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**A la portada hi tenim una foto del Pol Puig on es veu la Vall d’Arqués a l’Ariège, en
la sortida del grup CECMO-ALPI per pujar al Pic d’Albe , i a la contraportada una
imatge del Castell de Lladurs, feta pel Cesc Puig a la sortida del GR7. A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies del grup CECMO-ALPI i d’arxiu del CECMO. La
redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració
de la Núria Carnicero ( CECMO-ALPÍ).
**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
Tenim ja un nou any començat, amb l’hivern que es va apagant, i hem deixat
enrera els primers dies de l’any. Això suposa, que un any més hem celebrat
l’habitual Assemblea General de Socis al mes de gener. Com és costum es va fer
un repàs estadístic de les novetats de socis de l’any 2018, i a continuació es van
seguir els punts de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat tant el balanç de
l’any 2018 com el pressupost pel 2019. També es va fer el seguiment de les
activitats realitzades durant l’any passat i les previsions per l’any en curs. Hi
van assistir un total de 26 socis/socies, un nombre semblant a l’assistència dels
altres anys. En números generals cal dir que l’any 2018 es va començar amb un
remanent de 16.701 € i es va tancar amb un fons pel 2019 de 16290 €. El
pressupost pel 2019 contempla que aquest remanent es quedi en 14.700 €.
Hem començat també un nou projecte en forma de travessa, el recorregut del
GR-7, que quant rebreu aquest butlletí se’n hauran celebrat les dues primeres
etapes. Recordem que l’hem començat a Sant Llorenç de Morunys i anirem
recorrent la Catalunya Central fins al mes de juliol que farem l’etapa més
pirinenca d’aquest GR, creuant el Principat d’Andorra des de Grau Roig fins a
la Farga de Moles i enllaçar amb Sant Llorenç Savall a la tardor. Com de
costum l’etapa d’Andorra es farà fent nit en un refugi ( El refugi de l’Illa els dies
27 i 28 de juliol ).
Aprofitem aquest espai per recordar-vos la necessitat de sortir segurs a la
muntanya i la previsió de tenir una assegurança que ens cobreixi de possibles
accidents és molt important. Evidentment, nosaltres des del CECMO us
aconsellem les que ofereix la FEEC i que podeu tramitar des d’aquest club, però
evidentment hi ha altres possibilitats i cadascú és lliure d’optar per la que més li
convingui.
Per acabar, us recordem que a primers d’abril es cobraràn les quotes de socis
que no hagin estat abonades fins al moment, i que totes les domiciliacions
bancàries tenen un cost que sempre és d’agraïr poder estalviar-nos.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 10 MARÇ: “LA CAMINADA DE CALDES” . La
XVIII edició de La Caminada organitzada pels Amics del Sender. Més
informació a la pàgina 5 d’aquest butlletí.
DISSABTES 16 i 23 MARÇ: Curset de tècniques bàsiques de GPS
amb mòbil. Per conèixer com gravar un track i treballar-lo posteriorment
a l’ordinador. Caldrà inscripció prèvia. Més informació a la pàgina 3.
DIUMENGE 24 MARÇ: Matinal pels entorns de Caldes. Recorregut
per pujar fins al Pic del Vent. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte CESC PUIG.
DIUMENGE 31 MARÇ: 3ª Etapa del GR-7 entre el Santuari del
Miracle i Castellfollit de Riubregós d’uns 24 kms i unes 7 hores de
recorregut. Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s previament.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DISSABTE
13 D’ABRIL:
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tinguin
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qui
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menys
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La
Montserrat. Indispensable inscripció anticipada. Més informació pag. 8.
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DIUMENGE
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de data
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En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
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5 MAIG : Matinal pels entorns de Castellcir.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
Recorregut
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REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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PROPERES ACTIVITATS
Comencem a parlar de la planificació de les activitats plantejada a la
pàgina següent amb un tema que ha agafat importància els darrers dies
i que afecta sobretot a les sortides del GR7 dels mesos d’abril i maig.
Coincideix els dos darrers caps de setmana d’aquests mesos amb dos
diumenges marcats pel calendari de convocatòria d’eleccions ( el mes
d’abril les Generals Espanyoles i el mes de maig Municipals i Europees ).
Per tant, aquests dos festius no farem sortida de GR7 i estem estudiant
a quins dies es desplacen. Quant ho tindrem definitivament fixat, us ho
comunicarem per tal de poder planificarvos el vostre calendari. Som
conscients que aquests moviments de dates trastoquen les planificacions
d’activitats, però també és cert que per les característiques i durades
d’aquestes sortides no és adient que coincideixen amb una jornada
electoral.
Recollint una sol·licitud moltes vegades expresada, pel dia 5 de maig
està prevista també una matinal curta i fàcil, pels entorns de Castellcir,
un recorregut interessant i molt fàcil per aquelles persones que no
cerquen grans distàncies o camins complicats. Aquesta sortida també es
podria veure afectada pel moviment de dates causat per les Eleccions
del 28 d’abril.
De la resta d’activitats, La Caminada, la travessa Caldes a Montserrat
o del curset de GPS en trobareu més informació en pàgines interiors
d’aquest butlletí.

