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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per la Dolors Pena
durant la cinquena etapa del GR-1 entre Benavent de la Conca i
Pallerols. La foto de la Contraportada és obra de l’Ester Poch durant
la travessa de Caldes a Montserrat. A l’interior hi ha imatges de l’Ester
Poch i del Cesc Puig, a la Caminada de Caldes, a la Caldes-Montserrat i
al Pi de Can Xandri a Collserola.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 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.
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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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EL CECMO FA 10 ANYS
Deviem estar, més o menys , per aquests mesos de l’any 2005 que un
grup divers de persones vinculades a l’excursionisme i a Caldes ens
començàvem a trobar alguns vespres per veure com podíem enraigar de
nou el Centre Excursionista de Caldes, fent renéixer els que havien
estat engegats anteriorment, tant a l’etapa que anava fins al 1939, com
el que posteriorment es va crear a la dècada del 1990.
En recordo especialment moltes reunions per veure quins objectius
calia donar al nou Centre Excursionista, com l’integràvem en la
població de Caldes ( els referents excursionistes els trobàvem en La
Colla de Caldes, els Amics del Sender, o un poc afortunat antic Centre
Excursionista) i com calia que fos el seu funcionament intern. Les
primeres activitats del CECMO van ser una ascenció al Puigmal, els
dies 24 i 25 de setembre, feta per membres de la primera Junta, i una
sortida oberta al públic el dia 12 d’octubre pels entorns de Caldes. La
presentació oficial va tenir lloc el dia 25 de novembre a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Caldes, amb una sala plena a vessar, i molt bona
acollida de la població calderina a aquest projecte. I la primera sortida
oficial, oberta a tothom, va tenir lloc el 17 de desembre a les Baumes
d’Uja i Sant Aniol d’Aguja.
A partir d’aquell moment, tot un reguitzell d’experiències múltiples,
un munt d’hores a la muntanya, i moltes persones conegudes amb les
que hem compartit moments de tots colors, però sempre orgullosos de
poder explicarles com a anècdotes divertides. De ben segur que en totes
aquestes sortides hem tingut moments millors, i d’altres de no tant
afortunats, hem encès l’espelma de l’excursionisme a persones que
després faran camins més ambiciosos, o potser també ens hem quedat
curts a l’hora de fer activitats pel gust d’alguns.
Tanmateix, estem contents de complir 10 anys organitzant activitats,
i us convidem a celebrar-ho amb nosaltres. A la pàgina següent
comencem a apuntar algunes celebracions.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 9 DE MAIG: Sortida de tot el dia per pujar al
Comanegre (Garrotxa). Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA
DIUMENGE 10 DE MAIG: Jornada de neteja de la Riera de
Caldes. Matinal des de les 9 fins a la 1 migdia. Més informació a la
pàgina web del CECMO.
DIES 23/24 MAIG: Cap de setmana per pujar al cim del Turbón
(Huesca). Desplaçament en vehicles particulars. Cal reservar per
l’allotjament a Vilas del Turbón. Llicència federativa “A”. Més
informació a la pàgina 10. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 24 DE MAIG: Matinal per la zona de Tavertet, per
fer la ruta de la cova de Vora Fosca. Llicència federativa “A”.
Desplaçament en vehicles particulars. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
A la societat
on vivim
està prou
de moda
moltesentre
families
tinguin i
DIUMENGE
31 DE
MAIG:
7ª etapa
delqueGR-1
Pallerols
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
Sant Martí de Cavallera. Desplaçament en autocar. Cal reservar.
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
Llicència federativa
“A”. Persona
contacte
JAUME
FRANCISCO.
reflexió que volem
fer des delde
CECMO
afecta
bàsicament
als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DISSABTE
13 DE JUNY: Pujada al Puigmal pel Pas dels Lladres.
excursions.
Sortida de tot el dia i desplaçament amb vehicles particulars. Llicència
delPersona
CECMO us
us abstingueu
de portar animals de
federativaDes
“A”.
dedemanem
contacteque
RAMON
MATA.
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

us expliquem
a continuació.
DIUMENGE
28 DE
JUNY: 8ª etapa del GR-1 entre Sant Martí de
Cavallera En
i Sant
de Morunys.
Desplaçament
primerLlorenç
lloc, en tractar-se
d’activitats
on hi intervé en
gentautocar.
que potserCal
reservar. niLlicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
JAUME
tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
FRANCISCO.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.

