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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch, feta durant la sortida al
Pic Negre d’Urgell l’hivern del 2015 i la de la contraportada del grup d’alpinisme a la sortida al Bastiments, relatada a la pàgina 13. A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies d’arxiu i del grup d’escalada . La redacció i
disseny del butlletí està realitzada per en Joan Soler, exceptuant els textes
d’escalada, del GR-1 i els directament signats per l’autor.

•

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 Centre Cívic i Cultural, 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

info@cecmo.net
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NOTICIES CECMO
· Coincidint amb la finalització del seguiment del GR-1 que s’ha anat
realitzant els darrers diumenges de mes, el passat dissabte 3 de desembre es va realitzar un sopar per a tots els socis i socies del CECMO, al
restaurant del Termes Victoria, amb l’assistencia de 62 persones, que
va permetre compartir les experiències viscudes en un àmbit diferent a
la muntanya.
· El CECMO ha col·laborat un any més en la recaptació de diners per
a la Marató de TV3 participant en els actes organitzats a Caldes amb la
cel·lebració d’una caminada apta per a tothom.
· En aquest butlletí podeu observar que hi ha una aportació adicional
des del grup d’alpinisme, que intentarem mantenirla a cada butlletí, on
hi haurà diferents experiències i activitats que realitzin els amants de
l’escalada.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DILLUNS 26 DESEMBRE 2016: Tradicional matinal de la
“Crematorrons”, a la Vall de Marfà (Moianès) Desplaçament en cotxes
particulars. Sortida 8 del matí. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIVENDRES 13 DE GENER 2017: Assemblea General Ordinària i Extraordinària per tal d’escollir nova junta i posar al dia als socis de
les activitats i estat de comptes del Centre Excursionista de Caldes. A la
sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes, a 2/4 de 10 del vespre.
DISSABTE 21 GENER: Sortida amb raquetes de neu (lloc a determinar).Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “C”.
Persona de contacte JORDI CANUT

· Durant les festes de Nadal i Reis el local del CECMO estarà tancat
(dijous 29 de desembre i 5 de gener). Tornarem a obrir el dijous 12 de
gener. Tanmateix si us cal alguna gestió podeu posar-vos en contacte
via correu electrònic.

DIUMENGE 29 GENER: 1ª Etapa del GR-11 entre Cap de Creus i
Sant Pere de Rodes. Desplaçament amb autocar. Llicència federativa
“A”. Persona
contacte
RAMON
MATA.
A lade
societat
on vivim
està prou
de moda que moltes families tinguin

L’EQUIP DE DIRECCIÓ DEL CECMO US DESITJA UNES BONES FESTES DE NADAL, QUE FEU MOLTA MUNTANYA, I ESPEREM RETROBAR-NOS AMB EL NOU ANY 2017.
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algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

excursions.

DIUMENGE 26 FEBRER: 2ª Etapa del GR-11 entre Llançà i EsDes del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
polla. Desplaçament
autocar.que
Llicència
“A”.
Persona
companyia enamb
les activitats
organitzafederativa
el Centre, per
les raons
que de
contacte RAMON
MATA.
us expliquem a continuació.
En primer lloc, en
d’activitats
on hi intervé PRÈVIA
gent que potserEL
CADA SORTIDA
TÉtractar-se
LA SEVA
REUNIÓ
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DIJOUSqueANTERIOR
ON S’ACORDA L’HORA DE SORes poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
TIDA I DETALLS
DE LA
MATEIXA.
poden tenir reaccions
estranyes
envers a gent desconeguda.
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Amb l’arribada de l’hivern, esperem que arribi també la neu al Pirineu, i per tant hem assenyalat dues dates per a realitzar sortides
amb raquetes de neu. La quantitat de neu i la meteorologia determinaran on es fan aquestes sortides i la dificutat de les mateixes. De
totes maneres la intenció és que siguin activitats relativament fàcils,
sempre considerant que per l’època de l’any i les condicions de la
muntanya ja introduim uns paràmetres que difereixen bastant de
l’excursionisme a l’estiu. A més a més aquest any incorporem al soci
Jordi Canut en la preparació de sortides, de manera que esperem poder ampliar la oferta de les activitats que darrerament programàvem. Lligat també amb el tema de la neu, hi ha la intenció de realitzar un taller per ajudar a conèixer el funcionament dels ARVA’s i
com actuar en situacions de risc a la neu.
També comença una nova aventura pel que fa a l’activitat de final
de mes, que es fa amb autocar, i començarà a seguir les petxades del
GR-11, tal i com us informem a les pàgines 4 i 5 d’aquest butlletí.
No descartem que es pugui introduir alguna altre activitat durant
els mesos de gener i febrer, que en tot cas us anirem informant mitjançant correu electrònic i per la pàgina web.

