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**La fotografia de portada és del Massís de Montserrat i la de la contraportada del
Coll de Meians (GR-11 a la Cerdanya), ambdues de l’arxiu fotogràfic de Joan Soler .
A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de l’arxiu dels Amics del Sender, del
Pau Carnicero ,Ester Poch i Cesc Puig. La redacció i disseny del butlletí ha estat
realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració del Pau Carnicero ( Alpinisme).
**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, a l’espai del Gat Penjat i a Centres Excursionistes veïns.
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- MENÚ A LA CARTA GAUDIU D’UN ENTORN
NATURAL A CALDES.
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NOTICIES CECMO
** A principis del mes d’abril es va efectuar el cobrament dels rebuts
domiciliats de les quotes de socis del CECMO de l’any 2017. També
s’ha avisat als socis que no tenien domiciliada la quota, que en cas de
no fer efectiu el pagament d’aquesta seran donats de baixa del Centre
Excursionista.
** Aquest passat mes d’abril el podem qualificar per les activitats realitzades des del CECMO com a mes “MONTSERRATÍ”. A més a més
de la travessa Caldes-Montserrat, el passat dissabte 22 d’abril es va fer
la travessa integral del Massís, amb una molt bona participació de més
de 20 persones. I per acabar el mes. en col·laboració amb el GAT PENJAT es va portar la projecció de l’audiovisual “HOMO MONTSERRATINUS” que reflexiona sobre l’evolució de l’escalada, amb imatges
de punts emblemàtics de l’escalada en aquest massís.
** Recordem que aquest proper mes de maig és el darrer mes per participar en el concurs de fotografía del CECMO, que podeu enviar dues
fotos per cada sortida, una de temàtica de DETALL i l’altre de PAISATGE al correu concurs.cecmo@gmail.com i que els guanyadors es faran públics durant una de les Projeccions a la Fresca del mes de juliol.
** Amics del Sender recorda que tenim el pal on hi ha la bandera al
cim del Farell molt malmès per efecte d’un llamp. Segurament en els
propers dies es procedirà a canviar-lo i es farà una crida als voluntaris
que vulguin venir per ajudar a pujar el material necessari fins al cim
del Pic del Vent.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 6 MAIG: 2ona jornada/curset d’identificació dels
ocells pels seus cants, fet per la Eloïsa Matheu. Parc Natural Cadí
Moixeró. Cal inscripció. Sortida a les 6:30 del refugi del Rebost.
Persona de contacte: JOAN SOLER.
DISSABTE 13 DE MAIG: Sortida de senderisme als Ports de
Besseit. Ruta prop de Horta de Sant Joan. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DIUMENGE 21 DE MAIG: Matinal per la zona de Castellcir i
Sauva Negra. Recorregut fàcil.Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.Persona de contacte JORDI CANUT
DIUMENGE 28 MAIG: 5ª Etapa del GR-11 entre Planolas i
la societat on vivimen
estàautocar.
prou de moda
moltes families
tinguin
Puigcerdà.A Desplaçament
Cal que
inscriure’s
prèviament.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
Llicència peixos,
Federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA.
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
DISSABTE
10 JUNY: Travessa des de Núria fins a Llo
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
(França).excursions.
Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”.
Persona de contacte JORDI CANUT.
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
companyia
les activitats
organitza
el Centre,entre
per lesPuigcerdà
raons que
DIUMENGE
30enJUNY:
6ª que
Etapa
del GR-11
us expliquem a continuació.

i
Meranges. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament.
primer lloc, “A”.
en tractar-se
d’activitats
on hi intervé
gent que
potser
Llicència En
Federativa
Persona
de contacte
RAMON
MATA.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden
sentir
amb de
la presència
d’animals,
i que aquests
concretar
el dianoper
feraelgust
sopar
la travessa
Caldes-Montserrat,
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