—2—
— 11—

NÚ ME R O

57

MAIG-JUNY 2015

PROPERES ACTIVITATS.

NOTÍCIES CECMO

Com podeu comprovar a la pàgina següent, les properes setmanes es
presenten farcides d’activitats. Us donem alguns detalls d’algunes
d’aquestes.

*Durant el mes d’abril s’ha realitzat el cobrament de les quotes
domiciliades als socis que no han sol·licitat la llicència federativa i no
havien pagat encara la quota 2015. Aquells socis que no tenen
domiciliada la quota i no l’hagin pagat durant el mes de maig seran
donats de baixa del CECMO.

La jornada de neteja dels entorns de la riera de Caldes és una activitat
on s’ha sol·licitat la col·laboració del CECMO. Es tracta d’una activitat
semblant a la que feia Creu Roja de Caldes fa uns anys, la neteja dels
entorns de Caldes, on un grup de voluntaris dedica un matí a netejar
una zona rural de tota les escombraries que s’hi troben. En aquest cas
serà l’entorn de la riera de Caldes, el punt de trobada serà al Toc i
l’activitat es farà des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Pel cap de setmana del 23/24 de maig ( i el 25 que és festiu a Caldes) hi
ha programada una sortida matinal a la zona de Tavertet pel diumenge.
Per altre banda, aprofitant que pot ser un cap de setmana llarg per
alguns, hi ha programada una ruta per pujar al cim del Turbón, que
podríem situar com al Pre-pirineu de Huesca. Es tracta de fer el
desplaçament el dissabte fins a Vilas de Turbón, fer una ruta circular
per puajr al Turbón al diumenge, i llavors, segons disponibilitat dels
assistents tornar el mateix diumenge o bé el dilluns. Cal que feu les
reserves com més aviat millor, per poder gestionar degudament el tema
de l’allotjament. La ruta requereix unes 9 hores de travessa i té un
desnivell d’uns 1200 metres de pujada i uns 1300 metres de baixada (es
deixen cotxes en el punt d’arribada), però la possibilitat de dormir al
punt d’inici de la ruta la fa perfectament viable. I a més a més, tenim
l’oportunitat de pujar a un cim que destaca molt per la seva posició
geogràfica no integrada de ple als grans cims dels Pirineus.
Com que el cap de setmana coincideix amb la jornada d’eleccions
municipals, cal que els que vulguin participar-hi i venir a la travessa
facin les gestions oportunes per fer el vot per correu.

— 10 —

*Tal com us dèiem a la pàgina anterior estem preparant actes per
cel·lebrar els 10 anys de CECMO. De moment tenim pensat fer una
jornada excursionista amb una caminada pels entorns de Caldes que
acabi amb un dinar/refrigeri en un punt de fàcil accés amb vehicle, de
manera que els socis puguin ser-hi fins i tot sense fer la caminada. La
data seria a principi de tardor. Pel mes de novembre es vol organitzar
una jornada de tarda, segurament al Centre Democràtic amb una
projecció de imatges de les sortides i travesses d’aquests 10 anys,
conjuntament amb una exposició fotogràfica i acompanyat d’un
berenar per poder fer tertúlia entre els socis del CECMO.
*Per últim, sembla que la tant temuda reforma fiscal que ens va
portar pel camí de l’amargor durant els primers mesos de l’any, ha
quedat suavitzada al posar un topall econòmic que de moment el
CECMO en queda per sota, i sembla ser que aquesta vegada encara
ens lliurem de realitzar tota la feina contable que se’ns preveia.
*Fa un temps vàrem començar una campanya per tal de concienciar
els socis per aconseguir una major sostenibilitat del Centre i estalviar
d’haver d’imprimir molts butlletins, oferint la possibilitat de rebre el
butlletí a través del correu electrònic i no fer-ho per correu ordinari.
Amb l’arribada de nous socis, convidem a aquests, i també als que ja
fa més temps que esteu al CECMO a apuntar-se a aquesta posibilitat.
Només heu de comunicar-ho amb un correu al nostre mail i us
enviarem el butlletí només per correu electrònic ( info@cecmo.net).
Entre tots podem aconseguir un CECMO més sostenible.

