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•

La fotografia de portada és de la Remei Camps i la de la contraportada
de la Cristina Millan, guanyadores del concurs de fotografia 2016. A
l’interior del butlletí hi trobem fotografies de l’Ester Poch, Joan Soler i
Pau Carnicero que il·lustren activitats del CECMO.

•

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.

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
Arriba l’estiu i les vacances per a molts de vosaltres, i també pel Centre Excursionista, que com cada any atura les seves activitats durant el
mes d’agost. Això sí, les activitats a nivell de col·lectiu, perquè segurament tots vosaltres, amants de l’excursionisme, en fareu pel vostre
compte. Us desitgem que gaudiu del bon temps i dels inmensos plaers
que ens aporta tot el que està relacionat amb la muntanya.
En aquest butlletí trobareu informació sobre les properes activitats al
CECMO i també sobre activitats ja realitzades. Us informem també que
una vegada fets els cobraments domiciliats de les quotes de socis, amb
els carnets enviats amb aquest butlletí tots els socis ja tindran el nou
carnet. Pels que només reben el butlletí digital se’ls farà arribar per correu o personalment. Si no l’heu rebut ens ho feu saber per intentar soventar el problema.
Com cada any us recordem que a partir del mes d’octubre es modifiquen a la baixa els preus de les llicències federatives, per tant si l’activitat que teniu prevista només es realitza durant el darrer trimestre, podeu esperarvos a sol·licitarla.
Per acabar, recordeu que el local del CECMO estarà tancat durant el
mes d’agost, per tant el darrer dia obert serà el dijous 28 de juliol i tornarem a obrir el dijous dia 1 de setembre.
BONES VACANCES A TOTHOM.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DISSABTE 9 JULIOL: Sortida de botànica a la Vall d’Eina. Desplaçament en vehicles particulars. Hora 7 matí a l’estació d’autobusos. Llicència federativa “A”. Persona de contacte PAU CARNICERO. (més informació a la pag. 5 )
DIES 23/24 JULIOL: Travessa pel pirineu d’Osca, de Baños de Panticosa a Sallent de Gállego, amb nit al refugi de Bachimaña. Cal reservar
plaça. Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”. Persona contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 8 / 15 / 22 JULIOL: A les 10 del vespre al jardí del
TOC, al c/ Font i Boet, 4 PROJECCIONS A LA FRESCA. (més informació a les pàgines 4 i 9 d’aquest butlletí)
DISSABTE 10 SETEMBRE: Sortida de tot el dia al Pirineu. Pujada
al Pic Carlit. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIJOUS 15 SETEMBRE: Presentació de la gruía “3mils.cat” a càrrec
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ACTIVITATS PROPERES
En la pàgina següent teniu com és habitual el llistat de les activitats
que conformen la nostra agenda en els propers mesos. ( Recordeu que al
mes d’agost no realitzem activitats com a Centre Excursionista ).
Ara repasarem alguns detalls d’aquestes activitats, algunes però en trobareu una informació més extensa en pàgines específiques per a elles.
Pel mes de setembre tenim previst començar amb una ascenció a un
dels cims clàssics del Pirineu, el Pic Carlit des del llac de les Bulloses. Es
tracta d’un recorregut exigent tant per la distancia com pel desnivell,
sobretot del darrer tram. Però pels que no s’atreveixin amb el Carlit i
prefereixin un recorregut més assequible hi haurà l’opció del circuit dels
llacs de les Bulloses. Si hi ha prou gent apuntada la sortida es podrà realitzar amb autocar.
Tindrem també una presentació d’una guia de muntanya que ha editat
l’editorial Alpina, “3mils.cat” . El seu autor Jordi Puigneró ens explicarà com va fer aquesta travessa a peu que enllaça els 10 cims de 3000 metres d’altitud que hi ha a Catalunya, i ho farà a la biblioteca de Caldes a
2/4 de 8 de la tarda.
I al setembre retorna el seguiment del recorregut del GR-1, des d’on el
vàrem deixar al mes de juny, a Besalú. Per tal de conseguir equilibrar
els recorreguts de les darreres etapes abans d’arribar a la costa potser es
modifica a darrera hora el punt de finalització d’aquesta 18ª etapa que

