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**A la portada hi ha una fotografía del massís del Carlit, des de la zona de les Bulloses feta per l’Ester Poch, i a la contraportada una altre fotografía de l’Ester
Poch. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de Cesc Puig, imatges d’arxiu
del CECMO i del grup CECMO-ALPI. La redacció i disseny del butlletí ha estat
realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració del Pau Carnicero a la secció d’alpinisme.
**D’aquest butlletí s’han realitzat 190 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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PROGRAMA D’ACTIVITATS
A punt per encetar un nou any, com quant a l’escola estrenàvem llibreta,
sempre amb els millors auguris i amb l’esperança que allò nou superi per
bé aquelles experiències viscudes fins al dia d’avui. I quant això ho traslladem a l’excursionisme, sempre amb el repte de descobrir nous indrets i
gaudir de paisatges que ens aportin felicitat. Sempre, però amb les precaucions necessàries i estant coberts per si hi ha qualsevol contingència no
desitjable. Per això, una vegada més, us recomanem que activeu la llicència federativa, de la que trobareu informació de preus i els tràmits necessàris per sol·licitar-la.
Per posar en coneixement dels socis, us anunciem que aquest mes de
desembre el CECMO s’ha adherit al Pacte per la mobilitat sostenible a
Caldes de Montbui, una iniciativa de l’Ajuntament que cerca la construcció d’un espai públic net, segur i confortable i on prevalgui el dret a una
mobilitat ètica. Per altre banda, també ens hem adherit al projecte
“Boscos sans per a una Societat Saludable” engegat des de la plataforma
de ciència ciutadana “Alerta Forestal” impulsat des de la U.A.B. i l’Obra Social La
Caixa, i que busca recollir dades aportades
des de la ciutadania sobre l’estat dels nostres boscos. Des dels grups de CECMO NATURA es buscarà estar en contacte amb
aquest projecte.
Tal i com us anunciàvem en l’anterior butlletí, a primers d’any segurament ja disposarem d’alguns exemplars del logo brodat que hem encarregat per poder vendre als socis, al preu de 6 € la peça. Recordeu també que
queden camisetes per vendre ( al preu de 3 € ) i també algunes jaquetes,
tot i que d’aquestes darreres només alguns models i talles. El preu de venda està fixat en 10 € la prenda.
—2—

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 12 GENER: Assemblea General Ordinària del
CECMO, a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a
les 21:30 hores.
DIUMENGE 14 GENER: Sortida matinal “La Roca, un espai entre pedres i corriols” als entorns de La Roca del Vallès. Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DISSABTE 20 GENER: Sortida amb raquetes de neu. Lloc a determinar. Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa
“C” . Persona contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 28 GENER: 11ª Etapa del GR-11 entre Maçanet de
Cabrenys i Albanyà . Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
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DE MARÇ:
LA
CAMINADA
DE CALDES. Una
nova edició de la caminada que cada any organitza el grup dels AMICS
DEL SENDER, ara integrats dins del CECMO.
— 15—
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A la pàgina següent teniu el ventall d’activitats organitzades pel
CECMO durant els propers dos mesos, i així us sigui més fàcil la vostra
planificació personal envers les sortides que organitzem.
Com podeu veure, es mantenen pel darrer diumenge de mes el seguiment del GR-11, que ara retorna més cap a les terres de llevant, trepitjant la comarca de La Garrotxa. Aquestes sortides mantenen la mateixa
estructura de sempre, amb desplaçament amb autocar.
Estem a l’hivern, i no podien faltar algunes activitats amb neu, és per
això que trobareu dues sortides amb raquetes de neu, els llocs i dificultats estan per determinar, doncs depenen de les condicions de neu i meteorologia dels dies propers a la sortida. Aquestes sortides, tot i no ser
molt llargues, pel tipus de desplaçament i les condicions, acaben sent de
tot el dia. Si les condicions de neu no fossin suficients es buscarà algun
altre ruta, que llavors seria de senderisme.
També podeu veure que mantenim un parell de les anomenades sortides matinals, que solen ser per indrets no massa allunyats per tal de poder estar de tornada a Caldes a l’hora de dinar. En aquests mesos una
sortida pels entorns de La Roca del Vallès i l’altre per l’entorn d’Esparreguera. Aquest tipus de sortides tenen una dificultat i durada més curta que altres travesses, i per tant són especialment recomanades per
aquells que busquen recorreguts poc exigents o bé s’estan iniciant al
món de l’excursionisme.
I per acabar, teniu anunciada ja la data de La Caminada de Caldes del
2018, que serà el diumenge 11 de març.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS
ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
ATENCIÓ!!! EL PUNT DE TROBADA PER LES SORTIDES ÉS
DAVANT LA BENZINERA DEL CAPRABO.
— 14 —