—3—
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MATINALS EXCURSIONISTES.
Amb el propòsit d’incentivar el coneixement del món excursionista, el
CECMO s’ha caracteritzat sempre per intentar promocionar i ajudar
aquelles persones que busquen iniciarse en aquesta afició. I un puntal
clau en aquest endinsar-se al senderisme son les sortides matinals que de
tant en tant s’organitzen des del CECMO, que a vegades queden
amagades entre les travesses als
Pirineus o l’ascenció a algun cim
de fort renom.

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

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10
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
—4—

Aquestes sortides matinals,
evidentment tenen una durada
més assequible en temps, una
distancia en quilòmetres
prudencialment assequible, i ens
permeten conèixer entorns
propers d’un gran interès
cultural o paisatgístic.
Recorreguts per la Serra de Collserola, el massís del Montseny o el de
Montserrat, per citar tres exemples de rutes programades darrerament,
ens permeten gaudir del senderisme sense desplaçaments excesivament
llargs.
I el següent pas quant busquem que l’activitat ens ocupi tot el dia son
les sortides del darrer diumenge de mes, que en l’actualitat està fent el
seguiment del GR-1, havent realitzat ja 6 etapes de la ruta.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
Tot i que encara falten dies, és bo que us aneu assebentant de les activitats que es preveuen pel mes de juliol, doncs darrerament sol ser un
mes prou actiu, donat que les possibilitats de fer recorreguts pel Pirineu ja son més altes i més asequibles que durant els messos d’hivern o
primavera.
Tingueu en compte que estem tancant el calendari de programació de
les Projeccions a la Fresca, que seran els divendres 10, 17 i 24 de juliol.
Properament tindrem tancat el programa i us podrem informar dels
indrets que visitarem aquest any, tot asseguts als jardins del TOC.
Com que ja s’ha convertit en un clàssic, tornem a programar una travessa pel primer cap de setmana de juliol (dies 3,4 i 5) a la zona de Benasque, una activitat que té les places limitades i per tant cal reservar
amb antel·lació.
Segurament tindrem també una travessa pel Parc Nacional
d’Aigüestortes el cap de setmana del 18 i 19 de juliol, recorregut encara
per concretar, però que tindrà també un allotjament en algun refugi de
muntanya d’aquella zona.
I com que encara falten molt dies, però l’època és prou llaminera per
activitats al Pirineu, de ben segur que algun altre cap de setmana us
proposarem alguna activitat de muntanya.

MAIG-JUNY 2015

CALDES
CALDES–
–MONTSERRAT
El passat dissabte 11 d’abril va tenir lloc la XVI edició de la Caldes a
Montserrat, un recorregut d’uns 42 quilòmetres, que va ser engegada
d’una manera gairebé familiar l’any 2000 i que aquest any ha assumit
plenament el Centre Excursionista. A més a més com va sent costum els
darrers anys, contem també amb la gent de Palau Solità i Plegamans,
que inicien el recorregut al seu poble i formem un sol grup des de Can
Vinyals.
Enguany
han estat
finalment 136 persones
que han realitzat
aquesta
travessa,
gaudint d’una bona
jornada
a
nivell
climatològic, amb una
mica de fresca a primera
hora del matí. La sortida
era a 2/4 de 6 del matí, tant des de Palau com des de Caldes, i els darrers
participants arribaven al Monestir de Montserrat cap a les 7 de la tarda,
després de resseguir els oportuns avituallaments instal·lats durant el
recorregut, que donen un toc diferencial a aquesta travessa, i que
gaudeixen gràcies a la gran tasca realitzada per tot l’equip que els
prepara.
La travessa no va tenir cap contratemps significatiu per a tots els
participants, la tornada es va poder fer amb els tres autocars que
s’havien contractat, que també es van utilitzar per pujar fins al
Monestir aquells participants que anaven amb les forces justes a
Monistrol.
Ara ja s’està preparant el sopar de cloenda de la Travessa, previst pel
proper divendres 15 de maig, on com és habitual es podran veure les
imatges captades aquell dia, i fer tertúlia de com es va desenvolupar la
jornada.
—5—
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LA CAMINADA DE CALDES

LA RUTA DE L’AVENC DE CASTELLET.

