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**A la portada hi tenim una foto de l’Ester Poch feta als entorns deViladrau, l’hivern passat, i a la contraportada una imatge del Pau Carnicero ,de l’expedició al Pic
Marx. A l’interior del butlletí hi trobem una altre fotografia de l’expedició al Pic
Marx, i fotografies d’arxiu del CECMO. 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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NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

**El proper dissabte dia 24 de novembre la secció dels Amics del Sender tenen
previst pujar un nou pal al cim del Pic del Vent per poder onejar de nou la senyera al cim més alt de la Serra del Farell. Com que l’accés només es pot fer pel
corriol que puja des de la plaça rodona on hi ha les antenes, calen voluntaris per
pujar el pal i ajudar al moment de instal·lar-lo. Qui vulgui venir a col·laborar
pot contactar amb el correu del CECMO (info@cecmo.net), o amb en Joan Soler
o Jordi Montpart dels Amics del Sender. Ja informarem com fer-ho per pujar
fins a la placeta des d’on pujarem el pal i dels horaris previstos. En principi, la
previsió és que cap a les 12 del migdia estigui el pal posat amb la senyera onejant de nou al cim del Pic del Vent.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:

**Arribem una vegada més a finals d’any, i
tornen els temes habituals i recurrents de cada any. A principi de desembre esperem tenir
totes les dades per poder començar a tramitar
les llicències pel 2019 ( us recordem una vegada més que la que teniu tramitada deixa de
tenir efecte el 31 de desembre de 2018). Per
tant, quant tinguem la informació us la farem
arribar per poder tramitar la nova, segons els procediments habituals els darrers
anys ( pagament de la quota de soci i de la llicència que demaneu ), bé per transferència o en efectiu els dijous al local del CECMO.

DISSABTE 24 NOVEMBRE: Pujada del pal per la senyera del Pic
del Vent per substituir el que va malmetre un llamp. Més informació a la
pàgina 2. Organitza AMICS DEL SENDER.

**També com cada any, a principis de gener tindrà lloc l’Assamblea General
de Socis, programada pel divendres dia 11 de gener, a les 21:30 hores, a la Sala 2
del Centre Cívic i Cultural, al carrer Buenos Aires 16-18 de Caldes de Montbui.
Trobareu el cartell amb l’ordre del dia a la pàgina 4 d’aquest butlletí. La dinàmica de l’Assemblea serà el mateix dels darrers anys, amb els seguiment dels
punts de l’ordre del dia, els precs i preguntes del final de l’Assemblea i el petit
refrigeri de cloenda, on podrem acabar de comentar els temes d’una forma més
distesa.

DIUMENGE 30 DESEMBRE: Tradicional matinal, la
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
“Crematorrons”,
amb recorregut encara per decidir. L’excusa ideal per
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
trencar el usritme
dels agrans
àpats d’aquests dies i per poder retrobar-nos
expliquem
continuació.
fent activitats de muntanya. Persona de Contacte JORDI CANUT.

DIUMENGE 11 NOVEMBRE: 1ª etapa de la ruta de les Colònies
tèxtils. Berga a Puig-reig. 22 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en autocar. Cal reservar . Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC PUIG.
DIUMENGE 18 NOVEMBRE: “EL DIA DE LA RIERA”, de 10 a
14 hores a la Ronda Verda de Palau Solità i Plegamans. Exposicions, tallers, visites virtuals,etc. Jornada on hi participa el grup Defensa de la
Riera de Caldes, de la secció del CECMO NATURA.

DIUMENGE 25 NOVEMBRE: 2ª etapa de la ruta de les Colònies
tèxtils. Puig-reig a Balsareny. 18 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en
autocar. Cal reservar . Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC
PUIG.
A la
societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
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En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser

ni tant sols
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perGeneral
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DIVENDRES
11coneixiem
GENER:
Assamblea
Socis del
CECMO,
que
es
poden
no
sentir
a
gust
amb
la
presència
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i
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poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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PROPERES ACTIVITATS

ALPINISME
EXPEDICIÓ AL PIC MARX (6723 m, PAMIR)