El passat diumenge 17 de desembre es van celebrar a Caldes un seguit
d’actes per recaptar diners per a la Marató de TV3, i com ja va sent habitual els darrers, el CECMO va col·laborar-hi organitzant una caminada pels entorns de Caldes. Enguany va apuntar-hi un total de 70 persones que va fer un recorregut d’uns 10 quilòmetres,
passant per La Borda,
Torre Negrell, Can Valls,
Torre Marimon i Caldes
altre vegada. Un avituallament amb caldo calent
i un entrepà a l’arribada,
ofert per l’equip de
“Caldes Bull amb la Marató” van arrodonir la
jornada.
Tal com podeu veure en
el llistat d’activitats programades per les properes setmanes, tot i que
per dates n’informarem amb més detall al proper número del butlletí, us
donem coneixement de la data de la propera Caminada de Caldes, que
serà el diumenge 11 de març, amb sortida des del càmping El Pasqualet.
Es podran fer inscripcions anticipades ( amb descompte pels socis del
CECMO) en la manera habitual de cada any ( per internet des de Runedia, per transferència o bé directament des del local del CECMO). A partir de meitat de febrer tindrem ja tota la informació disponible. Per la
Caldes-Montserrat també tenim data prevista, que serà el dissabte 14
d’abril, just després de la Setmana Ssnta.
Esperem que aquest nou any que encetem sigui afortunat en sortides a
la muntanya, que la gaudiu plenament i si a més a més és en companyia
del CECMO, agraïts doblement per la confiança que ens feu.
SALUT I MOLTES EXCURSIONS.
—3—
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ESCALADA
Àger

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

• Inversió Tèrmica, Cap del Ras,
MD+, 6a/A0 (6b+), 250 m, equipada
tret dels 3 darrers llargs, Pau, Marc i
Joel.
Magnífic traçat sobre roca sensacional.
Les dificultats que li donen el grau en lliure es concentren a L1 i L6, en passos a
bloc sobre placa, que podrem fer en Ae
amb l'ajuda d'un estrep, o bé en A0 si li
posem una mica de morro. Caldrà portar
friends fins el nº3 de Camalot, un petit joc
de tascons i alguna baga per completar
l'equipament d'L6, reforçar R6 i per les
dues darreres tirades que estan desequipades i empalmem traçant una diagonal.
Molt recomanable, això sí, preferiblement
en dies d'hivern anticiclònics.

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es
D E F E N S A

R I E R A

C A L D E S :

https://defensarieradecald.wixsite.com/defensarieradecaldes

TELÈFON : 619 55 75 34
(només els dijous en horari d’obertura del Centre)

ADEÇA POSTAL :

4t llarg de la Inversió térmica (V+)

Garraf

• Excàlibur, Pic del Martell, V+, 250 m, 105 m, semiequipada, Javier i Joel.
Via amb molt bona roca en general, situada al sector lliure de restriccions, on
a tots els llargs podrem augmentar la protecció existent a base de flotants.
Reunions còmodes i equipades. El darrer llarg, si ho volem, el podrem fer sortint recte amunt per la via Teotihuacan, quedant una dificultat més homogènia a totes les tirades entorn al V/V+. Restaurada recentment, substituint burins per parabolts, esdevé un bon terreny de joc per una matinal en
dies freds, mercè a la seva orientació i proximitat al mar. Del tot recomanable.

CECMO

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
—4—
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Montserrat

• Boy-Roca a la Trompa de l'Elefant, 6a+,
140 m, equipada, Nico, José i Núria
Via molt bonica, amb roca excel·lent i en un racó
de Montserrat de postal. Llarg de 6a+ peculiar, 5
estrelles, cal no seguir massa els parabolts per
escalar-lo en lliure i gaudir-lo màxim!

• Amics del Sol, Roca Roja, MD 6a/A3+, 180
m, molt poc equipada, Jordi i Pau
Entretinguda via per la què hi esmercem 2 dies
llargs. Lliure del primer llarg delicat i difícil de
protegir (6a, 4 burins). L4 i L5 els més entretinguts, especialment al L5 on caldrà pitonar molt i
amb falques. L6 curt, però delicat i difícil de protegir, alguns passos de pitonar en lliure. Sortim
de nit i arribem a les 2 de
la matinada
al cotxe després de no trobar la baixada. Boy Roca a la Trompa de l’Elefant

PREUS QUOTES SOCIS

— 12 —

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2018
•

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 2018.