El passat 15 de març va tenir lloc la XIV Caminada de Caldes, que cada
any organitza Amics del Sender, i que aquest any ho feia estrenant la seva
nova ubicació dins el CECMO. Un total de 660 participants van realitzar
el recorregut proposat per arribar fins a l’Avenc de Castellet, en una
matinal prou estable climatològicament parlant, tenint en compte que
tant el dissabte a la tarda, com
també el diumenge a la tarda hi
va haver ruixats importants. Cal
destacar que del total de
participants, uns 230 eren
residents a Caldes i la resta
vinguts de fora la població. Tal
com va sent habitual als darrers
anys La Caminada ha destinat
part de les inscripcions a fer un
donatiu a Creu Roja de Caldes
per col·laborar en la campanya de millora de l’alimentació infantil.

El recorregut de La Caminada 2015 començava al Parc de Can Rius, i
tot seguint el recorregut del PR C-9 anava cap al Roure Gros, passant
pel costat dels hivernacles de Can Picanyol. Després del Roure Gros,
seguint encara el PR , pujava fins al Collet del Català. En aquest punt
deixem el PR i enfilem pel corriol que puja cap a la urbanització de
Guanta, conegut popularment com a Camí dels Tres Amics, un dels
trams més durs d’aquesta caminada. Un cop esmorzats, es seguia la
pista que ens porta cap al peu
de la Font Falsa. En aquest
punt els que optàven pel
recorregut curt baixaven cap
al Castell de Guanta, i el
recorregut oficial remuntava
una mica la riera per enfilar-se
cap a l’Avenc de Castellet.
Després de baixar per la pista
que ens porta cap al Castell de
Guanta, i retrobar el camí que
feien els del recorregut curt es baixa gairebé fins a arribar a la font del
Bou. Un seguit de corriols portàven els participants cap al Pla de les
Absoltes i després al Collet del Català.

Amics del Sender vol agraïr la confiança que ens fan tots aquells que
participen a La Caminada, doncs sense ells l’esforç d’organitzarla no
tindria sentit, i també la col·laboració de persones que sense estar
directament relacionades amb l’entitat, aquests dies aporten el seu granet
per tal que tot surti rodat.
Aquest any, a més a més cal valorar l’esforç realitzat per tal de superar
les adversitat arribades després de la forta ventada del mes de desembre
passat, que va deixar alguns dels corriols per on passava La Caminada
completament esborrats, i que va obligar a treballar fort per tal de fer
transitables aquests camins. Tanmateix va servir també per ensenyar a
molta gent de com pot modificar-se el nostre entorn natural amb molt
poques hores, i preguntar-se què podem fer després per tal d’intentar
retornar a la normalitat aquest entorn, que tot plegat sembla
extremadament feréstec i que de cop esdevé molt fràgil.

—6—

Aquí, i per la drecera que baixa cap al Salt de Corró, els participants es
trobaven amb una de les zones més afectades per les ventades del passat
desembre, i arribaven de nou fins al Roure Gros. El tradicional camí
baixant per la Font de les Escales era el darrer obstacle fins arribar de
nou al Parc de Can Rius, on esperava el tradicional regal de participació
a La Caminada.
En total uns 18 kms i uns 700 metres de desnivell, per gaudir un any
més dels entorns naturals de Caldes de Montbui.
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prepara.
La travessa no va tenir cap contratemps significatiu per a tots els
participants, la tornada es va poder fer amb els tres autocars que
s’havien contractat, que també es van utilitzar per pujar fins al
Monestir aquells participants que anaven amb les forces justes a
Monistrol.
Ara ja s’està preparant el sopar de cloenda de la Travessa, previst pel
proper divendres 15 de maig, on com és habitual es podran veure les
imatges captades aquell dia, i fer tertúlia de com es va desenvolupar la
jornada.
—5—
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MATINALS EXCURSIONISTES.
Amb el propòsit d’incentivar el coneixement del món excursionista, el
CECMO s’ha caracteritzat sempre per intentar promocionar i ajudar
aquelles persones que busquen iniciarse en aquesta afició. I un puntal
clau en aquest endinsar-se al senderisme son les sortides matinals que de
tant en tant s’organitzen des del CECMO, que a vegades queden
amagades entre les travesses als
Pirineus o l’ascenció a algun cim
de fort renom.

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

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10
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
—4—

Aquestes sortides matinals,
evidentment tenen una durada
més assequible en temps, una
distancia en quilòmetres
prudencialment assequible, i ens
permeten conèixer entorns
propers d’un gran interès
cultural o paisatgístic.
Recorreguts per la Serra de Collserola, el massís del Montseny o el de
Montserrat, per citar tres exemples de rutes programades darrerament,
ens permeten gaudir del senderisme sense desplaçaments excesivament
llargs.
I el següent pas quant busquem que l’activitat ens ocupi tot el dia son
les sortides del darrer diumenge de mes, que en l’actualitat està fent el
seguiment del GR-1, havent realitzat ja 6 etapes de la ruta.
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PROPERES ACTIVITATS.