En el ventall de les activitats properes que us detallem a la pàgina
següent aquesta vegada hi aparèixen programacions poc habituals.
En primer lloc tenim l’activitat que es desenvoluparà el proper 18 de
novembre a Palau-Solità, organitzada pel consorci Viu La Riera, que
agrupa 4 municipis per on passa la Riera de Caldes i que vol donar a
conèixer l’estat en què es troba la llera d’aquesta riera. Hi trobareu
exposicions, tallers, visites virtuals, etc. A la pàgina web de l’ajuntament de Palau hi trobareu més informació:
www.palauplegamans.net/actualitat/agenda
Pel 16 de desembre, i coincidint amb la Marató de TV3 cada any el
CECMO hi organitza una petita caminada. Tot i que no hi ha res tancat encara, us ho possem al llistat d’activitats, doncs amb molta probabilitat hi haurà també alguna activitat enguany.
Com cada any, per les festes de Nadal tindrem la tradicional matinal
Crematorrons, que tant bé va per poder estirar les cames i fer una petita aturada en els grans àpats que acostumem a tenir aquells dies.
És probable que entre les dates que queden lliures sense cap activitat
s’acabi programant alguna altre sortida, que ja l’anirem informant
quant la tinguem preparada.

A principis d’agost ens plantem a Dushambé, capital del Tadjikistan, amb
l’objectiu principal d’escalar el Pic Karl Marx, al Pamir sud, prop de la frontera afganesa. Com a aclimatació, passem una setmana a les muntanyes Fan, al
nordoest del país. Allà escalem el pic Energia (5120 m), una escalada més tècnica del previst, amb uns darrers 100 m d’escalada en gel i mixt, senzill aperò
extenuant. Un cop aclimatats, viatgem a Khorog, capital del GornoBadakshan, el Pamir. Des
d’allà arribem a Djafshangos, petit poblet ramader a
3500 m al peu del Marx i
l’Engels. Amb una logística
molt escassa, comencem la
caminada amb molt de pes, i
muntem un camp base al
vessant N de la muntanya,
sota la gran glacera del
Marx i les grans parets nord
del Marx i Engels. Encara
haurem de muntar 3 campaments més per plantar-nos
al plateau glaciar a 5700 m des d’on s’ataca el cim. La poca informació existent
i el retrocés de les glaceres condiciona especialment l’accés al camp 2 i 3, que
presentaven obstacles de roca i gel que ni tan sols sabíem si serien raonablement superables. El sisè dia a la muntanya, ataquem cim. Malauradament, un
error estratègic en l’atac, i una lleugera manca d’aclimatació ens obliguen a
girar cua a 6600 m, totalment esgotats i conscients que la baixada reclama tota la nostra atenció. L’endemà escalem una muntanya veïna de 5900 m, i baixem al camp 2. La manca de logística complicaria molt un segon atac, doncs
hauríem de baixar a buscar menjar al C1, i repetir pujades per terreny tècnic i
exposat. A més, la sensació és d’èxit complet, doncs cada cop som més a prop
del principal objectiu: tornar.
Per una informació més
https://cecmoalpi.blogspot.com/
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
11 DE GENER DE 2019
21,30 hores
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3

ORDRE DEL DIA.
** DADES D’INTERÈS PEL SOCI: ACTUALITZACIÓ DEL NOMBRE
DE SOCIS DEL CECMO, I ESTADÍSTIQUES DE BAIXES/ ALTES, ETC.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

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

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

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2019.

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

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019.

ADEÇA POSTAL :

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

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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CAMINADA SOLIDÀRIA CAPVUITADA

EL GR–7

El passat dissabte 20 de novembre, coincidint amb la capvuitada de la Festa
Major, el CECMO va organitzar una caminada pels entorns de Caldes, i com ja
anem fent els darrers anys, la inscripció es destina a l’estudi de l’enfermetat Dermatomiositis Juvenil, una malaltía minoritària que necesita d’aquestes aportacions per tal que es pugui finançar el seu estudi i posterior curació. Enguany hi va
participar un total de 160 persones, que van optar per una de les dues modalitats
de caminada, i que finalment ha recaptat 1.200 € per ser destinats a aquesta causa solidària.

Amb l’arribada del nou any començarà el nou projecte del CECMO de seguiment d’un recorregut, i aquest serà el GR-7, un sender que començarem a Andorra i acabarà als Ports de Beseit, resseguint Catalunya de nord a Sud, i que
pel cap baix ens portarà uns 2 anys d’activitats pel darrer cap de setmana de
cada mes.

