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**A la portada hi tenim una foto d’arxiu del campanar de Beget, final d’etapa
programat per tercera vegada, i a la contraportada un paisatge de la sortida de
raquetes a Cap del Verd obra de Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi trobem
fotografies del grup CECMO-ALPI. 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 200 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
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NOTÍCIES CECMO
Després de bastant temps anunciantho ja tenim els nous carnets de soci del
CECMO. Els que rebeu el butlletí en
paper us l’enviem en aquest exemplar,
així que compte abans de llençar el
sobre assegureu-vos que teniu els nous
carnets. Els socis que reben només el
butlletí digital us farem arribar el nou
carnet, bé personalment o per correu
postal. Si d’aquí a uns dies no l’heu rebut, no dubteu a reclamar-lo.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 5 MAIG: Sortida per fer una ruta per la Vall del Lord
(Sant LLorenç de Morunys). Desplaçament amb vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 13 MAIG: Jornada de neteja dels entorns de la riera,
englobat dins la campnya LET’S CLEAN UP EUROPE. Trobada al
pati del TOC a les 9 del matí. En acabar hi haurà un petit refrigeri a
l’edifici de les Cases dels Mestres. Més informació a CECMO NATURA.

Us recordem també que teniu a la vostra disposició, al preu de 6€ el logo del
CECMO brodat, per poder personalitzar qualsevol objecte, motxilla, jaqueta,
etc.

DISSABTE 26 MAIG: 14ª Etapa del GR-11, entre Setcases i Beget
de 21 kms. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.

Aprofitem per donar la benvinguda a la organització de la neteja dels entorns
de la riera, que per primera vegada es fa des del CECMO, doncs el grup Defensa
de la Riera ara està integrat al grup CECMO NATURA. Com que
malauradament encara hi ha molts residus als nostres entorns naturals, la
jornada del 13 de maig tindria de sevir per concienciar a tothom de la necessitat
de no embrutar els nostres entorns, i si us animeu a venir veureu la gran
quantitat de brossa que encara hi podreu trobar. Una activitat també molt
instructiva per tal de prendre més conciència que cal preservar el nostre àmbit
natural. A la pàgina 10 hi trobareu el cartell anunciant l’acte.

DIUMENGE 3 JUNY: DIA DEL CECMO. Jornada lúdica pels socis
i no socis del CECMO, amb caminades, rutes de botànica, rocòdrom i un
dinar conjunt per acabar la jornada. Lloc: Sant Sebastià Montmajor.
(Més informació
a la pàgina
3 d’aquest
butlletí)
A la societat
on vivim
està prou de
moda que moltes families tinguin

En el llistat d’activitats segurament hi entrarem alguna sortida més pel juny,
que encara falta confirmar, i sí que us anunciem que pel pont del 11 de setembre
hi ha previst fer la travessa de l’olla de Núria, fent nit a l’alberg Pic de l’Àliga
de Núria. Es tracta d’una travessa llarga i dura, per la que cal una mínima
preparació física per poder realitzarla. Els interessats es poden anar reservant
un parell de dies d’aquell cap de setmana.

algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
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també
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fer desCal
del CECMO
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ja
és Persona
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RAMON
MATA. en les nostres
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DIVENDRES 13, 20 i 27 JULIOL: PROJECCIONS A LA
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
FRESCA.companyia
Tres divendres
de juliol
amb lesel tradiconals
en les activitats
que organitza
Centre, per les projeccions
raons que
d’audiovisuals
per
gaudir
de
la
muntanya
i
la fresca dels vespres
us expliquem a continuació.
calderins. JARDINS DEL TOC a les 10 del vespre.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
podenPREPARATORIA
tenir reaccions estranyesDE
envers
gent desconeguda.
REUNIÓ
LAaSORTIDA
EL DIJOUS

ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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DIADA DEL CECMO
Tal com us apuntàvem en el butlletí de Gener-Febrer, el diumenge dia 3 de
juny farem el Dia del CECMO, una jornada que volem dedicar als socis de
l’entitat i que serà oberta a tothom qui s’hi vulgui afegir.
El punt de trobada serà a Sant Sebastià de Montmajor, i durant el matí hi
haurà diferents activitats. Podreu triar entre la que millor s’adapti a les
vostres necesitats, entre una caminada d’unes 4 hores ( uns 14 / 15 kms ) , una
altre de més curta, de no més de dues hores ( 6 / 7 kms ), una passejada
botànica on descobrireu les diferents espècies de vegetació que conformen els
entorns de Sant Sebastià, i estem negociant la possibilitat de instal·lar el
rocòdrom de la FEEC per qui vulgui practicar l’escalada. Totes aquestes
activitats finalitzaran a l’hora de dinar, entre la 1 i les 2 del migdia, per acabar
la jornada amb un dinar, una paella d’arròs per a tothom. Caldrà fer una
inscripció prèvia i un pagament que pels socis del CECMO intentarem que
sigui gairebé simbòlic. També podeu convidar a persones que no siguin sòcies,
que tindràn un preu diferent.
Com que estem acabant de tancar els detalls de la jornada, quant ho tinguem
tot lligat us farem saber el procediment a seguir per la inscripció. Ens
agradaria molt poder comptar amb un gran nombre de socis, per tal de poder
trobar-nos d’una manera distesa i en un entorn tanmateix muntanyenc. És per
això que us avancem ja la data per tal que la reserveu al vostre calendari
d’activitats. L’horari de les diferents activitats vindrà donat per la durada de
la mateixa, i evidentment no és condició obligatòria participar en alguna
d’elles per poder venir al dinar, qui ho desitgi podrà venir només al dinar.
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COLLABORADORS CALDES-MONTSERRAT

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

Directa al Pico Abadías

OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10 DE LA NIT

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

E-MAIL CONTACTE:

info@cecmo.net

CECMO--ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es
BLOG CECMO
DEFENSA RIERA CALDES: www.defensarieradecaldes.cat

TELÈFON : 619 55 75 34
(només els dijous en horari d’obertura del Centre)
CAMÍ REIAL, 120
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

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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LA

CAMINADA DE CALDES

El passat 11 de març varem celebrar una nova edició de La Caminada de
Caldes, anomenada La ruta de la Capçalera de la Riera de Caldes, i que va portar
als més de 720 inscrits a gaudir d’una matinal excursionista per la Serra del
Farell.
Amb dos recorreguts, d’uns 17 i 12 kms , per tal que cadascú escollís la opció
que li anés millor, i amb un primer tram prou exigent per obrir la gana per
l’esmorzar que s’oferia al Turó del Casuc, els senderistes van anar resseguint la
Serra del Farell que nodreix d’aigua la incipient Riera de Caldes. Les pluges dels
dies anteriors van deixar la seva empremta, i la Riera baixava bastant plena el
dia de la Caminada, fet que fins i tot podia
dificultar una mica el tram final del
recorregut, amb els diferents creuament de la
riera.
Des del grup Amics del Sender agraïr a
tothom qui va inscriure’s per La Caminada la
confiança que ens feu cada any, i també un
fort agraïment a les prop de 40 persones que el
dia de La Caminada estan implicades en les
tasques d’organització , doncs sense el seu
desinteresat esforç no seria possible donar
servei als participants. I evidentment a les
agrupacions, empreses i comerços que aporten
algun tipus de col·laboració : PROTECCIÓ
CIVIL, CÀMPING EL PASQUALET, CAL
FRUITÓS, CUÈTARA, COCA-COLA, CAMP
BASE, EDITORIAL ALPINA I BASE
ESPORTS. També agraïr el suport que rebem
sempre des de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

CALDES-MONTSERRAT
El passat 7 d’abril va tenir lloc una nova edició de la Caldes/ Palau a
Montserrat, amb aquesta la XIX ena edició , que va comptar amb els 150
participants que s’admetia per poder organitzar amb garanties aquesta
travessa. Amb 89 inscrits sortint des de Caldes i 61 des de Palau Solità i
Plegamans, es van reunificar al primer control de Can Vinyals i des d’allà tots
junts cap a Montserrat, fent aturades als controls preparats de l’Hostal del Cim,
riera de les Arenes, Casa Nova de l’Obac, estació de Vacarisses, Monistrol i el
darrer al Monestir de Montserrat. Tot i l’amenaça constant de la posibilitat de
pluja, la meteorologia es va comportar magníficament, i tothom va poder
gaudir d’aquesta travessa, exigent sens dubte, però que tal com es porta a
terme assequible per a molta gent.
Des de les dues entitats organitzadores, CECMO i CEPSiP, agraïm a totes
aquelles empreses i comerços que col·laboren oferint els seus productes per tal
que no falti de res als senderistes inscrits, i que teniu representats amb els seus
logos a la pàgina anterior. També agraïr la feina humana dels col·laboradors en
la organització durant el recorregut i el muntatge dels avituallaments, que son
els que fan possible que tots els inscrits es sentin acollits i recolzats per tal de
poder assolir l’objectiu d’arribar a Montserrat. I tanmateix gràcies a les
persones que ens feu confiança i repetiu any rere any aquesta experiència o bé
us deixeu portar per aquells que us han aconsellat de provar de fer aquesta
travessa per primer cop.
Aquest any em desestimat el costum de fer un CD/Vídeo amb les imatges del
recorregut. Trobareu les fotografies en un album a la pàgina web del CECMO,
a la galeria de fotos, per poder repassar els moments més interesants del
recorregut.