Falta
que tant bon punt ho tinguem enllestit us ho farem saber.
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A la pàgina següent, i en llistat d’activitats del CECMO podeu trobar
la diversitat de l’agenda del nostre centre excursionista. A més a més de
les dues etapes habituals de final de mes (ara amb el seguiment del
GR11, teniu més informació a la pàgina 4) hi trobem també una activitat promoguda pel grup de Natura del CECMO, que fent nit al refugi
del Rebost( més informació a la pàgina 5) realitzarà un curset per
aprendre a identificar els ocells pel seu cant, dues rutes senderistes que
ens portaran primer a descobrir el Massís dels Ports de Besseit, un terreny poc freqüentat pel CECMO que amaga interessants racons i tampoc més allunyat que el més trepitjat Pirineus. Pel juny una travessa
que ens porta des de Núria fins al poble de Llo, un recorregut semblant
al fet fa uns anys cap a la Vall d’Eyna, però modificant la vall francesa
per la que es fa la segona part del recorregut..
Pel 21 de maig reprenem una modalitat que feia un temps teniem un
xic oblidada, com son les matinals que ens acosten a conèixer entorns
naturals generalment no massa allunyats de Caldes, que permeten realitzar una activitat senderista d’un nivell molt assequible per a tothom,
i ideal també per aquells que comencen a realitzar activitats a la muntanya. A més a més tenen la facilitat de tornar a ser a Caldes a l’hora de
dinar. Per a aquest retorn, coneixerem els entorns de Castellcir, amb el
castell de la Popa i els paratges de Sauva Negra.

MAIG – JUNY 2017

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
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 la 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
—3—
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Quant rebreu aquest butlletí haurem acomplert ja les 4 primeres etapes
d’aquest seguiment del GR-11 que des del Cap de Creus ens hauran dut fins
a Maçanet de Cabrenys, a l’Alt Empordà. Hem creuat la Serra de l’Albera,
paisatges plens d’alzines sureres, i en definitiva el que serien els primers o
darrers (segons des d’on es miri) contraforts dels Pirineus. Tot i que no han
faltat les fortes pujades o llargs descensos, estem parlant d’uns relleus que
podem qualificar de suaus, i massa sovint excesivament i greument afectats
per la mà de l’home.
Ara, aprofitant
que s’acaba el
fred, els dies
s’allarguen i les
neus van desapareixent dels cims
més alts dels Pirineus, farem un
salt important i
començarem a
trescar indrets
més centrals del
Pirineu Català.
A partir del mes de maig ens en anem cap a la Cerdanya, amb dues etapes
que ens portaràn des de Planolas fins a Puigcerdà i tot seguit fins a Meranges, recorreguts que ens començaran a mostrar aquest veritable camí d’Alta
Muntanya. I atenció al mes de juliol que acabarem aquesta primera part del
seguiment del GR-11 amb una etapa de dos dies amb pernoctació al refugi
de l’Illa, a Andorra, els dies 29 i 30 de juliol, i que serviràn per tancar el
calendari d’activitats del CECMO fins passades les vacances d’estiu.