Els que van optar pel recorregut curt de 6 kms, després de creuar la carretera
que va a Sant Feliu de Codines, a l’alçada del cementiri de Caldes, pujaven fins a
la casa de Can Camp, arribaven a les proximitats del
camp de golf i tornàven a Can
Rius per Can Cararac, Font
del Dimoni i Passeig del Remei.
Els que optàven pel recorregut exigent de 18 kms, des de
Can Rius anàven fins al càmping El Pasqualet, camí del
Foment, s’enfilàven cap a
Ferles, rodejàven del Turó del
Prat de Dalt, arribaven fins al
Castell de Montbui i llavors baixàven cap al camp de golf de Caldes, on per sobre
la casa de Can Camp coincidien amb el recorregut de tornada de la ruta curta,
per acabar de nou a Can Rius.

Connectat a un gran eix europeu que travessa Andorra, el GR® 7 neix a la Farga de Moles, des d'on va a la Seu d'Urgell i voreja la serra del Cadí fins a Tuixén.
Després torna a pujar fins a Coll de Jou i baixa – passant per les fonts del Cardener – a Sant Llorenç del Morunys. Continua cap a Solsona i el Santuari del
Miracle i arriba a Pinós. El sender segueix entre camps de cereals i turons suaus
fins a Sant Pere Sallavinera, Rubió i Bellprat, puja a la serra de Miramar i baixa a La Riba. Continua per Mont-ral i Arbolí, arriba a la mola de Colldejou i la
serra de Llaberia, i baixa per Tivissa, Rasquera i Benifallet, seguint l'Ebre. Des
de l'Ebre el camí puja a Paüls creuant els Ports de Beseit, on segurament acabarem nosaltres el seguiment, ja que després s’endinsa a la Comunitat Valenciana,
des d'on segueix fins a Tarifa (sud de la Península).
Estem acabant d’enllestir les primeres etapes, però com que durant els mesos
d’hivern les primeres etapes es veurien afectades per la neu dels Pirineus, segurament començarem a l’alçada de Sant Llorenç Savall per avançar cap al sud, i
a partir de la primavera es realitzaran el que serien les primeres etapes, que
coincideixen de ple al Pirineu.
Com de costum, els desplaçaments en autocar, per facilitar la comoditat del viatge i la logística de ser rutes lineals i no circulars.

Un any més agraïr als comerços que han col·laborat amb aquesta causa solidària, “CAL FRUITÓS”, “BON ÀREA”, “PA ARTESÀ”, “PASTISSERIA SANT
ANTONI”,”AQUARIUS” i “SOLAN DE CABRAS”, a tots els voluntaris que
ajuden al CECMO a organitzar aquestes activitats, i evidentment a tots aquells
participants que col·laboren amb la seva inscripció a fer possible aquestes recaptacions. Moltes gràcies a totes i tots !!!
—8—
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LA RUTA DE LES
Tot i que la ruta de les colònies comença a Cal Rosal, nosaltres aprofitem per sortir des de Berga i conèixer així un tram de la via del carrilet
que anava des de Manresa fins a Guardiola de Berguedà. Per tant comencem a caminar des de Berga per la carretera que va al Pedret, actualment
asfaltada. Aproximadament un quilòmetre després de deixar enrera l’institut Guillem de Berguedà, enfilem un corriol a la dreta que baixa fins a
un torrent amb un bonic salt d’aigua, per continuar dins al bosc fins arribar al pont del Pedret. Aquí connectem amb la via verda que ens
portarà, després de passar tres
túnels i algun pont fins a Cal Rosal, la primera de les colònies que
trobem al recorregut. A partir
d’aquí, el camí es comença a enfilar, sobretot a partir del Pont
d’Orniu fins arribar a l’església
de Sant Vicenç d’Obiols, una joia del romànic berguedà.
Ara tornarem a baixar fins a trobar de nou el Llobregat i accedim a la
colònia de la Plana. La creuarem passant per davant de la fàbrica i després d’un caminet vora el canal arribem a la fàbrica de l’Ametlla de Casserres. Al final del nucli hi trobem el pont de les Febres i després d’un
corriol que voreja el canal d’aigua arribem a la Font del Balç.
Entrem a Gironella, on hi trobem la Colònia de Cal Metre, i després de
passar pel costat del Pont Vell, un caminet ens apropa de nou al Llobregat, i després de creuar-lo per una palanca accedim a Viladomiu Nou, on
podem fer una visita guiada a la Torre de l’Amo. Després de creuar la colònia del Guixaró ens endinsem al bosc fins arribar a la colònia de Cal
Prat, on creuarem el canal i anirem en direcció S fins a l’entrada de la
turbina, i després de creuar el pont de Periques arribarem a la fàbrica de
Cal Cases. Des d’aquí accedim al centre de Puig-reig, a meitat del recorregut, aproximadament.
—6—