CONCURS DE FOTOGRAFÍA
El passat mes de maig es va tancar el termini de presentació d’imatges
pel I concurs de Fotografia del CECMO, i durant aquest mes de juny un
jurat format per 4 persones no vinculades al Centre Excursionista les han
valorat i escollit les que han considerat millors. A la fotografia de portada hi tenim la guanyadora de la modalitat de “Paisatge” obra de la Remei Camps titulada “Siurana en la boira”. A la contraportada hi ha la
guanyadora en la modalitat “Detall” obra de la Cristina Millàn i titulada
“Solitud”. En total s’han presentat 39 fotografies de 8 participants
diferents i els premis als 3 guanyadors de cada modalitat es donaran al
finalitzar la sessió de Projeccions a la Fresca del dia 15 de juliol. Les tres
fotografies guanyadores de cada modalitat son:
PAISATGE
1er: Siurana entre la boira (Remei Camps)
2on: Boira (Cristina Millán)
3er: Cercles Concentrics ( Carles Montpart )
DETALL
1er: Solitud ( Cristina Millan)
2on: Entremat de branques (Remei Camps)
3er: Cabana Dalí ( Mª Núria Revetlle )
Felicitar des del CECMO als participants d’aquest concurs, tant si han
estat escollits amb alguna de les imatges guanyadores i encoratjar a tots
els socis a ser participatius en aquestes activitats, que no tenen altre objectiu que fomentar l’entreteniment entre els socis. Esperem que la participació en nombre de fotografies i participants creixi en futurs concursos, i agraïr també especialment als 4 membres del jurat l’esforç i temps
esmerçat en la valoració de les fotografíes.
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PROJECCIONS A LA

FRESCA.

Arriba l’estiu i una de les activitats amb més solera de la recent història
del CECMO son les PROJECCIONS A LA FRESCA. De nou altre vegada
ens retrobarem els divendres al vespre per gaudir amb tres projeccions que
esperem les disfruteu mentre passem una estona a la fresca. El lloc serà
l’habitual dels darrers anys, el jardí que hi ha darrera de l’edifici on s’ubica el TOC, al carrer Font i Boet , 4, a les 10 del vespre, els divendres 8, 15 i
22 de juliol.
Començarem la primera sessió amb les imatges que ens presentarà el Pau
Carnicero sobre una ascenció feta aquest any al cim del Montblanc, la
muntanya més alta de l’Europa Occidental. Tota una experiència que ens
agradarà compartir amb els membres d’aquesta ascenció, que en certa
manera porta el nom del CECMO al punt més alt d’Europa.
La segona projecció la presentarà el Fulgenci Farré i ens acostarà a un
altre punt idil·lic : “Islàndia, l’illa somiada” segurament ens descobrirà
racons magnífics d’aquesta illa i ens aportarà coneixements sobre la seva
formació, gracies a les explicacions que podrem rebre d’aquest geòleg i
apassionat de la fotografía.
Per la darrera sessió us proposem un audiovisual a càrrec del Sergi Ricard, que ha rebut varis premis en certàmens de muntanya, anomenat
“Un Himalaia és...”. El documental, de base fotogràfic-musical, però
muntat amb sensibilitat i un important component de dinamisme, tracta
de crear una atmosfera estètica que permeti que l'espectador es submergeixi en una visió general de la serralada dels Himalaies, però donant-li
també pinzellades més personals que reflecteixin detalls de les seves cultures, la seva naturalesa salvatge, i d'una sèrie de muntanyes ascendides,
amb algunes apertures i primeres ascensions absolutes, reflectint la meva
aposta per una visió més integral i menys comercial de l'alpinisme: la de
"viatjar per les muntanyes". Del Zanskar al Langtang, del Nubra al
Kumaon, a través dels seus rostres, els seus paisatges i els seus cims.
Esperem que gaudiu doncs amb nosaltres d’aquests tres divendres a la
fresca.
—4—
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MATINAL DE BOTÀNICA