Tal com ja us varem informar en l’anterior butlletí, el proper divendres
13 de gener de 2017 es celebrarà l’Assemblea General Ordinaria i Extraordinaria del CECMO amb l’elecció de la junta que tindrà de dirigir l’entitat els propers 6 anys. En compliment del que marquen els estatuts a
principis de desembre es van escollir els tres membres que formen la
Junta Electoral ( Carles Montpart Tura, Nuria Martínez Torras i Cristina Millán Villa). La intenció de l’actual equip és el de la continuació de
la feina realitzada fins a l’actualitat, fent també una crida als socis en el
sentit de demanar la incorporació de noves idees i persones per tal de
poder seguir oferint unes bones prestacions als socis i als que s’inicien en
el món de l’excursionisme.
Pel que fa al funcionament de l’Assemblea serà l’habitual de cada any,
amb el repàs a les activitats realitzades durant el 2016, per tot seguit fer
l’aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any que tot just acabem. Un
cop enllestits aquests dos punts es passarà a escollir la nova junta entre
les candidatures presentades. Amb la nova junta escollida, aquesta presentarà el programa d’activitats previstos pel 2017 i el pressupost per tal
de ser aprovat i que tindrà de fer possible aquestes activitats anunciades.
Per acabar el torn de precs i preguntes per poder donar resposta a suggeriments dels socis o resoldre temes que no s’hagin tractat durant l’Assemblea, i com és habitual en aquestes trobades anuals, un petit refrigeri
per arrodonir la jornada.
Com ja va sent habitual als darrers anys, el lloc de trobada serà la sala
3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, al carrer Buenos Aires 16-18, a les 21:30 hores. Esperem la vostra asistència i participació
en aquest acte que no deixa de ser el moment més participatiu per a
qualsevol soci de l’entitat on està inscrit.
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GR–11. EL NOU PROJECTE

A la recerca de les primeres neus...

Durant els últims anys, el CECMO ha programat una sortida mensual que
ha esdevingut una tradició; diferents recorreguts ens han permès conèixer
llocs amagats i molt interessants del nostre país.

Matinem i ens posem en marxa cap a l'Alt Ripollès. És 8 de desembre i ens trobem en
ple anticló. A un quart i mig de deu ja som foquejant pista amunt per l’estació de Vallter 2000, prèvia advertència d'un treballador de l'estació, de les males condicions per a
la pràctica de l'esquí que hi ha al vessant sud de Bastiments. Som un equip de tres, en
Martí, la seva gossa Neu i un servidor. En Martí calça esquís de muntanya i jo l'artilugi
anomenat “splitboard”. La Neu va descalça.

El GR 1 que tot just hem acabat ens ha mostrat la zona del Prepirineu i ara
us proposem una altra ruta molt coneguda, però no per això menys interessant: el GR 11 que passa per Catalunya, i que ens permetrà endinsar-nos per
zones més altes. Prats, pastures, muntanyes, naixements de rius i rieres; tot
un devessall de natura que s’endinsa en el Pirineu. Tot i que aquest GR no
inclou ascensions a cims, valdrà la pena incloure’n algun en el cas que es trobi
proper
al
recorregut
de l’etapa.
Pot ser una
ruta assequible
a
tots els qui
fins ara heu
participat
en les sortides que han
estat organitzades i la
idea és continuar amb la mateixa dinàmica. Realitzar el desplaçament amb
autobús l’últim diumenge de cada mes.
El recorregut de les etapes, però, no es realitzarà de manera correlativa, tal
com plantegen les guies d’aquesta GR; s’adaptaran als períodes estacionals
perquè algunes transcorren pel zones més fredes, que no poden ser transitades
qualsevol època de l’any.
També caldrà fer alguna modificació per facilitar l’accés de l’autobús a cada
inici i final d’etapa i per coordinar el temps pròpiament de la caminada i el

del retorn a Caldes.