• Diedre Pericman, paret nord dels Ecos,
200 m, MD+, 6a (V+/A0), molt poc equipat,
Albert i Pau.
Via d’una lògica aclaparadora, resseguint un
diedre vertical de 160 m, on serà essencia l una
bona tècnica d’escalada en diedre i tranquil·litat
1r llarg de Rosaura (6b)
en l’emplaçament de friends, especialment micros, que entren perfecte. Atenció al primer llarg, prou fàcil però amb roca espantosa.

20 €

MENORS 18 ANYS 5 €

• Rosaura, Plecs del Llibre, MD+ 6b/A1, 180
m,
s e mi equipada,
Gemma i Pau
Bona via que
va a cerca les
fissures que
Pitons falcats a la Amics del Sol s’allunyen del
centre de la
paret est cap a
les fissures de prop l’esperó sud. Primer llarg el
més obligat, amb fines sortides, però també on hi
ha més bolts. A la resta de la via hi trobem molt
pocs parabolts alternats amb pitons i burins més
o menys rovellats, i podem anar emplaçant flotants. Amb aquest panorama, s’anima poc a forçar el lliure, i es poden anar escalant força bé
amb passos de Ae i sortides de V-V+.

ADULTS

2018

—5—
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ASSEMBLEA CECMO
Com cada any, a principis de gener tenim l’Assemblea General del
CECMO, on a part dels punts esencials que cal debatre amb els socis,
com ara l’estat de comptes i l’aprovació del pressupost per l’any vinent,
serveix també per fer un repàs a les activitats que s’han realitzat, en
aquest cas al 2017, i també exposar un seguit de propostes per l’any vinent. En aquest aspecta, enguany intentarem posar noms a les sortides
que pretenem organitzar, sense definir dates, però sí prendre el compromís d’exposar objectius més concrets.
El CECMO va creixent, tant en nombre de socis com en branques que
surten del tronc principal, i enguany cal afegir al grup dels Amics del
Sender i del CECMO-ALPI, la creació del grup NATURA CECMO on hi
ha també la secció de “Salvem la Riera”. Si voleu conèixer de primera
mà aquestes novetats no falteu el divendres dia 12 de gener a la sala 3
del Centre Cívic i Cultural de Caldes, a les 21:30 hores. ( amb el reglament dels nous estatuts no hi ha segona convocatòria, a l’hora fixada es
començarà l’Assemblea amb els socis assistents)
Recordeu que un cop finalitzada l’Assemblea tindrem l’habitual refrigeri per acabar de comentar temes i fer més distessa la reunió. Esperem
comptar amb un ampli nombre de socis per complimentar aquesta nova
assemblea general ordinària del CECMO.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
12 DE GENER DE 2018 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3

ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2017.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2018.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2018.
8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

—6—
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PREUS LLICÈNCIES 2018

SUB-14 / SUB-17 I FAMILIARS

Telèfons d’assistència per a
totes les modalitatsDes de
Catalunya i la resta de l’Estat: 900 120 180 (24 hores,
365 dies l’any).Des de l’estranger 00 34 934 957
662 (24 hores, 365 dies
l’any).

Assistència per a persones
sordes
Assistència de persones federades sordes, a través
dels serveis d’SMS i
WhatsApp, al número: +34
648 275 421. I a través de
les adreces electròniques: medic@racc.es (per a
les urgències)
i aut.medic@racc.es (per a
la gestió d’autoritzacions).
Per incidències, queixes o
dubtes sobre l’assegurança
d’accidents i de responsabilitat civil, us podeu posar
en contacte mitjançant: incidencies.federat
@feec.org
— 10 —
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PREUS LLICENCIES 2018
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MAJORS 18 ANYS I SUB-17
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PREUS LLICENCIES 2018
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ha més bolts. A la resta de la via hi trobem molt
pocs parabolts alternats amb pitons i burins més
o menys rovellats, i podem anar emplaçant flotants. Amb aquest panorama, s’anima poc a forçar el lliure, i es poden anar escalant força bé
amb passos de Ae i sortides de V-V+.