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES.
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
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Per adonar-se que la flora de muntanya és espectacular només cal passejar-se
per qualsevol racó dels Pirineus a finals de primavera o principis d’estiu. A
més, els Pirineus acumulen una altíssima diversitat vegetal, afavorida per les
grans diferències d’ambients en poca distància. Així doncs, si passegem atents,
de la vall als cims ventats, dels vessants obacs als solells o dels aiguamolls als
pedregars podrem distingir una gran varietat d’espècies i formes vitals que han
trobat la millor manera d’explotar els recursos que cada espai ofereix.
Així doncs, us proposem una relaxada sortida
per la pintoresca Vall d’Eina en què podrem
gaudir i aprofundir sobre la flora pirinenca.
Amb voluntat didàctica i apte per a tots els
nivells, veurem les principals unitats de vegetació pirinenques i parlarem de com les aparentment dures condicions de muntanya afecten la
vida de les plantes. I per descomptat, veurem
moltes espècies en plena floració que faran el
delit de les nostres càmeres fotogràfiques.
Recorregut: Sortida des del poble d’Eina 1600
m, a la Cerdanya francesa – Remuntar la Vall
d’Eina fins la Coma d’Eina (2400). Desnivell
positiu: 800 m. Distància: 15 km (anada i tornada). Horaris: molt variable! Adaptarem el recorregut per a poder arribar al
cotxe al voltant de les 18h.
Material: tot el necessari per a una sortida sortida de muntanya i opcionalment una lupa i llibreta de camp.
Observacions: Malgrat el recorregut no és massa llarg i el ritme serà lent, recordeu que serem en un entorn d’alta muntanya, amb les condicions climàtiques i tipus de terreny que això implica, veniu equipats en coherència.
Persona de contacte: Pau Carnicero (pau.carnicero@gmail.com, 609059891), si
us plau confirmeu assistència per aquesta via o dijous 7 de juliol al local del
CECMO de 20.30 a 22h.

—5—
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EL TOUR DEL PIC DE RULHE.
Aquest any per la travessa de Sant Joan havíem preparat un recorregut
per l’Ariege que dona la volta al Pic de Rulhe. El punt d’inici el fixàvem
a Merens-les-vals, i la primera etapa ens portava fins a Hospitalet-prèsAndorre. Per no fer el monòton tram del GR-107 (Camí dels Bonshomes)
que va paral·lel al riu i a la carretera ( una part del grup) es va fer el recorregut pujant cap al refugi de Bessines. Desde Merens enfilem la vall
que pren direcció sud-est, remuntant el torrent de Nabre, entremig d’una
muntanya florida de ginesta i neret. Sota el Pic de l’Estagnas girem en
direcció sud per guanyar la
Portella de Bessines. Acabem
la llarga pujada per començar
el descens cap a l’estany de
Bessines, on es retroba tot el
grup sencer i acabem de baixar fins al poble de l’Hospitalet-près-Andorre. Primera
etapa de 17 kms ( desnivell
+1400/ -800 metres).
El segon dia ens aixequem
amb el cel cobert de boira que
ens augura un dia amb poca visibilitat. Sortim de l’Hospitalet i enfilem la
Vall d’Arques que ens ha de portar fins a l’Estany de Pedourès. El camí
deixa de ser camí i avança entre blocs de pedres, una sensació que ens
acompanyarà bona part de la jornada. Els llacs es veuen i desapareixen
amb facilitat sota la boira que no ens permet poder gaudir de l’impressionant paisatge d’alta muntanya que de ben segur ens rodeja. Així anem
guanyant alçada fins a l’estany de Couart. A la nostra esquerra ens queda
el Pic de l’Alba i a la dreta el Pic Fourcade i el Pic de Rulhe, però no en
veiem cap. Encara intuïm un parell de petits llacs mentre anem pujant
fins al llac de l’Albe des d’on enfilarem dret i amunt cap al coll de l’Albe,
punt fronterer amb Andorra, des d’on amb una mica de sort i paciencia
de tant en tant es pot observar el paisatge sense boira.
—6—