—4—

Taller d’iniciació a la via llarga

Sortida directa
de la Hiwatta

Pitó maltractat a la Chani

—9—
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ESCALADES

SECCIÓ DE NATURA

• Hiwatta (sortida directa), Miranda de les Boïgues, Montserrat,
V+/Ae (6c), 100 m, equipada, Nico i Pau
Sostinguda i vertical via a la Miranda de les Boïgues. transcorre pel pany de
paret que hi ha a l’esquerra del diedre per on s’enfila la clàssica Mompart.
Des del primer a l’últim metre, la roca és molt bona. El generós equipament
ens permetrà fer els descansos que vulguem (o necessitem) i provar els passos tantes vegades com vulguem i progressar en A0 quan les dificultats superen el 6è grau, com passa en tots els llargs. Acabar la via sortint per la
variant directa acaba d’arrodonir la via, en la nostra opinió. Molt recomanable.
• Chani, La Falconera, El Garraf, V, 130m, semi-equipada, Óscar i Isma
Bona via semiequipada sobre el mar, fet que li dóna un caràcter especial. La
bona roca permet protegir a gust tot el què faci falta amb assegurances flotants. De fet, potser és la millor opció en aquestes vies on la sal ataca sense
compassió les expansions. L’accés es fa ràpel·lant des de la part alta del penyassegat... A través d’una cova!
• GAM a la Portella Petita, Montserrat, 6a/Ae (6a+), 100 m, semiequipada, Óscar i Isma
Via de tall clàssic a tocar del principal accés a la magnífica regió d’Agulles a
Montserrat. El primer llarg no té cap assegurança (III+). Superem el tram
de 6a+ amb ajuda dels estreps en artificial equipat. Cal fer un ràpel de 25 m
a la baixada, ara sí, al cor d’Agulles.
Taller de via llarga al Gat penjat
Aquest abril, la secció d’escalada en col·laboració amb el Gat Penjat,
vam organitzar un taller d’iniciació a l’escalada de via llarga. Els 15 participants van gaudir d’un matí eminentment pràctic al rocòdrom, muntant i demuntant reunions i asseguraments, penjant-se i polint detalls importants a
la paret.
Sortint de la GAM

—8—

Després d’una primera jornada amb la Eloïsa Matheu el dia 1 d’abril
pels entorns de la Torre Marimon, amb una assistència de 15 persones
que van seguir el curset i que va resultar prou amena i interessant, ara
estem preparant una segona jornada que es farà pels entorns del Parc
Natural del Cadí-Moixeró
per tal d’ampliar els coneixements per identificar els
ocells pel seu so a un altre
àmbitat, també prou utilitzat per tots nosaltres com a
excursionistes, com és l’alta
muntanya. La instructora
d’aquests cursets, la Eloïsa
Matheu és una de les persones que més ha treballat i
divulgat aquesta matèria,
creant un segell discogràfic
(Alosa) on hi podem trobar
els sons de molts dels ocells
que trobem a les nostres contrades. Es tracta doncs d’una gran divulgadora i autora de material
molt útil per aquest tipus de identificació d’animals.
En un altre àmbit, des de la secció de Natura del CECMO fer-vos saber que durant el mes d’abril hi ha hagut a la biblioteca de Caldes una
exposició sobre l’afectació de l’impacte humà a la riera de Caldes, mostrant tot de deixalles que s’han recollit als vorals d’aquest eix fluvial.
En relació amb aquesta exposició us fem saber també que el proper
diumenge 14 de maig es celebra una nova jornada de l’European Clean
up Day, dins la setmana europea de la prevenció de residus i que es farà una recollida popular de residus a la Riera de Caldes. El lloc de trobada és al TOC i l’activitat serà des de les 9 del matí fins la 1 del migdia. Sereu benvinguts a col·laborar en la neteja dels nostres entorns.
—5—
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El passat mes de març va tenir lloc una nova edició de La Caminada de
Caldes, la número XVI, que aquest any portava per nom La Ruta de la
Serra Cavallera, i que tenia el seu punt culminant al Dolmen que es conserva en la part superior d’aquesta serra dels entorns de Sentmenat. Amb
un total de 630 participants que van sortir des del Parc de Can Rius per
pujar cap al Collet del Català, previ pas de la majoria per la opció que els
portava a creuar les restes del poblat íber de la Torre Roja. Després del
primer avituallament al Collet, el recorregut ens portava fins al paratge
de la remodelada Font del Bou i el Salt de Guanta, un clot feréstec però
molt interessant. Des d’aquí una pujada en acostava a Guanta, i el merescut entrepà de botifarra per
recuperar forces i emprendre el camí fins l’esmentat
Dolmen de la Serra Cavallera. A partir d’aquí una primera baixada ens acostava
a les afores de Sentmenat,
per tornar a remontar cap
al Collet d’en Cames (foto
de l’avituallament) i la barraca de pedra seca de Cal
Ull de Col. Seguint corriols i
caminets arribem de nou a
la cruïlla del Roure Gros, això sí per indrets no trepitjats per cap de les
anteriors caminades dels Amics del Sender.
Una interessant matinal que ens va permetre mostrar de nou els entorns
de Caldes i la muntanya del Farell. Amics del Sender us agraeixen de nou
la confiança que ens feu participant en aquesta activitat, i mostren una
vegada més la gratitud cap aquelles persones i empreses que fan possible
la organització de La Caminada, tant els col·laboradors del dia de l’activitat com aquelles empreses i entitats que donen suport material a la mateixa.
—6—