CURSET GPS AMB MÒBIL.
Pels propers dissabtes 16 i 23 de març tenim programades dues
matinals per aprendre la pràctica de mètodes d’orientació tradicional,
amb brúixoles i mapes, i aplicarles a les noves tecnologies, aprenent a
seguir, planificar i crear rutes amb l’ordinador i el telèfon mòbil amb
l’ajuda de l’aplicació de WIKILOC.
El primer dia farem una introducció a la interpretació d’un mapa
convencional, com utilitzar labrúixola i posteriorment interpretar un
mapa a l’ordinador i com crear un track per poder seguirlo
posteriorment. Veurem com enllacem la utilització del mòbil com a
aparell de gps i com en treballem els resultats amb l’aplicació de
Wikiloc. I un cop vista la part teòrica sortirem a l’exterior per posar en
pràctica aquests conceptes.
La segona jornada servirà per solventar els dubtes creats a la primera
jornada, aprofundir en conceptes i prestacions més complexes i tornar
a fer una altre sortida per posar-ho en pràctica. Les sortides tant d’un
dia com de l’altre seran per posar en pràctica i fer les oportunes proves
de les parts teòriques, sense cap dificultat tècnica i fins i tot sense
arribar a sortir a la muntanya.
El material bàsic pel curset es redueix a una llibreta i bolígraf, un
telèfon mòbil i descarregar-se l’aplicació del Wikiloc. Aconsellable
també disposar d’un telèfon mòbil vell, sense tarjeta SIM, i una bateria
externa per recarregar el mòbil, doncs el consum de bateria sol ser
bastant elevat en aquestes funcions.
Quant tinguem tots els detalls tancats us farem arribar la oportuna
informació complerta, com ara les formes de inscripció i el lloc on es
celebrarà, ja que cal tenir una bona senyal de wifi. El curset-taller
l’impartirà la sòcia del CECMO Anna Blas, i com dèiem a l’inici de la
informació es farà durant dos matins de dissabte, en horaris encara a
determinar. Per a una bona planificació del curs-taller caldrà una
inscripció prèvia, que ja us informarem de com cal fer-ho.
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Adreces d’interès.
Directa al Pico Abadías

PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

2019

MENORS 18 ANYS 5 €

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2019


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
2019.
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CALDES/PALAU A MONTSERRAT

LA CAMINADA DE CALDES

Pel dissabte 13 d’abril tenim la XX edició d’aquesta Travessa d’uns 45 kms, que
com la majoria ja sabeu té unes característiques peculiars envers les altres que
s’organitzen d’aquest caire. Recordem que el camí no es senyalitza prèviament i
que es va avançant fent reagrupaments a cada control. Que la sortida sol ser cap a
3/4 de 6 del matí i que l’arribada a Montserrat es produeix entre les 5 i les 6 de la
tarda, després d’anar superant abundosos avituallament. La tornada es fa amb
autocars, que van sortint a mesura que tenen les places ocupades.