El principal objectiu del dia, el Bastiments, queda ràpidament en entredit. Poc després
del refugi d'Ulldeter, deixem enrera el domini esquiable de l'estació, punt a partir del
qual en Martí alliberarà la Neu del llast de la corretja. Ens dirigim, ara de ple, vers el
concorregut i malsonant Coll de la Marrana que separa Bastiments i Gra de Fajol.
Em quedo enrere degut a les dificultats per progressar en la marcada pendent d'accés,
m'he d'aturar a posar ganivetes a les taules. Mentrestant, en Martí i la Neu segueixen
avançant fins assolir els 2530 msnm del generós llom dóna forma al coll. Aquí, salten les
alarmes. La Neu ha decidit continuar l'excursió pel seu compte. En Martí creu que s'ha
unit a un grup d'esquiadors que també gaudien de la companyia d'un cànid i que es dirigien en travessa cap a Núria. Malament.
Decidim dirigir-nos cap a la carena que té com a punt culminant el Puig de les Borregues, doncs cap allà s'han decantat bona part del gran nombre d'esquiadors que transiten pel coll. Per fer-ho, flanquejarem el vessant oest del Gra de Fajol, tot perdent uns
metres de desnivell. Ara tornem a remuntar per enllaçar el fil de la carena que, amb tot
un reguitzell de protuberàncies de nord a sud, forma l'espina dorsal de “les borregues”.
Ens aturem a la primera d'elles, un xic per sota dels 2600 msnm. De la Neu, ni rastre.
Tenim dues opcions per aprofitar uns metres de descens, la pala nord del “bony” on ens
trobem o bé l'est vers la Coma de l'Orri. Finalment, traiem pells, i fent honor a la llarga
carena del cim on ens trobem, “les borregues”, ens llencem cap a la nord que és la que
ha triat la majoria. Són poc més de dos-cents metres de pronunciat descens, que ens
deposita en un pont de neu que permet creuar la torrentera provinent del Bastiments.
Aquí tornem a posar pells i emprenem, en sentit ascendent, el retorn a la “Marrana”.
Un cop allà, farem la darrera transició de la jornada i desfarem el camí de pujada. Els
cinc-cents metres de desnivell descendent que ens resten els farem sense pauses, volem
arribar ràpidament a l'aparcament per intentar retrobar la Neu. Dit i fet, en pocs minuts ens trobem negociant els darrers girs a la malmesa pista que hi dóna accés.
Si voleu llegir el relat complet, saber que va passar finalment amb la Neu, o bé conéixer
la llegenda que dóna nom al Coll de la Marrana, podeu fer-ho al web del CECMO:
www.cecmo.net
Joel Belzunces
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINARIA DEL CECMO
DIVENDRES
13 DE GENER DE 2017 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.

Tal com us explicàvem a la pàgina anterior les etapes del seguiment d’aquesta ruta del Pirineu català no serà en sentit lineal, i
per tal que tingueu una primera visió de la previsió de les etapes
us avancem les etapes previstes pel 2017, amb el benentès que son
susceptibles de modificacions en cas que el CECMO ho cregui
oportú per qualsevol circumstància:
GENER: Cap de Creus a Sant Pere de Rodes.
FEBRER: Llançà fins a Espolla.
MARÇ: Espolla a La Jonquera.

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

ABRIL: La Jonquera fins a Maçanet de Cabrenys.

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2016.

JUNY: Puigcerdà a Meranges.

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

JULIOL: (dissabte i diumenge) Encamp (Andorra) a Meranges

4.– PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT.

SETEMBRE: (dissabte i diumenge) Arinsal fins a Àreu

5.– ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT I JUNTA.

OCTUBRE: Setcases a Núria

6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2017.

NOVEMBRE: Núria fins a Planolas.

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2017.

Les etapes del juliol i setembre tindran una pernoctació en un refugi de muntanya, pel que caldrà reservar amb temps d’antel·lació. També cal tenir en compte que per la dificultat que suposa suspendre una etapa per mal temps, en cas que es donés la circumstància aquella etapa s’intentarà que no es perdi, passant-la si
convé al proper diumenge.