L’altre gran prova multitudinària organitzada des del CECMO, la
XVIII travessa des de Caldes fins a Montserrat es va celebrar el passat 8 d’abril, amb una participació de 172 persones caminant. Conjuntament amb els companys del Centre Excursionista de Palau Solità i Plegamans que surten des de la seva població i ens ajuntem tots
al primer avituallament de Can Vinyals, en una jornada que varem
poder gaudir de la bona climatologia i una travessa feta amb les particularitats habituals de cada any, però que permet tanmateix assolir
aquest repte a persones que potser no podrien fer-ho a un ritme més
exigent.
La sortida a 2/4 de
6 del matí des del
Parc de l’Estació de
Caldes i l’arribada
dels darrers caminants al Monestir de
Montserrat cap a les
7 de la tarda, amb
tot el seguit d’avituallaments entremig
del recorregut, el
comentar entre els diferents senderistes les anècdotes d’aquell tram, o
senzillament caminar i comentar amb uns i altres sobre qualsevol tema que s’enceti en aquell moment. Una forma, si més no singular, de
fer una travessa fins a Montserrat. I tot això, amb l’inestimable suport de tot l’equip que organitza els avituallaments, vetlla per la seguretat en el creuament de carreteres, etc.
Ara, com és habitual també, el sopar de cloenda de la CaldesMontserrat, on podrem comentar les anècdotes d’aquella jornada i
veure les imatges que ens va oferir aquesta nova edició d’una travessa que ha esdevingut un clàssic del CECMO.
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NÚ ME R O

69

MAIG – JUNY 2017

El passat mes de març va tenir lloc una nova edició de La Caminada de
Caldes, la número XVI, que aquest any portava per nom La Ruta de la
Serra Cavallera, i que tenia el seu punt culminant al Dolmen que es conserva en la part superior d’aquesta serra dels entorns de Sentmenat. Amb
un total de 630 participants que van sortir des del Parc de Can Rius per
pujar cap al Collet del Català, previ pas de la majoria per la opció que els
portava a creuar les restes del poblat íber de la Torre Roja. Després del
primer avituallament al Collet, el recorregut ens portava fins al paratge
de la remodelada Font del Bou i el Salt de Guanta, un clot feréstec però
molt interessant. Des d’aquí una pujada en acostava a Guanta, i el merescut entrepà de botifarra per
recuperar forces i emprendre el camí fins l’esmentat
Dolmen de la Serra Cavallera. A partir d’aquí una primera baixada ens acostava
a les afores de Sentmenat,
per tornar a remontar cap
al Collet d’en Cames (foto
de l’avituallament) i la barraca de pedra seca de Cal
Ull de Col. Seguint corriols i
caminets arribem de nou a
la cruïlla del Roure Gros, això sí per indrets no trepitjats per cap de les
anteriors caminades dels Amics del Sender.
Una interessant matinal que ens va permetre mostrar de nou els entorns
de Caldes i la muntanya del Farell. Amics del Sender us agraeixen de nou
la confiança que ens feu participant en aquesta activitat, i mostren una
vegada més la gratitud cap aquelles persones i empreses que fan possible
la organització de La Caminada, tant els col·laboradors del dia de l’activitat com aquelles empreses i entitats que donen suport material a la mateixa.
—6—