NOTÍCIES CECMO

Com podeu comprovar a la pàgina següent, les properes setmanes es
presenten farcides d’activitats. Us donem alguns detalls d’algunes
d’aquestes.

*Durant el mes d’abril s’ha realitzat el cobrament de les quotes
domiciliades als socis que no han sol·licitat la llicència federativa i no
havien pagat encara la quota 2015. Aquells socis que no tenen
domiciliada la quota i no l’hagin pagat durant el mes de maig seran
donats de baixa del CECMO.

La jornada de neteja dels entorns de la riera de Caldes és una activitat
on s’ha sol·licitat la col·laboració del CECMO. Es tracta d’una activitat
semblant a la que feia Creu Roja de Caldes fa uns anys, la neteja dels
entorns de Caldes, on un grup de voluntaris dedica un matí a netejar
una zona rural de tota les escombraries que s’hi troben. En aquest cas
serà l’entorn de la riera de Caldes, el punt de trobada serà al Toc i
l’activitat es farà des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Pel cap de setmana del 23/24 de maig ( i el 25 que és festiu a Caldes) hi
ha programada una sortida matinal a la zona de Tavertet pel diumenge.
Per altre banda, aprofitant que pot ser un cap de setmana llarg per
alguns, hi ha programada una ruta per pujar al cim del Turbón, que
podríem situar com al Pre-pirineu de Huesca. Es tracta de fer el
desplaçament el dissabte fins a Vilas de Turbón, fer una ruta circular
per puajr al Turbón al diumenge, i llavors, segons disponibilitat dels
assistents tornar el mateix diumenge o bé el dilluns. Cal que feu les
reserves com més aviat millor, per poder gestionar degudament el tema
de l’allotjament. La ruta requereix unes 9 hores de travessa i té un
desnivell d’uns 1200 metres de pujada i uns 1300 metres de baixada (es
deixen cotxes en el punt d’arribada), però la possibilitat de dormir al
punt d’inici de la ruta la fa perfectament viable. I a més a més, tenim
l’oportunitat de pujar a un cim que destaca molt per la seva posició
geogràfica no integrada de ple als grans cims dels Pirineus.
Com que el cap de setmana coincideix amb la jornada d’eleccions
municipals, cal que els que vulguin participar-hi i venir a la travessa
facin les gestions oportunes per fer el vot per correu.

— 10 —

*Tal com us dèiem a la pàgina anterior estem preparant actes per
cel·lebrar els 10 anys de CECMO. De moment tenim pensat fer una
jornada excursionista amb una caminada pels entorns de Caldes que
acabi amb un dinar/refrigeri en un punt de fàcil accés amb vehicle, de
manera que els socis puguin ser-hi fins i tot sense fer la caminada. La
data seria a principi de tardor. Pel mes de novembre es vol organitzar
una jornada de tarda, segurament al Centre Democràtic amb una
projecció de imatges de les sortides i travesses d’aquests 10 anys,
conjuntament amb una exposició fotogràfica i acompanyat d’un
berenar per poder fer tertúlia entre els socis del CECMO.
*Per últim, sembla que la tant temuda reforma fiscal que ens va
portar pel camí de l’amargor durant els primers mesos de l’any, ha
quedat suavitzada al posar un topall econòmic que de moment el
CECMO en queda per sota, i sembla ser que aquesta vegada encara
ens lliurem de realitzar tota la feina contable que se’ns preveia.
*Fa un temps vàrem començar una campanya per tal de concienciar
els socis per aconseguir una major sostenibilitat del Centre i estalviar
d’haver d’imprimir molts butlletins, oferint la possibilitat de rebre el
butlletí a través del correu electrònic i no fer-ho per correu ordinari.
Amb l’arribada de nous socis, convidem a aquests, i també als que ja
fa més temps que esteu al CECMO a apuntar-se a aquesta posibilitat.
Només heu de comunicar-ho amb un correu al nostre mail i us
enviarem el butlletí només per correu electrònic ( info@cecmo.net).
Entre tots podem aconseguir un CECMO més sostenible.