8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

— 12 —

MAIG: Planolas a Puigcerdà
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Estrenem aquesta secció on resumirem les principals activitats relacionades amb
l’escalada i alpinisme de membres del centre, vols que hi surtin les teves? Escriume a pau.carnicero@gmail.com i les inclourem!
• Taller d’escalada artificial

pels aires.

Isma, Óscar i Pau

• Musical Express, Roca dels Arcs

El 15 i 16 d’octubre vam aprendre
i practicar tècniques
d’escalada
artificial i Big
Wall de la mà dels
grans Jan Casas,
“Paca”,
Armand
Ballart i Dani
Brugaroles, en el
taller organitzat a
Vilanova de Meià
per
KopdeGas.
Vam pitonar de
valent, emplaçar
ploms,
ganxos,
r e m u n t a r
“petates” i progressar sobre assePau al primer llarg de
gurances flotants
la Joan Freixenet, A1
als peus de la impressionant Paret del Temps.

6b+ (V/Ae), 200m,
e q u i p a d a
“alegrement”

Motivats per l’aprenentatge, al cap de
dues setmanes intentem repetir la via
Joan Freixenet a la roca dels Arcs
(A1/V+, 210m). Després d’escalar els 2
primers llargs (A1/V i IV+) baixem en
ràpel, triguem massa!

Nico i Pau
Reeditant cordada
transatlàntica,
repetim aquesta
via que creua la
part alta de la
paret, a Vilanova
de Meià. La tònica
de la via: verticalitat 100%. Tots els
llargs
exigeixen Via Musical Express
apretar de valent i
la distància entre parabolts dóna molt
d’ambient. És recomanable dur un joc
d’aliens per complementar els parabolts.

• Urquiza-Olmo, Plecs de la Vinyanova, V, 130m, equipada
Isma i Óscar

Una altra cordada visita Montserrat
aprofitant el pont de la puríssima,
aquest cop al vessant sud. La via repetida, equipada amb generositat, amb dificultats moderades i amb bon sol, és una
bona alternativa per un dia d’hivern que
• Via dels Sostres, Paret de l’Aeri, 6a, no vulguem patir massa.
MD, 265 m, semiequipada
• Clot de l’Espasa, Gombrèn
Nico i Pau
Pau
Mítica via que solca la Paret més emblemàtica de Montserrat. Segeueix un siste- Sector esportiu al cor del Ripollès. Calcama de fissures que permet equipar amb ri compacte amb vies majoritàriament en
friends i tascons a discreció. Per repetir- el 7è grau, però amb algunes vies de V i
la caldrà dur un bon joc de friends i tas- 6è. Vies llargues (fins a 40 m!), molt vercons. L’equipament és escàs i antic, com ticals o desplomades i sostingudes.
ha de ser, ambient assegurat! Acabem
sortint per dalt de nit amb l’adrenalina
Pau Carnicero
—6—

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 CONTACTE:

info@cecmo.net

E-MAIL PEL CONCURS FOTOGRAFIA:
concurs.cecmo@gmail.com
(especificar modalitat del tema:
DETALL / PAISATGE )

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
— 11 —
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Novetats per al 2017
El carnet federatiu per al 2017 presenta una novetat important: S’ha creat
una tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual. Així,
s’aplica un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18
anys que es federi, fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor
de 18 anys que es federi, s’aplica un 35% de descompte en les seves quotes de
l’assegurança.
La validació d’aquests carnets es farà des de les oficines de la FEEC per tal de
dur a terme les comprovacions oportunes després que s’hagi tramitat la petició.
El nou carnet també incorpora un increment de capitals coberts:

•

El capital per mort per accident durant la pràctica esportiva s’incrementa de
12.030 a 15.000 euros en les modalitats A, B i C i fins a 20.000 euros en les
modalitats D i E d’adults.
• El capital per mort no accidental durant la pràctica esportiva s’amplia de
1.803 fins a 3.000 euros.
• La incapacitat per accident passa de 24.050 euros en les llicències federatives
majors a 25.000 euros en les modalitats A, B i C i a 35.000 euros en les modalitats D i E.
• L’assistència sanitària per accidents a l’estranger s’amplia de 18.030 a 20.000
euros en les llicències federatives majors i en la modalitat D de les llicències
federatives menors. Pel que fa a la modalitat C de les llicències federatives
menors, el capital s’incrementa de 6.015 a 12.000 euros.
• Les despeses de rescat i repatriació s’incrementen de 6.000 a 9.000 euros en
les modalitats A i B de les llicències federatives majors, de 9.000 a 12.000
euros en la modalitat C, i de 12.000 a 18.000 euros en la modalitat D. La modalitat C de les llicències federatives menors s’amplia de 3.000 a 9.000 euros.
Pel que fa a les millores generals, cal destacar que enguany s’ha mantingut el
preu del carnet federatiu respecte l’any passat. A més, es disposa
d’un nou número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. El número
de l’estranger no canvia: 00 34 934 957 662