L’altre gran prova multitudinària organitzada des del CECMO, la
XVIII travessa des de Caldes fins a Montserrat es va celebrar el passat 8 d’abril, amb una participació de 172 persones caminant. Conjuntament amb els companys del Centre Excursionista de Palau Solità i Plegamans que surten des de la seva població i ens ajuntem tots
al primer avituallament de Can Vinyals, en una jornada que varem
poder gaudir de la bona climatologia i una travessa feta amb les particularitats habituals de cada any, però que permet tanmateix assolir
aquest repte a persones que potser no podrien fer-ho a un ritme més
exigent.
La sortida a 2/4 de
6 del matí des del
Parc de l’Estació de
Caldes i l’arribada
dels darrers caminants al Monestir de
Montserrat cap a les
7 de la tarda, amb
tot el seguit d’avituallaments entremig
del recorregut, el
comentar entre els diferents senderistes les anècdotes d’aquell tram, o
senzillament caminar i comentar amb uns i altres sobre qualsevol tema que s’enceti en aquell moment. Una forma, si més no singular, de
fer una travessa fins a Montserrat. I tot això, amb l’inestimable suport de tot l’equip que organitza els avituallaments, vetlla per la seguretat en el creuament de carreteres, etc.
Ara, com és habitual també, el sopar de cloenda de la CaldesMontserrat, on podrem comentar les anècdotes d’aquella jornada i
veure les imatges que ens va oferir aquesta nova edició d’una travessa que ha esdevingut un clàssic del CECMO.

— 7—

NÚ ME R O

69

MAIG – JUNY 2017

ESCALADES

SECCIÓ DE NATURA

• Hiwatta (sortida directa), Miranda de les Boïgues, Montserrat,
V+/Ae (6c), 100 m, equipada, Nico i Pau
Sostinguda i vertical via a la Miranda de les Boïgues. transcorre pel pany de
paret que hi ha a l’esquerra del diedre per on s’enfila la clàssica Mompart.
Des del primer a l’últim metre, la roca és molt bona. El generós equipament
ens permetrà fer els descansos que vulguem (o necessitem) i provar els passos tantes vegades com vulguem i progressar en A0 quan les dificultats superen el 6è grau, com passa en tots els llargs. Acabar la via sortint per la
variant directa acaba d’arrodonir la via, en la nostra opinió. Molt recomanable.
• Chani, La Falconera, El Garraf, V, 130m, semi-equipada, Óscar i Isma
Bona via semiequipada sobre el mar, fet que li dóna un caràcter especial. La
bona roca permet protegir a gust tot el què faci falta amb assegurances flotants. De fet, potser és la millor opció en aquestes vies on la sal ataca sense
compassió les expansions. L’accés es fa ràpel·lant des de la part alta del penyassegat... A través d’una cova!
• GAM a la Portella Petita, Montserrat, 6a/Ae (6a+), 100 m, semiequipada, Óscar i Isma
Via de tall clàssic a tocar del principal accés a la magnífica regió d’Agulles a
Montserrat. El primer llarg no té cap assegurança (III+). Superem el tram
de 6a+ amb ajuda dels estreps en artificial equipat. Cal fer un ràpel de 25 m
a la baixada, ara sí, al cor d’Agulles.
Taller de via llarga al Gat penjat
Aquest abril, la secció d’escalada en col·laboració amb el Gat Penjat,
vam organitzar un taller d’iniciació a l’escalada de via llarga. Els 15 participants van gaudir d’un matí eminentment pràctic al rocòdrom, muntant i demuntant reunions i asseguraments, penjant-se i polint detalls importants a
la paret.
Sortint de la GAM

