb el CECMO o
del món excursionista.
•

•

•

•

El passat diumenge 14 de desembre va tenir lloc una nova edició
de la Marató de TV3 i des de Caldes s’hi va participar
activament. El CECMO també va participar-hi organitzant una
caminada pels entorns de la població, amb una participació de 81
persones i més de 400 euros recollits per aquesta aportació
solidària.
Aquest any s’han introduit diferent millores pels federats i la
seva intercomunicació en cas d’algun incident. El número
d’atenció telefònica passa a ser un 901, que té un cost redït,
s’inclou els hospitals de muntanya en els centres concertats,
s’obre una bústia de queixes i un servei de Defensor del Client,
recepció mitjançant SMS del número d’expedient de l’accidentat
i la creació d’un nou protocol de servei per millorar l’atenció dels
federats.
A partir de l’1 de gener del 2015 la nova normativa de
tributacions a hisenda obliga a totes les entitats a tributar
l’Impost de Societats . Fins ara només aquelles entitats que
tenien un volum d’ingressos bastant alt estaven obligades a ferho, però a partir del 2015 caldrà que ho facin totes. Caldrà
estudiar com ens afecta al CECMO a nivell econòmic.
Ens arriba també informació sobre la descatalogació dels senders
de Gran Recorregut de la Comunitat de Navarra, doncs no hi ha
acord entre la federació Navarresa de Muntanya i el Govern de
Navarra pel manteniment d’aquests senders. Per tant doncs,
caldrà estar atents ja que pot ser que si algú vol fer excursions
per Navarra es trobi sense senders senyalitzats en aquella
comunitat.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 28 DESEMBRE: Sortida per païr els torrons i
acomiadar l’any. “Coves del Montcau”. Sortida a les 7:30 matí.
Llicència federativa “A”. Persona contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 11 DE GENER: Sortida matinal per pujar al
Matagalls des de Sant Marçal. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte CESC PUIG.
DIVENDRES 16 DE GENER: Assemblea general ordinaria, a les
21:30 hores a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes de Montbui.
DIUMENGE 25 DE GENER: 3ª etapa del GR-1 entre l’estació
d’Ager i l’Hostal Roig. (sortida ajornada al mes de novembre).20 kms.
Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona contacte
JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 1 DE FEBRER: Circuit de raquetes FEEC, a ErrPuigmal.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DIUMENGE
8 DE
FEBRER:
de raquetes
algun animal
de companyia
a casa,Circuit
generalment
gossos, gats,FEEC,
ocells o a
Arànser. peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és
que possiblement
ensdeacompanyi
en les nostresdes
DISSABTE
14l’espècie
DE FEBRER:
Sortida
raquetes organitzada
excursions.Recorregut
del CECMO.
a determinar segons condicions
meteorològiques
i de neu.usPersona
JOAN SOLER.
Des del CECMO
demanemcontacte
que us abstingueu
de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

DIUMENGE
22 DE
FEBRER: 4ª etapa del GR-1 entre Hostal
us expliquem
a continuació.
Roig i Benavent de la Conca, de 18 kms. Desplaçament en autocar.
En primer lloc,
en Persona
tractar-se contacte
d’activitatsJAUME
on hi intervé
gent que potser
Llicència federativa
“A”.
FRANCISCO.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

que es podenTÉ
no sentir
a gust amb
la presència
d’animals,EL
i queDIJOUS
aquests
CADA SORTIDA
LA SEVA
REUNIÓ
PRÈVIA
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler durant una marxa de raquetes
realitzada a la zona de Guils de Cerdanya l’hivern passat. La foto de la Contraportada és obra de
l’Ester Poch durant la sortida de raquetes de la Jornada a la Neu feta a Vallter. A l’interior hi ha
imatges de Joan Soler i de l’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2015, GAUDINT DE LA
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MUNTANYA I AMB COMPANYIA DEL CECMO.

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
—1—