— 10 —

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA
PER L’ANY 2017
•

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 2017.
PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

2016
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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 2017.
PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

2016
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Estrenem aquesta secció on resumirem les principals activitats relacionades amb
l’escalada i alpinisme de membres del centre, vols que hi surtin les teves? Escriume a pau.carnicero@gmail.com i les inclourem!
• Taller d’escalada artificial

pels aires.

Isma, Óscar i Pau

• Musical Express, Roca dels Arcs

El 15 i 16 d’octubre vam aprendre
i practicar tècniques
d’escalada
artificial i Big
Wall de la mà dels
grans Jan Casas,
“Paca”,
Armand
Ballart i Dani
Brugaroles, en el
taller organitzat a
Vilanova de Meià
per
KopdeGas.
Vam pitonar de
valent, emplaçar
ploms,
ganxos,
r e m u n t a r
“petates” i progressar sobre assePau al primer llarg de
gurances flotants
la Joan Freixenet, A1
als peus de la impressionant Paret del Temps.

6b+ (V/Ae), 200m,
e q u i p a d a
“alegrement”

Motivats per l’aprenentatge, al cap de
dues setmanes intentem repetir la via
Joan Freixenet a la roca dels Arcs
(A1/V+, 210m). Després d’escalar els 2
primers llargs (A1/V i IV+) baixem en
ràpel, triguem massa!

Nico i Pau
Reeditant cordada
transatlàntica,
repetim aquesta
via que creua la
part alta de la
paret, a Vilanova
de Meià. La tònica
de la via: verticalitat 100%. Tots els
llargs
exigeixen Via Musical Express
apretar de valent i
la distància entre parabolts dóna molt
d’ambient. És recomanable dur un joc
d’aliens per complementar els parabolts.

• Urquiza-Olmo, Plecs de la Vinyanova, V, 130m, equipada
Isma i Óscar

Una altra cordada visita Montserrat
aprofitant el pont de la puríssima,
aquest cop al vessant sud. La via repetida, equipada amb generositat, amb dificultats moderades i amb bon sol, és una
bona alternativa per un dia d’hivern que
• Via dels Sostres, Paret de l’Aeri, 6a, no vulguem patir massa.
MD, 265 m, semiequipada
• Clot de l’Espasa, Gombrèn
Nico i Pau
Pau
Mítica via que solca la Paret més emblemàtica de Montserrat. Segeueix un siste- Sector esportiu al cor del Ripollès. Calcama de fissures que permet equipar amb ri compacte amb vies majoritàriament en
friends i tascons a discreció. Per repetir- el 7è grau, però amb algunes vies de V i
la caldrà dur un bon joc de friends i tas- 6è. Vies llargues (fins a 40 m!), molt vercons. L’equipament és escàs i antic, com ticals o desplomades i sostingudes.
ha de ser, ambient assegurat! Acabem
sortint per dalt de nit amb l’adrenalina
Pau Carnicero
—6—

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 CONTACTE:

info@cecmo.net

E-MAIL PEL CONCURS FOTOGRAFIA:
concurs.cecmo@gmail.com
(especificar modalitat del tema:
DETALL / PAISATGE )

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
— 11 —
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINARIA DEL CECMO
DIVENDRES
13 DE GENER DE 2017 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.

Tal com us explicàvem a la pàgina anterior les etapes del seguiment d’aquesta ruta del Pirineu català no serà en sentit lineal, i
per tal que tingueu una primera visió de la previsió de les etapes
us avancem les etapes previstes pel 2017, amb el benentès que son
susceptibles de modificacions en cas que el CECMO ho cregui
oportú per qualsevol circumstància:
GENER: Cap de Creus a Sant Pere de Rodes.
FEBRER: Llançà fins a Espolla.
MARÇ: Espolla a La Jonquera.