—8—

Després d’una primera jornada amb la Eloïsa Matheu el dia 1 d’abril
pels entorns de la Torre Marimon, amb una assistència de 15 persones
que van seguir el curset i que va resultar prou amena i interessant, ara
estem preparant una segona jornada que es farà pels entorns del Parc
Natural del Cadí-Moixeró
per tal d’ampliar els coneixements per identificar els
ocells pel seu so a un altre
àmbitat, també prou utilitzat per tots nosaltres com a
excursionistes, com és l’alta
muntanya. La instructora
d’aquests cursets, la Eloïsa
Matheu és una de les persones que més ha treballat i
divulgat aquesta matèria,
creant un segell discogràfic
(Alosa) on hi podem trobar
els sons de molts dels ocells
que trobem a les nostres contrades. Es tracta doncs d’una gran divulgadora i autora de material
molt útil per aquest tipus de identificació d’animals.
En un altre àmbit, des de la secció de Natura del CECMO fer-vos saber que durant el mes d’abril hi ha hagut a la biblioteca de Caldes una
exposició sobre l’afectació de l’impacte humà a la riera de Caldes, mostrant tot de deixalles que s’han recollit als vorals d’aquest eix fluvial.
En relació amb aquesta exposició us fem saber també que el proper
diumenge 14 de maig es celebra una nova jornada de l’European Clean
up Day, dins la setmana europea de la prevenció de residus i que es farà una recollida popular de residus a la Riera de Caldes. El lloc de trobada és al TOC i l’activitat serà des de les 9 del matí fins la 1 del migdia. Sereu benvinguts a col·laborar en la neteja dels nostres entorns.

NÚ ME R O

69

MAIG – JUNY 2017

Quant rebreu aquest butlletí haurem acomplert ja les 4 primeres etapes
d’aquest seguiment del GR-11 que des del Cap de Creus ens hauran dut fins
a Maçanet de Cabrenys, a l’Alt Empordà. Hem creuat la Serra de l’Albera,
paisatges plens d’alzines sureres, i en definitiva el que serien els primers o
darrers (segons des d’on es miri) contraforts dels Pirineus. Tot i que no han
faltat les fortes pujades o llargs descensos, estem parlant d’uns relleus que
podem qualificar de suaus, i massa sovint excesivament i greument afectats
per la mà de l’home.
Ara, aprofitant
que s’acaba el
fred, els dies
s’allarguen i les
neus van desapareixent dels cims
més alts dels Pirineus, farem un
salt important i
començarem a
trescar indrets
més centrals del
Pirineu Català.
A partir del mes de maig ens en anem cap a la Cerdanya, amb dues etapes
que ens portaràn des de Planolas fins a Puigcerdà i tot seguit fins a Meranges, recorreguts que ens començaran a mostrar aquest veritable camí d’Alta
Muntanya. I atenció al mes de juliol que acabarem aquesta primera part del
seguiment del GR-11 amb una etapa de dos dies amb pernoctació al refugi
de l’Illa, a Andorra, els dies 29 i 30 de juliol, i que serviràn per tancar el
calendari d’activitats del CECMO fins passades les vacances d’estiu.