COLÒNIES TÈXTILS.
Creuant la població arribem a la Colònia Pons, i després d’un magnífic
passeig de til·lers baixem les escales cap a la fàbrica i voregem el Llobregat fins a Cal Marçal. Creuarem pel costat dels galliners i els garatges fins
a l’entrada de la fàbrica i per un corriol devallarem fins a uns horts i creuarem el riu, ens endinsem per un camí dins al bosc, i després de vorejar
un camp veiem a l’altre banda del riu la Colònia de Cal Vidal. Ens desviem una mica per accedir-hi i visitar-la, i després retornarem a aquest
punt inicial. Per una
pista planera entre
camps i boscos veiem
una mica apartat del
camí la colònia de Cal
Riera. Continuem el
curs del riu aigües
avall fins a creuar la
riera de Merlès. Passem per una pollancreda i resseguim els
marges del riu, en un
ambient humit i de
vegetació espessa.
Creuem el llobregat per una palanca de ferro i fusta i accedim a l’Ametlla de Merola. Des d’aquí accedim al poble de Navàs, el creurem i seguirem un tram de la carretera BV-4401, i abans del pont de Castellet ens
desviem per un camí a la dreta, que ens portarà per les cases de Cal Forcada i de Cal Rata, per un paisatge molt obert, entre camps, fins al serrat
de Lledó, on un corriol s’enfila fins a descobrir la colònia Soldevila als
nostres peus. Passem pel costat de l’església romànica de Sant Esteve i
seguim fins a la resclosa de la Rabeia i més endavant fins la resclosa dels
Manresans, on comença la ruta de la Sèquia de Manresa, que ens portarà
fins a l’entrada de Balsareny, on acabarem el recorregut de la ruta de les
Colònies Tèxtils.
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Rius per Can Cararac, Font
del Dimoni i Passeig del Remei.
Els que optàven pel recorregut exigent de 18 kms, des de
Can Rius anàven fins al càmping El Pasqualet, camí del
Foment, s’enfilàven cap a
Ferles, rodejàven del Turó del
Prat de Dalt, arribaven fins al
Castell de Montbui i llavors baixàven cap al camp de golf de Caldes, on per sobre
la casa de Can Camp coincidien amb el recorregut de tornada de la ruta curta,
per acabar de nou a Can Rius.

Connectat a un gran eix europeu que travessa Andorra, el GR® 7 neix a la Farga de Moles, des d'on va a la Seu d'Urgell i voreja la serra del Cadí fins a Tuixén.
Després torna a pujar fins a Coll de Jou i baixa – passant per les fonts del Cardener – a Sant Llorenç del Morunys. Continua cap a Solsona i el Santuari del
Miracle i arriba a Pinós. El sender segueix entre camps de cereals i turons suaus
fins a Sant Pere Sallavinera, Rubió i Bellprat, puja a la serra de Miramar i baixa a La Riba. Continua per Mont-ral i Arbolí, arriba a la mola de Colldejou i la
serra de Llaberia, i baixa per Tivissa, Rasquera i Benifallet, seguint l'Ebre. Des
de l'Ebre el camí puja a Paüls creuant els Ports de Beseit, on segurament acabarem nosaltres el seguiment, ja que després s’endinsa a la Comunitat Valenciana,
des d'on segueix fins a Tarifa (sud de la Península).
Estem acabant d’enllestir les primeres etapes, però com que durant els mesos
d’hivern les primeres etapes es veurien afectades per la neu dels Pirineus, segurament començarem a l’alçada de Sant Llorenç Savall per avançar cap al sud, i
a partir de la primavera es realitzaran el que serien les primeres etapes, que
coincideixen de ple al Pirineu.
Com de costum, els desplaçaments en autocar, per facilitar la comoditat del viatge i la logística de ser rutes lineals i no circulars.