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

ABRIL: La Jonquera fins a Maçanet de Cabrenys.

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2016.

JUNY: Puigcerdà a Meranges.

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

JULIOL: (dissabte i diumenge) Encamp (Andorra) a Meranges

4.– PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT.

SETEMBRE: (dissabte i diumenge) Arinsal fins a Àreu

5.– ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT I JUNTA.

OCTUBRE: Setcases a Núria

6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2017.

NOVEMBRE: Núria fins a Planolas.

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2017.

Les etapes del juliol i setembre tindran una pernoctació en un refugi de muntanya, pel que caldrà reservar amb temps d’antel·lació. També cal tenir en compte que per la dificultat que suposa suspendre una etapa per mal temps, en cas que es donés la circumstància aquella etapa s’intentarà que no es perdi, passant-la si
convé al proper diumenge.

8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

— 12 —

MAIG: Planolas a Puigcerdà
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GR–11. EL NOU PROJECTE

A la recerca de les primeres neus...

Durant els últims anys, el CECMO ha programat una sortida mensual que
ha esdevingut una tradició; diferents recorreguts ens han permès conèixer
llocs amagats i molt interessants del nostre país.

Matinem i ens posem en marxa cap a l'Alt Ripollès. És 8 de desembre i ens trobem en
ple anticló. A un quart i mig de deu ja som foquejant pista amunt per l’estació de Vallter 2000, prèvia advertència d'un treballador de l'estació, de les males condicions per a
la pràctica de l'esquí que hi ha al vessant sud de Bastiments. Som un equip de tres, en
Martí, la seva gossa Neu i un servidor. En Martí calça esquís de muntanya i jo l'artilugi
anomenat “splitboard”. La Neu va descalça.

El GR 1 que tot just hem acabat ens ha mostrat la zona del Prepirineu i ara
us proposem una altra ruta molt coneguda, però no per això menys interessant: el GR 11 que passa per Catalunya, i que ens permetrà endinsar-nos per
zones més altes. Prats, pastures, muntanyes, naixements de rius i rieres; tot
un devessall de natura que s’endinsa en el Pirineu. Tot i que aquest GR no
inclou ascensions a cims, valdrà la pena incloure’n algun en el cas que es trobi
proper
al
recorregut
de l’etapa.
Pot ser una
ruta assequible
a
tots els qui
fins ara heu
participat
en les sortides que han
estat organitzades i la
idea és continuar amb la mateixa dinàmica. Realitzar el desplaçament amb
autobús l’últim diumenge de cada mes.
El recorregut de les etapes, però, no es realitzarà de manera correlativa, tal
com plantegen les guies d’aquesta GR; s’adaptaran als períodes estacionals
perquè algunes transcorren pel zones més fredes, que no poden ser transitades
qualsevol època de l’any.
També caldrà fer alguna modificació per facilitar l’accés de l’autobús a cada
inici i final d’etapa i per coordinar el temps pròpiament de la caminada i el

del retorn a Caldes.