—3—
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EL CECMO FA 10 ANYS
Deviem estar, més o menys , per aquests mesos de l’any 2005 que un
grup divers de persones vinculades a l’excursionisme i a Caldes ens
començàvem a trobar alguns vespres per veure com podíem enraigar de
nou el Centre Excursionista de Caldes, fent renéixer els que havien
estat engegats anteriorment, tant a l’etapa que anava fins al 1939, com
el que posteriorment es va crear a la dècada del 1990.
En recordo especialment moltes reunions per veure quins objectius
calia donar al nou Centre Excursionista, com l’integràvem en la
població de Caldes ( els referents excursionistes els trobàvem en La
Colla de Caldes, els Amics del Sender, o un poc afortunat antic Centre
Excursionista) i com calia que fos el seu funcionament intern. Les
primeres activitats del CECMO van ser una ascenció al Puigmal, els
dies 24 i 25 de setembre, feta per membres de la primera Junta, i una
sortida oberta al públic el dia 12 d’octubre pels entorns de Caldes. La
presentació oficial va tenir lloc el dia 25 de novembre a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Caldes, amb una sala plena a vessar, i molt bona
acollida de la població calderina a aquest projecte. I la primera sortida
oficial, oberta a tothom, va tenir lloc el 17 de desembre a les Baumes
d’Uja i Sant Aniol d’Aguja.
A partir d’aquell moment, tot un reguitzell d’experiències múltiples,
un munt d’hores a la muntanya, i moltes persones conegudes amb les
que hem compartit moments de tots colors, però sempre orgullosos de
poder explicarles com a anècdotes divertides. De ben segur que en totes
aquestes sortides hem tingut moments millors, i d’altres de no tant
afortunats, hem encès l’espelma de l’excursionisme a persones que
després faran camins més ambiciosos, o potser també ens hem quedat
curts a l’hora de fer activitats pel gust d’alguns.
Tanmateix, estem contents de complir 10 anys organitzant activitats,
i us convidem a celebrar-ho amb nosaltres. A la pàgina següent
comencem a apuntar algunes celebracions.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 9 DE MAIG: Sortida de tot el dia per pujar al
Comanegre (Garrotxa). Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA
DIUMENGE 10 DE MAIG: Jornada de neteja de la Riera de
Caldes. Matinal des de les 9 fins a la 1 migdia. Més informació a la
pàgina web del CECMO.
DIES 23/24 MAIG: Cap de setmana per pujar al cim del Turbón
(Huesca). Desplaçament en vehicles particulars. Cal reservar per
l’allotjament a Vilas del Turbón. Llicència federativa “A”. Més
informació a la pàgina 10. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 24 DE MAIG: Matinal per la zona de Tavertet, per
fer la ruta de la cova de Vora Fosca. Llicència federativa “A”.
Desplaçament en vehicles particulars. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
A la societat
on vivim
està prou
de moda
moltesentre
families
tinguin i
DIUMENGE
31 DE
MAIG:
7ª etapa
delqueGR-1
Pallerols
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
Sant Martí de Cavallera. Desplaçament en autocar. Cal reservar.
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
Llicència federativa
“A”. Persona
contacte
JAUME
FRANCISCO.
reflexió que volem
fer des delde
CECMO
afecta
bàsicament
als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DISSABTE
13 DE JUNY: Pujada al Puigmal pel Pas dels Lladres.
excursions.
Sortida de tot el dia i desplaçament amb vehicles particulars. Llicència
delPersona
CECMO us
us abstingueu
de portar animals de
federativaDes
“A”.
dedemanem
contacteque
RAMON
MATA.
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que

us expliquem
a continuació.
DIUMENGE
28 DE
JUNY: 8ª etapa del GR-1 entre Sant Martí de
Cavallera En
i Sant
de Morunys.
Desplaçament
primerLlorenç
lloc, en tractar-se
d’activitats
on hi intervé en
gentautocar.
que potserCal
reservar. niLlicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
JAUME
tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
FRANCISCO.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.

—2—
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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 la Dolors Pena
durant la cinquena etapa del GR-1 entre Benavent de la Conca i
Pallerols. La foto de la Contraportada és obra de l’Ester Poch durant
la travessa de Caldes a Montserrat. A l’interior hi ha imatges de l’Ester
Poch i del Cesc Puig, a la Caminada de Caldes, a la Caldes-Montserrat i
al Pi de Can Xandri a Collserola.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 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.
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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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