Un any més agraïr als comerços que han col·laborat amb aquesta causa solidària, “CAL FRUITÓS”, “BON ÀREA”, “PA ARTESÀ”, “PASTISSERIA SANT
ANTONI”,”AQUARIUS” i “SOLAN DE CABRAS”, a tots els voluntaris que
ajuden al CECMO a organitzar aquestes activitats, i evidentment a tots aquells
participants que col·laboren amb la seva inscripció a fer possible aquestes recaptacions. Moltes gràcies a totes i tots !!!
—8—
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
11 DE GENER DE 2019
21,30 hores
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3

ORDRE DEL DIA.
** DADES D’INTERÈS PEL SOCI: ACTUALITZACIÓ DEL NOMBRE
DE SOCIS DEL CECMO, I ESTADÍSTIQUES DE BAIXES/ ALTES, ETC.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

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

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

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2019.

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

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019.

ADEÇA POSTAL :

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

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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PROPERES ACTIVITATS

ALPINISME
EXPEDICIÓ AL PIC MARX (6723 m, PAMIR)

En el ventall de les activitats properes que us detallem a la pàgina
següent aquesta vegada hi aparèixen programacions poc habituals.
En primer lloc tenim l’activitat que es desenvoluparà el proper 18 de
novembre a Palau-Solità, organitzada pel consorci Viu La Riera, que
agrupa 4 municipis per on passa la Riera de Caldes i que vol donar a
conèixer l’estat en què es troba la llera d’aquesta riera. Hi trobareu
exposicions, tallers, visites virtuals, etc. A la pàgina web de l’ajuntament de Palau hi trobareu més informació:
www.palauplegamans.net/actualitat/agenda
Pel 16 de desembre, i coincidint amb la Marató de TV3 cada any el
CECMO hi organitza una petita caminada. Tot i que no hi ha res tancat encara, us ho possem al llistat d’activitats, doncs amb molta probabilitat hi haurà també alguna activitat enguany.
Com cada any, per les festes de Nadal tindrem la tradicional matinal
Crematorrons, que tant bé va per poder estirar les cames i fer una petita aturada en els grans àpats que acostumem a tenir aquells dies.
És probable que entre les dates que queden lliures sense cap activitat
s’acabi programant alguna altre sortida, que ja l’anirem informant
quant la tinguem preparada.

A principis d’agost ens plantem a Dushambé, capital del Tadjikistan, amb
l’objectiu principal d’escalar el Pic Karl Marx, al Pamir sud, prop de la frontera afganesa. Com a aclimatació, passem una setmana a les muntanyes Fan, al
nordoest del país. Allà escalem el pic Energia (5120 m), una escalada més tècnica del previst, amb uns darrers 100 m d’escalada en gel i mixt, senzill aperò
extenuant. Un cop aclimatats, viatgem a Khorog, capital del GornoBadakshan, el Pamir. Des
d’allà arribem a Djafshangos, petit poblet ramader a
3500 m al peu del Marx i
l’Engels. Amb una logística
molt escassa, comencem la
caminada amb molt de pes, i
muntem un camp base al
vessant N de la muntanya,
sota la gran glacera del
Marx i les grans parets nord
del Marx i Engels. Encara
haurem de muntar 3 campaments més per plantar-nos
al plateau glaciar a 5700 m des d’on s’ataca el cim. La poca informació existent
i el retrocés de les glaceres condiciona especialment l’accés al camp 2 i 3, que
presentaven obstacles de roca i gel que ni tan sols sabíem si serien raonablement superables. El sisè dia a la muntanya, ataquem cim. Malauradament, un
error estratègic en l’atac, i una lleugera manca d’aclimatació ens obliguen a
girar cua a 6600 m, totalment esgotats i conscients que la baixada reclama tota la nostra atenció. L’endemà escalem una muntanya veïna de 5900 m, i baixem al camp 2. La manca de logística complicaria molt un segon atac, doncs
hauríem de baixar a buscar menjar al C1, i repetir pujades per terreny tècnic i
exposat. A més, la sensació és d’èxit complet, doncs cada cop som més a prop
del principal objectiu: tornar.
Per una informació més
https://cecmoalpi.blogspot.com/
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NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