El principal objectiu del dia, el Bastiments, queda ràpidament en entredit. Poc després
del refugi d'Ulldeter, deixem enrera el domini esquiable de l'estació, punt a partir del
qual en Martí alliberarà la Neu del llast de la corretja. Ens dirigim, ara de ple, vers el
concorregut i malsonant Coll de la Marrana que separa Bastiments i Gra de Fajol.
Em quedo enrere degut a les dificultats per progressar en la marcada pendent d'accés,
m'he d'aturar a posar ganivetes a les taules. Mentrestant, en Martí i la Neu segueixen
avançant fins assolir els 2530 msnm del generós llom dóna forma al coll. Aquí, salten les
alarmes. La Neu ha decidit continuar l'excursió pel seu compte. En Martí creu que s'ha
unit a un grup d'esquiadors que també gaudien de la companyia d'un cànid i que es dirigien en travessa cap a Núria. Malament.
Decidim dirigir-nos cap a la carena que té com a punt culminant el Puig de les Borregues, doncs cap allà s'han decantat bona part del gran nombre d'esquiadors que transiten pel coll. Per fer-ho, flanquejarem el vessant oest del Gra de Fajol, tot perdent uns
metres de desnivell. Ara tornem a remuntar per enllaçar el fil de la carena que, amb tot
un reguitzell de protuberàncies de nord a sud, forma l'espina dorsal de “les borregues”.
Ens aturem a la primera d'elles, un xic per sota dels 2600 msnm. De la Neu, ni rastre.
Tenim dues opcions per aprofitar uns metres de descens, la pala nord del “bony” on ens
trobem o bé l'est vers la Coma de l'Orri. Finalment, traiem pells, i fent honor a la llarga
carena del cim on ens trobem, “les borregues”, ens llencem cap a la nord que és la que
ha triat la majoria. Són poc més de dos-cents metres de pronunciat descens, que ens
deposita en un pont de neu que permet creuar la torrentera provinent del Bastiments.
Aquí tornem a posar pells i emprenem, en sentit ascendent, el retorn a la “Marrana”.
Un cop allà, farem la darrera transició de la jornada i desfarem el camí de pujada. Els
cinc-cents metres de desnivell descendent que ens resten els farem sense pauses, volem
arribar ràpidament a l'aparcament per intentar retrobar la Neu. Dit i fet, en pocs minuts ens trobem negociant els darrers girs a la malmesa pista que hi dóna accés.
Si voleu llegir el relat complet, saber que va passar finalment amb la Neu, o bé conéixer
la llegenda que dóna nom al Coll de la Marrana, podeu fer-ho al web del CECMO:
www.cecmo.net
Joel Belzunces

—4—
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Amb l’arribada de l’hivern, esperem que arribi també la neu al Pirineu, i per tant hem assenyalat dues dates per a realitzar sortides
amb raquetes de neu. La quantitat de neu i la meteorologia determinaran on es fan aquestes sortides i la dificutat de les mateixes. De
totes maneres la intenció és que siguin activitats relativament fàcils,
sempre considerant que per l’època de l’any i les condicions de la
muntanya ja introduim uns paràmetres que difereixen bastant de
l’excursionisme a l’estiu. A més a més aquest any incorporem al soci
Jordi Canut en la preparació de sortides, de manera que esperem poder ampliar la oferta de les activitats que darrerament programàvem. Lligat també amb el tema de la neu, hi ha la intenció de realitzar un taller per ajudar a conèixer el funcionament dels ARVA’s i
com actuar en situacions de risc a la neu.
També comença una nova aventura pel que fa a l’activitat de final
de mes, que es fa amb autocar, i començarà a seguir les petxades del
GR-11, tal i com us informem a les pàgines 4 i 5 d’aquest butlletí.
No descartem que es pugui introduir alguna altre activitat durant
els mesos de gener i febrer, que en tot cas us anirem informant mitjançant correu electrònic i per la pàgina web.

Tal com ja us varem informar en l’anterior butlletí, el proper divendres
13 de gener de 2017 es celebrarà l’Assemblea General Ordinaria i Extraordinaria del CECMO amb l’elecció de la junta que tindrà de dirigir l’entitat els propers 6 anys. En compliment del que marquen els estatuts a
principis de desembre es van escollir els tres membres que formen la
Junta Electoral ( Carles Montpart Tura, Nuria Martínez Torras i Cristina Millán Villa). La intenció de l’actual equip és el de la continuació de
la feina realitzada fins a l’actualitat, fent també una crida als socis en el
sentit de demanar la incorporació de noves idees i persones per tal de
poder seguir oferint unes bones prestacions als socis i als que s’inicien en
el món de l’excursionisme.
Pel que fa al funcionament de l’Assemblea serà l’habitual de cada any,
amb el repàs a les activitats realitzades durant el 2016, per tot seguit fer
l’aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any que tot just acabem. Un
cop enllestits aquests dos punts es passarà a escollir la nova junta entre
les candidatures presentades. Amb la nova junta escollida, aquesta presentarà el programa d’activitats previstos pel 2017 i el pressupost per tal
de ser aprovat i que tindrà de fer possible aquestes activitats anunciades.
Per acabar el torn de precs i preguntes per poder donar resposta a suggeriments dels socis o resoldre temes que no s’hagin tractat durant l’Assemblea, i com és habitual en aquestes trobades anuals, un petit refrigeri
per arrodonir la jornada.
Com ja va sent habitual als darrers anys, el lloc de trobada serà la sala
3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, al carrer Buenos Aires 16-18, a les 21:30 hores. Esperem la vostra asistència i participació
en aquest acte que no deixa de ser el moment més participatiu per a
qualsevol soci de l’entitat on està inscrit.