—4—

Taller d’iniciació a la via llarga

Sortida directa
de la Hiwatta

Pitó maltractat a la Chani
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A la pàgina següent, i en llistat d’activitats del CECMO podeu trobar
la diversitat de l’agenda del nostre centre excursionista. A més a més de
les dues etapes habituals de final de mes (ara amb el seguiment del
GR11, teniu més informació a la pàgina 4) hi trobem també una activitat promoguda pel grup de Natura del CECMO, que fent nit al refugi
del Rebost( més informació a la pàgina 5) realitzarà un curset per
aprendre a identificar els ocells pel seu cant, dues rutes senderistes que
ens portaran primer a descobrir el Massís dels Ports de Besseit, un terreny poc freqüentat pel CECMO que amaga interessants racons i tampoc més allunyat que el més trepitjat Pirineus. Pel juny una travessa
que ens porta des de Núria fins al poble de Llo, un recorregut semblant
al fet fa uns anys cap a la Vall d’Eyna, però modificant la vall francesa
per la que es fa la segona part del recorregut..
Pel 21 de maig reprenem una modalitat que feia un temps teniem un
xic oblidada, com son les matinals que ens acosten a conèixer entorns
naturals generalment no massa allunyats de Caldes, que permeten realitzar una activitat senderista d’un nivell molt assequible per a tothom,
i ideal també per aquells que comencen a realitzar activitats a la muntanya. A més a més tenen la facilitat de tornar a ser a Caldes a l’hora de
dinar. Per a aquest retorn, coneixerem els entorns de Castellcir, amb el
castell de la Popa i els paratges de Sauva Negra.
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ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
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 la 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
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NOTICIES CECMO
** A principis del mes d’abril es va efectuar el cobrament dels rebuts
domiciliats de les quotes de socis del CECMO de l’any 2017. També
s’ha avisat als socis que no tenien domiciliada la quota, que en cas de
no fer efectiu el pagament d’aquesta seran donats de baixa del Centre
Excursionista.
** Aquest passat mes d’abril el podem qualificar per les activitats realitzades des del CECMO com a mes “MONTSERRATÍ”. A més a més
de la travessa Caldes-Montserrat, el passat dissabte 22 d’abril es va fer
la travessa integral del Massís, amb una molt bona participació de més
de 20 persones. I per acabar el mes. en col·laboració amb el GAT PENJAT es va portar la projecció de l’audiovisual “HOMO MONTSERRATINUS” que reflexiona sobre l’evolució de l’escalada, amb imatges
de punts emblemàtics de l’escalada en aquest massís.
** Recordem que aquest proper mes de maig és el darrer mes per participar en el concurs de fotografía del CECMO, que podeu enviar dues
fotos per cada sortida, una de temàtica de DETALL i l’altre de PAISATGE al correu concurs.cecmo@gmail.com i que els guanyadors es faran públics durant una de les Projeccions a la Fresca del mes de juliol.
** Amics del Sender recorda que tenim el pal on hi ha la bandera al
cim del Farell molt malmès per efecte d’un llamp. Segurament en els
propers dies es procedirà a canviar-lo i es farà una crida als voluntaris
que vulguin venir per ajudar a pujar el material necessari fins al cim
del Pic del Vent.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 6 MAIG: 2ona jornada/curset d’identificació dels
ocells pels seus cants, fet per la Eloïsa Matheu. Parc Natural Cadí
Moixeró. Cal inscripció. Sortida a les 6:30 del refugi del Rebost.
Persona de contacte: JOAN SOLER.
DISSABTE 13 DE MAIG: Sortida de senderisme als Ports de
Besseit. Ruta prop de Horta de Sant Joan. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DIUMENGE 21 DE MAIG: Matinal per la zona de Castellcir i
Sauva Negra. Recorregut fàcil.Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.Persona de contacte JORDI CANUT
DIUMENGE 28 MAIG: 5ª Etapa del GR-11 entre Planolas i
la societat on vivimen
estàautocar.
prou de moda
moltes families
tinguin
Puigcerdà.A Desplaçament
Cal que
inscriure’s
prèviament.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
Llicència peixos,
Federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA.
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
DISSABTE
10 JUNY: Travessa des de Núria fins a Llo
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
(França).excursions.
Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”.
Persona de contacte JORDI CANUT.
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
companyia
les activitats
organitza
el Centre,entre
per lesPuigcerdà
raons que
DIUMENGE
30enJUNY:
6ª que
Etapa
del GR-11
us expliquem a continuació.

i
Meranges. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament.
primer lloc, “A”.
en tractar-se
d’activitats
on hi intervé
gent que
potser
Llicència En
Federativa
Persona
de contacte
RAMON
MATA.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden
sentir
amb de
la presència
d’animals,
i que aquests
concretar
el dianoper
feraelgust
sopar
la travessa
Caldes-Montserrat,
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

Falta
que tant bon punt ho tinguem enllestit us ho farem saber.
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**La fotografia de portada és del Massís de Montserrat i la de la contraportada del
Coll de Meians (GR-11 a la Cerdanya), ambdues de l’arxiu fotogràfic de Joan Soler .
A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de l’arxiu dels Amics del Sender, del
Pau Carnicero ,Ester Poch i Cesc Puig. La redacció i disseny del butlletí ha estat
realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració del Pau Carnicero ( Alpinisme).
**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, a l’espai del Gat Penjat 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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