ADULTS

2018
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ESCALADA
Àger

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

• Inversió Tèrmica, Cap del Ras,
MD+, 6a/A0 (6b+), 250 m, equipada
tret dels 3 darrers llargs, Pau, Marc i
Joel.
Magnífic traçat sobre roca sensacional.
Les dificultats que li donen el grau en lliure es concentren a L1 i L6, en passos a
bloc sobre placa, que podrem fer en Ae
amb l'ajuda d'un estrep, o bé en A0 si li
posem una mica de morro. Caldrà portar
friends fins el nº3 de Camalot, un petit joc
de tascons i alguna baga per completar
l'equipament d'L6, reforçar R6 i per les
dues darreres tirades que estan desequipades i empalmem traçant una diagonal.
Molt recomanable, això sí, preferiblement
en dies d'hivern anticiclònics.

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es
D E F E N S A

R I E R A

C A L D E S :

https://defensarieradecald.wixsite.com/defensarieradecaldes

TELÈFON : 619 55 75 34
(només els dijous en horari d’obertura del Centre)

ADEÇA POSTAL :

4t llarg de la Inversió térmica (V+)

Garraf

• Excàlibur, Pic del Martell, V+, 250 m, 105 m, semiequipada, Javier i Joel.
Via amb molt bona roca en general, situada al sector lliure de restriccions, on
a tots els llargs podrem augmentar la protecció existent a base de flotants.
Reunions còmodes i equipades. El darrer llarg, si ho volem, el podrem fer sortint recte amunt per la via Teotihuacan, quedant una dificultat més homogènia a totes les tirades entorn al V/V+. Restaurada recentment, substituint burins per parabolts, esdevé un bon terreny de joc per una matinal en
dies freds, mercè a la seva orientació i proximitat al mar. Del tot recomanable.

CECMO

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
—4—

Excàlibur, Pic del Martell
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A la pàgina següent teniu el ventall d’activitats organitzades pel
CECMO durant els propers dos mesos, i així us sigui més fàcil la vostra
planificació personal envers les sortides que organitzem.
Com podeu veure, es mantenen pel darrer diumenge de mes el seguiment del GR-11, que ara retorna més cap a les terres de llevant, trepitjant la comarca de La Garrotxa. Aquestes sortides mantenen la mateixa
estructura de sempre, amb desplaçament amb autocar.
Estem a l’hivern, i no podien faltar algunes activitats amb neu, és per
això que trobareu dues sortides amb raquetes de neu, els llocs i dificultats estan per determinar, doncs depenen de les condicions de neu i meteorologia dels dies propers a la sortida. Aquestes sortides, tot i no ser
molt llargues, pel tipus de desplaçament i les condicions, acaben sent de
tot el dia. Si les condicions de neu no fossin suficients es buscarà algun
altre ruta, que llavors seria de senderisme.
També podeu veure que mantenim un parell de les anomenades sortides matinals, que solen ser per indrets no massa allunyats per tal de poder estar de tornada a Caldes a l’hora de dinar. En aquests mesos una
sortida pels entorns de La Roca del Vallès i l’altre per l’entorn d’Esparreguera. Aquest tipus de sortides tenen una dificultat i durada més curta que altres travesses, i per tant són especialment recomanades per
aquells que busquen recorreguts poc exigents o bé s’estan iniciant al
món de l’excursionisme.
I per acabar, teniu anunciada ja la data de La Caminada de Caldes del
2018, que serà el diumenge 11 de març.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS
ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
ATENCIÓ!!! EL PUNT DE TROBADA PER LES SORTIDES ÉS
DAVANT LA BENZINERA DEL CAPRABO.
— 14 —