—3—
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NOTICIES CECMO
· Coincidint amb la finalització del seguiment del GR-1 que s’ha anat
realitzant els darrers diumenges de mes, el passat dissabte 3 de desembre es va realitzar un sopar per a tots els socis i socies del CECMO, al
restaurant del Termes Victoria, amb l’assistencia de 62 persones, que
va permetre compartir les experiències viscudes en un àmbit diferent a
la muntanya.
· El CECMO ha col·laborat un any més en la recaptació de diners per
a la Marató de TV3 participant en els actes organitzats a Caldes amb la
cel·lebració d’una caminada apta per a tothom.
· En aquest butlletí podeu observar que hi ha una aportació adicional
des del grup d’alpinisme, que intentarem mantenirla a cada butlletí, on
hi haurà diferents experiències i activitats que realitzin els amants de
l’escalada.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DILLUNS 26 DESEMBRE 2016: Tradicional matinal de la
“Crematorrons”, a la Vall de Marfà (Moianès) Desplaçament en cotxes
particulars. Sortida 8 del matí. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIVENDRES 13 DE GENER 2017: Assemblea General Ordinària i Extraordinària per tal d’escollir nova junta i posar al dia als socis de
les activitats i estat de comptes del Centre Excursionista de Caldes. A la
sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes, a 2/4 de 10 del vespre.
DISSABTE 21 GENER: Sortida amb raquetes de neu (lloc a determinar).Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “C”.
Persona de contacte JORDI CANUT

· Durant les festes de Nadal i Reis el local del CECMO estarà tancat
(dijous 29 de desembre i 5 de gener). Tornarem a obrir el dijous 12 de
gener. Tanmateix si us cal alguna gestió podeu posar-vos en contacte
via correu electrònic.

DIUMENGE 29 GENER: 1ª Etapa del GR-11 entre Cap de Creus i
Sant Pere de Rodes. Desplaçament amb autocar. Llicència federativa
“A”. Persona
contacte
RAMON
MATA.
A lade
societat
on vivim
està prou
de moda que moltes families tinguin

L’EQUIP DE DIRECCIÓ DEL CECMO US DESITJA UNES BONES FESTES DE NADAL, QUE FEU MOLTA MUNTANYA, I ESPEREM RETROBAR-NOS AMB EL NOU ANY 2017.

DISSABTE
amb
raquetes
neucomú.
(lloc La
a depeixos,11
totFEBRER:
i que hi ha quiSortida
també té
alguna
espècie de
menys
terminar).Desplaçament
particulars.
Llicència
federativa
reflexió que volemamb
fer desvehicles
del CECMO
afecta bàsicament
als gossos,
ja
que de
és contacte
l’espècie que
possiblement
“C”. Persona
JORDI
CANUT.ens acompanyi en les nostres

algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

excursions.

DIUMENGE 26 FEBRER: 2ª Etapa del GR-11 entre Llançà i EsDes del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
polla. Desplaçament
autocar.que
Llicència
“A”.
Persona
companyia enamb
les activitats
organitzafederativa
el Centre, per
les raons
que de
contacte RAMON
MATA.
us expliquem a continuació.
En primer lloc, en
d’activitats
on hi intervé PRÈVIA
gent que potserEL
CADA SORTIDA
TÉtractar-se
LA SEVA
REUNIÓ
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DIJOUSqueANTERIOR
ON S’ACORDA L’HORA DE SORes poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
TIDA I DETALLS
DE LA
MATEIXA.
poden tenir reaccions
estranyes
envers a gent desconeguda.
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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch, feta durant la sortida al
Pic Negre d’Urgell l’hivern del 2015 i la de la contraportada del grup d’alpinisme a la sortida al Bastiments, relatada a la pàgina 13. A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies d’arxiu i del grup d’escalada . La redacció i
disseny del butlletí està realitzada per en Joan Soler, exceptuant els textes
d’escalada, del GR-1 i els directament signats per l’autor.

•

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 Centre Cívic i Cultural, 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

info@cecmo.net
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