PIRINEUS ENTRE LA BOIRA.
Estem al punt més alt de la travessa (2539 metres) i ara toca baixar
primer cap al coll de Juclar i després tornant a entrar a França fins a
l’estany de Juclar. Un camí ple de ziga-zagues enmig de la tartera ens
portarà en un vertiginós descens fins a l’estanyol, i després de remuntar
una mica fins a l’enyorat refugi de Rulhe. Un descans després de 17 kms
de ruta, 9 hores de ruta i 1400 metres positius i 700 de negatius de desnivell.
El tercer dia s’aixeca
assoleiat i deixant-nos
sorpresos del paisatge
que no havíem pogut
gaudir el dia anterior.
Sortim del refugi i sota
la cara nord dels pics de
Rulhe i Fourcade avancem cap a trobar l’estany Blau després de superar el coll de Calmettes. Ens queda pujar el
darrer coll de la travessa,
la Pyramide de l’Herbés, i també les darreres vistes panoràmiques espectaculars, ja que quant comencem el descens cap a la vall de Mourgouillou ens endinsarem de nou entre una espessa boira que va roinejant,
deixant un paisatge humit que ens acompanyarà fins que arribem a Merens-les-vals. Per aquest tercer dia han estat 14 kms ( 6 hores 30 de camí) i un desnivell negatiu de 1540 metres i positiu de 400 metres.
En resum han estat tres dias de travessa d’alta muntanya, molts blocs,
molta boira però la sensació d’haver realitzat un recorregut, potser poc
conegut i no gaire transitat en la seva totalitat però que ens ha satisfet
als 15 membres del CECMO que van realitzar aquesta travessa els tres
dies del pont de Sant Joan.
—7—
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racons magnífics d’aquesta illa i ens aportarà coneixements sobre la seva
formació, gracies a les explicacions que podrem rebre d’aquest geòleg i
apassionat de la fotografía.
Per la darrera sessió us proposem un audiovisual a càrrec del Sergi Ricard, que ha rebut varis premis en certàmens de muntanya, anomenat
“Un Himalaia és...”. El documental, de base fotogràfic-musical, però
muntat amb sensibilitat i un important component de dinamisme, tracta
de crear una atmosfera estètica que permeti que l'espectador es submergeixi en una visió general de la serralada dels Himalaies, però donant-li
també pinzellades més personals que reflecteixin detalls de les seves cultures, la seva naturalesa salvatge, i d'una sèrie de muntanyes ascendides,
amb algunes apertures i primeres ascensions absolutes, reflectint la meva
aposta per una visió més integral i menys comercial de l'alpinisme: la de
"viatjar per les muntanyes". Del Zanskar al Langtang, del Nubra al
Kumaon, a través dels seus rostres, els seus paisatges i els seus cims.
Esperem que gaudiu doncs amb nosaltres d’aquests tres divendres a la
fresca.
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ACTIVITATS PROPERES
En la pàgina següent teniu com és habitual el llistat de les activitats
que conformen la nostra agenda en els propers mesos. ( Recordeu que al
mes d’agost no realitzem activitats com a Centre Excursionista ).
Ara repasarem alguns detalls d’aquestes activitats, algunes però en trobareu una informació més extensa en pàgines específiques per a elles.
Pel mes de setembre tenim previst començar amb una ascenció a un
dels cims clàssics del Pirineu, el Pic Carlit des del llac de les Bulloses. Es
tracta d’un recorregut exigent tant per la distancia com pel desnivell,
sobretot del darrer tram. Però pels que no s’atreveixin amb el Carlit i
prefereixin un recorregut més assequible hi haurà l’opció del circuit dels
llacs de les Bulloses. Si hi ha prou gent apuntada la sortida es podrà realitzar amb autocar.
Tindrem també una presentació d’una guia de muntanya que ha editat
l’editorial Alpina, “3mils.cat” . El seu autor Jordi Puigneró ens explicarà com va fer aquesta travessa a peu que enllaça els 10 cims de 3000 metres d’altitud que hi ha a Catalunya, i ho farà a la biblioteca de Caldes a
2/4 de 8 de la tarda.
I al setembre retorna el seguiment del recorregut del GR-1, des d’on el
vàrem deixar al mes de juny, a Besalú. Per tal de conseguir equilibrar
els recorreguts de les darreres etapes abans d’arribar a la costa potser es
modifica a darrera hora el punt de finalització d’aquesta 18ª etapa que