El passat diumenge 17 de desembre es van celebrar a Caldes un seguit
d’actes per recaptar diners per a la Marató de TV3, i com ja va sent habitual els darrers, el CECMO va col·laborar-hi organitzant una caminada pels entorns de Caldes. Enguany va apuntar-hi un total de 70 persones que va fer un recorregut d’uns 10 quilòmetres,
passant per La Borda,
Torre Negrell, Can Valls,
Torre Marimon i Caldes
altre vegada. Un avituallament amb caldo calent
i un entrepà a l’arribada,
ofert per l’equip de
“Caldes Bull amb la Marató” van arrodonir la
jornada.
Tal com podeu veure en
el llistat d’activitats programades per les properes setmanes, tot i que
per dates n’informarem amb més detall al proper número del butlletí, us
donem coneixement de la data de la propera Caminada de Caldes, que
serà el diumenge 11 de març, amb sortida des del càmping El Pasqualet.
Es podran fer inscripcions anticipades ( amb descompte pels socis del
CECMO) en la manera habitual de cada any ( per internet des de Runedia, per transferència o bé directament des del local del CECMO). A partir de meitat de febrer tindrem ja tota la informació disponible. Per la
Caldes-Montserrat també tenim data prevista, que serà el dissabte 14
d’abril, just després de la Setmana Ssnta.
Esperem que aquest nou any que encetem sigui afortunat en sortides a
la muntanya, que la gaudiu plenament i si a més a més és en companyia
del CECMO, agraïts doblement per la confiança que ens feu.
SALUT I MOLTES EXCURSIONS.
—3—
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
A punt per encetar un nou any, com quant a l’escola estrenàvem llibreta,
sempre amb els millors auguris i amb l’esperança que allò nou superi per
bé aquelles experiències viscudes fins al dia d’avui. I quant això ho traslladem a l’excursionisme, sempre amb el repte de descobrir nous indrets i
gaudir de paisatges que ens aportin felicitat. Sempre, però amb les precaucions necessàries i estant coberts per si hi ha qualsevol contingència no
desitjable. Per això, una vegada més, us recomanem que activeu la llicència federativa, de la que trobareu informació de preus i els tràmits necessàris per sol·licitar-la.
Per posar en coneixement dels socis, us anunciem que aquest mes de
desembre el CECMO s’ha adherit al Pacte per la mobilitat sostenible a
Caldes de Montbui, una iniciativa de l’Ajuntament que cerca la construcció d’un espai públic net, segur i confortable i on prevalgui el dret a una
mobilitat ètica. Per altre banda, també ens hem adherit al projecte
“Boscos sans per a una Societat Saludable” engegat des de la plataforma
de ciència ciutadana “Alerta Forestal” impulsat des de la U.A.B. i l’Obra Social La
Caixa, i que busca recollir dades aportades
des de la ciutadania sobre l’estat dels nostres boscos. Des dels grups de CECMO NATURA es buscarà estar en contacte amb
aquest projecte.
Tal i com us anunciàvem en l’anterior butlletí, a primers d’any segurament ja disposarem d’alguns exemplars del logo brodat que hem encarregat per poder vendre als socis, al preu de 6 € la peça. Recordeu també que
queden camisetes per vendre ( al preu de 3 € ) i també algunes jaquetes,
tot i que d’aquestes darreres només alguns models i talles. El preu de venda està fixat en 10 € la prenda.
—2—

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 12 GENER: Assemblea General Ordinària del
CECMO, a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a
les 21:30 hores.
DIUMENGE 14 GENER: Sortida matinal “La Roca, un espai entre pedres i corriols” als entorns de La Roca del Vallès. Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DISSABTE 20 GENER: Sortida amb raquetes de neu. Lloc a determinar. Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa
“C” . Persona contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 28 GENER: 11ª Etapa del GR-11 entre Maçanet de
Cabrenys i Albanyà . Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DISSABTE
FEBRER:
Sortida
raquetes
de neu.
algun10
animal
de companyia
a casa,amb
generalment
gossos,
gats,Lloc
ocellsa odeterminar. peixos,
Desplaçament
amb
vehicles
particulars.
Llicència
federativa
tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
“C” . Persona
contacte
JORDI
reflexió
que volem
fer desCANUT.
del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIUMENGE
18 FEBRER: Matinal a Sant Salvador de les Espases
excursions.
(Esparraguera). Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federaDes del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
tiva “A”. companyia
Persona deencontacte
JORDI
CANUT.
les activitats
que organitza
el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.
DIUMENGE
25 FEBRER: 12ª Etapa del GR-11 entre Albanyà i
primer lloc, enen
tractar-se
d’activitats
on hi intervé
gent que potser
Sadernes. En
Desplaçament
autocar.
Cal inscriure’s
prèviament.
Llicènni tant“A”.
sols Persona
coneixiem de
anteriorment,
per respecte
a aquestes persones
cia Federativa
contacte RAMON
MATA.
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests

poden tenir
estranyes
envers
a gent desconeguda.
DIUMENGE
11 reaccions
DE MARÇ:
LA
CAMINADA
DE CALDES. Una
nova edició de la caminada que cada any organitza el grup dels AMICS
DEL SENDER, ara integrats dins del CECMO.
— 15—
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CENTRE
EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net
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**A la portada hi ha una fotografía del massís del Carlit, des de la zona de les Bulloses feta per l’Ester Poch, i a la contraportada una altre fotografía de l’Ester
Poch. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de Cesc Puig, imatges d’arxiu
del CECMO i del grup CECMO-ALPI. La redacció i disseny del butlletí ha estat
realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració del Pau Carnicero a la secció d’alpinisme.
**D’aquest butlletí s’han realitzat 190 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
GENER – FEBRER 2018