Tal com s’anuncia en els diptics de publicitat, del total de la recaptació de les
inscripcions es destina un 5% a una entitat benèfica, i tal com venim fent els
darrers anys, es tracta de Creu Roja de Caldes. Per tal de formalitzar l’entrega
—8—
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ESCALADA

ESCALADA

Montserrat

Escalada en gel

• Adagio, Patriarques, 6b/A3, 220
m, semi-equipada, Mateu i Pau

La Grave

“Escalada intensa” segons l’Armand
Ballart
(http://armandballart.blogspot.com), i no hi podem
estar més d’acord. Escalada molt poc
repetida i amb les assegurances justes
(espits) on realment no hi ha més opció
i a les reunions. Destaquen les fissures
de la 1a i 4a tirada, tècniques i molt
poc protegides (6b i 6a+). Al penúltim
llarg, una curta secció d’artificial (A3)
on cal pitonar amb tècnica i confiar en
ploms ja emplaçats i en aparent bon
Entrant a les aèries plaques de la 5a tira- estat, ens porta a les plaques finals (6a)
protegides amb espits allunyats, que ens
da (A3/6a) a la Adagio
faran escalar i esmerçar-nos a trobar el
millor traçat. Roca de bona a acceptable.

Esgarrapem un parell de dies de
festa per escapar-nos als Alps a
escalar en gel. Anem a la Grave,
on escalem tres de les seves vies
més clàssiques:

•

La Pylone, I 3-4, 70 m

Bona cascada per començar. Pels
seus marges dret i esquerra hi
surten traçats sostinguts pero poc
difícils (3), mentre que si avancem
pel mig hi trobarem més verticalitat. Reunions intermèdies a dreta
i esquerra, a la roca. La segona
tirada és més vertical i exigent (4).

Muntanyes de Prades

• RIF, La Mussara, 6b+ (V+/A1), 80 m, molt poc equipada, Jordi i Pau
La seva llargada no impedeix que se li pugui donar el títol de “gran escalada”. Via
molt maca, amb un traçat lògic i sobre una roca simplement espectacular. Només
trobem dues expansions i un pitó a les tirades. La via bé mereix el viatge, i és
fàcilment combinable amb altres de la zona. La fissura de 6a+ del segon llarg és
apoteòsica, cal portar les piles ben carregades
i tenir bona vista amb l’emplaçament de
friends i tascons.

•

Llarg i interessant recorregut per
escalar força i agafar confiança,
mai amb ressalts excessivament
complicats però prou verticals i
sostinguts. Val la pena matinar, Accedint a les tirades clau de la Colère du ciel
hi va molta gent i es generen situacions realment caòtiques.
Moltes cordades eviten les
darreres 2-3 tirades, poc sostingudes, però val la pena
sortir per dalt.

•

Roca boníssima al 2n llarg de la RIF (6a+)