CONCURS DE FOTOGRAFÍA
El passat mes de maig es va tancar el termini de presentació d’imatges
pel I concurs de Fotografia del CECMO, i durant aquest mes de juny un
jurat format per 4 persones no vinculades al Centre Excursionista les han
valorat i escollit les que han considerat millors. A la fotografia de portada hi tenim la guanyadora de la modalitat de “Paisatge” obra de la Remei Camps titulada “Siurana en la boira”. A la contraportada hi ha la
guanyadora en la modalitat “Detall” obra de la Cristina Millàn i titulada
“Solitud”. En total s’han presentat 39 fotografies de 8 participants
diferents i els premis als 3 guanyadors de cada modalitat es donaran al
finalitzar la sessió de Projeccions a la Fresca del dia 15 de juliol. Les tres
fotografies guanyadores de cada modalitat son:
PAISATGE
1er: Siurana entre la boira (Remei Camps)
2on: Boira (Cristina Millán)
3er: Cercles Concentrics ( Carles Montpart )
DETALL
1er: Solitud ( Cristina Millan)
2on: Entremat de branques (Remei Camps)
3er: Cabana Dalí ( Mª Núria Revetlle )
Felicitar des del CECMO als participants d’aquest concurs, tant si han
estat escollits amb alguna de les imatges guanyadores i encoratjar a tots
els socis a ser participatius en aquestes activitats, que no tenen altre objectiu que fomentar l’entreteniment entre els socis. Esperem que la participació en nombre de fotografies i participants creixi en futurs concursos, i agraïr també especialment als 4 membres del jurat l’esforç i temps
esmerçat en la valoració de les fotografíes.
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NOTICIES CECMO
Arriba l’estiu i les vacances per a molts de vosaltres, i també pel Centre Excursionista, que com cada any atura les seves activitats durant el
mes d’agost. Això sí, les activitats a nivell de col·lectiu, perquè segurament tots vosaltres, amants de l’excursionisme, en fareu pel vostre
compte. Us desitgem que gaudiu del bon temps i dels inmensos plaers
que ens aporta tot el que està relacionat amb la muntanya.
En aquest butlletí trobareu informació sobre les properes activitats al
CECMO i també sobre activitats ja realitzades. Us informem també que
una vegada fets els cobraments domiciliats de les quotes de socis, amb
els carnets enviats amb aquest butlletí tots els socis ja tindran el nou
carnet. Pels que només reben el butlletí digital se’ls farà arribar per correu o personalment. Si no l’heu rebut ens ho feu saber per intentar soventar el problema.
Com cada any us recordem que a partir del mes d’octubre es modifiquen a la baixa els preus de les llicències federatives, per tant si l’activitat que teniu prevista només es realitza durant el darrer trimestre, podeu esperarvos a sol·licitarla.
Per acabar, recordeu que el local del CECMO estarà tancat durant el
mes d’agost, per tant el darrer dia obert serà el dijous 28 de juliol i tornarem a obrir el dijous dia 1 de setembre.
BONES VACANCES A TOTHOM.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DISSABTE 9 JULIOL: Sortida de botànica a la Vall d’Eina. Desplaçament en vehicles particulars. Hora 7 matí a l’estació d’autobusos. Llicència federativa “A”. Persona de contacte PAU CARNICERO. (més informació a la pag. 5 )
DIES 23/24 JULIOL: Travessa pel pirineu d’Osca, de Baños de Panticosa a Sallent de Gállego, amb nit al refugi de Bachimaña. Cal reservar
plaça. Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”. Persona contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 8 / 15 / 22 JULIOL: A les 10 del vespre al jardí del
TOC, al c/ Font i Boet, 4 PROJECCIONS A LA FRESCA. (més informació a les pàgines 4 i 9 d’aquest butlletí)
DISSABTE 10 SETEMBRE: Sortida de tot el dia al Pirineu. Pujada
al Pic Carlit. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIJOUS 15 SETEMBRE: Presentació de la gruía “3mils.cat” a càrrec
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•

La fotografia de portada és de la Remei Camps i la de la contraportada
de la Cristina Millan, guanyadores del concurs de fotografia 2016. A
l’interior del butlletí hi trobem fotografies de l’Ester Poch, Joan Soler i
Pau Carnicero que il·lustren activitats del CECMO.

•

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.

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