**El proper dissabte dia 24 de novembre la secció dels Amics del Sender tenen
previst pujar un nou pal al cim del Pic del Vent per poder onejar de nou la senyera al cim més alt de la Serra del Farell. Com que l’accés només es pot fer pel
corriol que puja des de la plaça rodona on hi ha les antenes, calen voluntaris per
pujar el pal i ajudar al moment de instal·lar-lo. Qui vulgui venir a col·laborar
pot contactar amb el correu del CECMO (info@cecmo.net), o amb en Joan Soler
o Jordi Montpart dels Amics del Sender. Ja informarem com fer-ho per pujar
fins a la placeta des d’on pujarem el pal i dels horaris previstos. En principi, la
previsió és que cap a les 12 del migdia estigui el pal posat amb la senyera onejant de nou al cim del Pic del Vent.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:

**Arribem una vegada més a finals d’any, i
tornen els temes habituals i recurrents de cada any. A principi de desembre esperem tenir
totes les dades per poder començar a tramitar
les llicències pel 2019 ( us recordem una vegada més que la que teniu tramitada deixa de
tenir efecte el 31 de desembre de 2018). Per
tant, quant tinguem la informació us la farem
arribar per poder tramitar la nova, segons els procediments habituals els darrers
anys ( pagament de la quota de soci i de la llicència que demaneu ), bé per transferència o en efectiu els dijous al local del CECMO.

DISSABTE 24 NOVEMBRE: Pujada del pal per la senyera del Pic
del Vent per substituir el que va malmetre un llamp. Més informació a la
pàgina 2. Organitza AMICS DEL SENDER.

**També com cada any, a principis de gener tindrà lloc l’Assamblea General
de Socis, programada pel divendres dia 11 de gener, a les 21:30 hores, a la Sala 2
del Centre Cívic i Cultural, al carrer Buenos Aires 16-18 de Caldes de Montbui.
Trobareu el cartell amb l’ordre del dia a la pàgina 4 d’aquest butlletí. La dinàmica de l’Assemblea serà el mateix dels darrers anys, amb els seguiment dels
punts de l’ordre del dia, els precs i preguntes del final de l’Assemblea i el petit
refrigeri de cloenda, on podrem acabar de comentar els temes d’una forma més
distesa.

DIUMENGE 30 DESEMBRE: Tradicional matinal, la
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
“Crematorrons”,
amb recorregut encara per decidir. L’excusa ideal per
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
trencar el usritme
dels agrans
àpats d’aquests dies i per poder retrobar-nos
expliquem
continuació.
fent activitats de muntanya. Persona de Contacte JORDI CANUT.

DIUMENGE 11 NOVEMBRE: 1ª etapa de la ruta de les Colònies
tèxtils. Berga a Puig-reig. 22 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en autocar. Cal reservar . Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC PUIG.
DIUMENGE 18 NOVEMBRE: “EL DIA DE LA RIERA”, de 10 a
14 hores a la Ronda Verda de Palau Solità i Plegamans. Exposicions, tallers, visites virtuals,etc. Jornada on hi participa el grup Defensa de la
Riera de Caldes, de la secció del CECMO NATURA.

DIUMENGE 25 NOVEMBRE: 2ª etapa de la ruta de les Colònies
tèxtils. Puig-reig a Balsareny. 18 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en
autocar. Cal reservar . Llicència federativa “A”. Persona de contacte
FRANCESC
PUIG.
A la
societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

DIUMENGE
de laespècie
Marató
decomú.
TV3.LaCada
peixos, 16
tot i DESEMBRE:
que hi ha qui tambéActes
té alguna
menys
any el CECMO
col·labora
organitzant
petita
caminada
i la recapreflexióhi
que
volem fer des
del CECMOuna
afecta
bàsicament
als gossos,
ja
que és l’espècie
que activitat
possiblement
ens acompanyi en les nostres
tació va destinada
a aquesta
benèfica.
excursions.

En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser

ni tant sols
anteriorment,
perGeneral
respecte de
a aquestes
persones
DIVENDRES
11coneixiem
GENER:
Assamblea
Socis del
CECMO,
que
es
poden
no
sentir
a
gust
amb
la
presència
d’animals,
i
que
aquests
a les 21:30 hores al Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net
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**A la portada hi tenim una foto de l’Ester Poch feta als entorns deViladrau, l’hivern passat, i a la contraportada una imatge del Pau Carnicero ,de l’expedició al Pic
Marx. A l’interior del butlletí hi trobem una altre fotografia de l’expedició al Pic
Marx, i fotografies d’arxiu del CECMO. 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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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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