—6—

La colère du ciel, II 3+,
300 m

La Croupe de la
poufiasse, II 4+, 220
m

Bonica i exigent cascada
amb una tercera tirada sobre
una columna sostinguda.
Altra vegada, matineu! Després de la columna, val la
pena fer un parell de tirades
eminentment en neu per
escalar un darrer ressalt ben
interessant i vertical. Baixada en ràpel per la via.
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botànica on descobrireu les diferents espècies de vegetació que conformen els
entorns de Sant Sebastià, i estem negociant la possibilitat de instal·lar el
rocòdrom de la FEEC per qui vulgui practicar l’escalada. Totes aquestes
activitats finalitzaran a l’hora de dinar, entre la 1 i les 2 del migdia, per acabar
la jornada amb un dinar, una paella d’arròs per a tothom. Caldrà fer una
inscripció prèvia i un pagament que pels socis del CECMO intentarem que
sigui gairebé simbòlic. També podeu convidar a persones que no siguin sòcies,
que tindràn un preu diferent.
Com que estem acabant de tancar els detalls de la jornada, quant ho tinguem
tot lligat us farem saber el procediment a seguir per la inscripció. Ens
agradaria molt poder comptar amb un gran nombre de socis, per tal de poder
trobar-nos d’una manera distesa i en un entorn tanmateix muntanyenc. És per
això que us avancem ja la data per tal que la reserveu al vostre calendari
d’activitats. L’horari de les diferents activitats vindrà donat per la durada de
la mateixa, i evidentment no és condició obligatòria participar en alguna
d’elles per poder venir al dinar, qui ho desitgi podrà venir només al dinar.
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NOTÍCIES CECMO
Després de bastant temps anunciantho ja tenim els nous carnets de soci del
CECMO. Els que rebeu el butlletí en
paper us l’enviem en aquest exemplar,
així que compte abans de llençar el
sobre assegureu-vos que teniu els nous
carnets. Els socis que reben només el
butlletí digital us farem arribar el nou
carnet, bé personalment o per correu
postal. Si d’aquí a uns dies no l’heu rebut, no dubteu a reclamar-lo.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 5 MAIG: Sortida per fer una ruta per la Vall del Lord
(Sant LLorenç de Morunys). Desplaçament amb vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 13 MAIG: Jornada de neteja dels entorns de la riera,
englobat dins la campnya LET’S CLEAN UP EUROPE. Trobada al
pati del TOC a les 9 del matí. En acabar hi haurà un petit refrigeri a
l’edifici de les Cases dels Mestres. Més informació a CECMO NATURA.

Us recordem també que teniu a la vostra disposició, al preu de 6€ el logo del
CECMO brodat, per poder personalitzar qualsevol objecte, motxilla, jaqueta,
etc.

DISSABTE 26 MAIG: 14ª Etapa del GR-11, entre Setcases i Beget
de 21 kms. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.

Aprofitem per donar la benvinguda a la organització de la neteja dels entorns
de la riera, que per primera vegada es fa des del CECMO, doncs el grup Defensa
de la Riera ara està integrat al grup CECMO NATURA. Com que
malauradament encara hi ha molts residus als nostres entorns naturals, la
jornada del 13 de maig tindria de sevir per concienciar a tothom de la necessitat
de no embrutar els nostres entorns, i si us animeu a venir veureu la gran
quantitat de brossa que encara hi podreu trobar. Una activitat també molt
instructiva per tal de prendre més conciència que cal preservar el nostre àmbit
natural. A la pàgina 10 hi trobareu el cartell anunciant l’acte.

DIUMENGE 3 JUNY: DIA DEL CECMO. Jornada lúdica pels socis
i no socis del CECMO, amb caminades, rutes de botànica, rocòdrom i un
dinar conjunt per acabar la jornada. Lloc: Sant Sebastià Montmajor.
(Més informació
a la pàgina
3 d’aquest
butlletí)
A la societat
on vivim
està prou de
moda que moltes families tinguin

En el llistat d’activitats segurament hi entrarem alguna sortida més pel juny,
que encara falta confirmar, i sí que us anunciem que pel pont del 11 de setembre
hi ha previst fer la travessa de l’olla de Núria, fent nit a l’alberg Pic de l’Àliga
de Núria. Es tracta d’una travessa llarga i dura, per la que cal una mínima
preparació física per poder realitzarla. Els interessats es poden anar reservant
un parell de dies d’aquell cap de setmana.

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

DISSABTE
30totJUNY:
Etapa
deltéGR-11,
encaramenys
per determinar.
peixos,
i que hi 15ª
ha qui
també
alguna espècie
comú. La
Desplaçament
autocar.
inscriure’s
prèviament.
Llicència
reflexió en
que volem
fer desCal
del CECMO
afecta bàsicament
als gossos,
ja
és Persona
l’espècie de
quecontacte
possiblement
ens acompanyi
federativaque
“A”.
RAMON
MATA. en les nostres
excursions.

DIVENDRES 13, 20 i 27 JULIOL: PROJECCIONS A LA
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
FRESCA.companyia
Tres divendres
de juliol
amb lesel tradiconals
en les activitats
que organitza
Centre, per les projeccions
raons que
d’audiovisuals
per
gaudir
de
la
muntanya
i
la fresca dels vespres
us expliquem a continuació.
calderins. JARDINS DEL TOC a les 10 del vespre.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
podenPREPARATORIA
tenir reaccions estranyesDE
envers
gent desconeguda.
REUNIÓ
LAaSORTIDA
EL DIJOUS

ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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**A la portada hi tenim una foto d’arxiu del campanar de Beget, final d’etapa
programat per tercera vegada, i a la contraportada un paisatge de la sortida de
raquetes a Cap del Verd obra de Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi trobem
fotografies del grup CECMO-ALPI. 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 200 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
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