Un any més arriba La Caminada de Caldes, enguany la XVIII edició, sota el
nom de “La Ruta de les Alzines”, un recorregut que ressegueix bona part de les
alzines monumentals de la Serra del
Farell, i que gaudixen d’un nom propi que
les identifica. Dos recorreguts, un de llarg (
18 kms i una mica més de 700 metres de
desnivell positiu ) i un altre de més curt i
menys exigent (12 kms i 400 metres de
desnivell positiu) que esperem us ajudin a
descobrir racons de la serra del Farell, que
potser ja coneixieu però que no els hi
havieu posat nom.

Les inscripcions s’obriran després de La Caminada de Caldes. Des del dia 11 de
març fins al dia 18 estaran obertes només pels socis dels Centres Excursionistes de
Caldes i de Palau Solità. A partir del dia 18 de març ja estaran obertes a tothom, i
llavors, un cop assolides les 150 inscripcions es tancarà el llistat. Per tant, els socis
interessats en fer aquesta travessa us aconsellem que no retardeu la vostra
inscripció doncs us podrieu trobar sense places.
En principi els preus es mantindran com els de l’any anterior, i seran de 18 € pels
socis i de 25 € pels no socis. Amb aquests preus us recordem que hi teniu inclòs els
avituallaments i el retorn amb autocar des de Montserrat( Tot i l’abundància de
menjar i beguda d’aquests us aconsellem portar una mica d’esmorzar i dinar). El
seguiment d’un cotxe amb una motxilla suplementària per cada participant us
dona la possibilitat de portar roba i menjar per garantirvos una còmoda travessa.
Pel procés d’inscripció i les formules a seguir rebreu la pertinent informació quant
estiguem a punt d’obrir les inscripcions.
Esperem gaudir com cada any d’aquesta travessa plena de pecularietats i que la
fa diferent de les altres caminades a Montserrat.

La sortida, enguany, des del Parc de Can
Rius entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí, amb
els clàssics avituallaments, i algun de nou
pel recorregut llarg.
Recordem que ja podeu fer les
inscripcions, i que els socis del CECMO les
podeu fer al preu de 9€, els dijous al local
del Centre Excursionista, o bé fent un ingrés al número de compte del CECMO
(ATENCIÓ, DATA LÍMIT PER LA TRANSFERÈNCIA 5 DE MARÇ) i enviant un
correu electrònic amb el vostre nom i nº DNI al correu dels Amics del Sender:
amicsdelsender@gmail.com .
També com a novetat d’aquest any, cal tenir en compte que els menors de 18
anys cal que portin una autorització del pare/mare o tutor per poder participar a
La Caminada. Aquest document el trobareu a les pàgines web del CECMO i dels
Amics del Sender.
I per ultim, si esteu federats (FEEC o FEDME) i heu fet la inscripció
anticipada us retornarem 2€ al finalitzar el recorregut. Tingueu en compte que
els inscrits el mateix dia de LA CAMINADA el preu serà igual per tothom (15€
els adults) i no podreu optar al retorn de 2€ per federat.
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CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA
ESCALADA
“Peque Mantecas”,Roca Alta, Vilanova de Meià .160m, semiequipada, 6a+ (V/A0)
Jordi i Pau
Bonica via a l'esquerra del famós diedre Vidal-Farreny. Inici amb una fissura espectacular de 30 m, sostinguda i protegida amb pitons, a complementar. La resta transcorre per
verticals plaques amb roca compacta i aspra.
Just al final de la via, una travessa força bloquera (6a+ o A0) acaba de posar a to quan
sembla que la feina està feta... Molt recomanable!

STAGE FORMATIU D’ALPINISME
AMB ASCENSIÓ AL PIC ANETO
(Samu, Lea, Ferran ‘Sènior’, Ferran
‘Junior’ i Robert)
Hem rea lit za t u n a f or m ac ió
d’alpinisme a la vall de Benasque,
fent nit al refugi de La Renclusa, on
hem pogut aprendre temes basics
per poder afrontar ascensions hivernals sense córrer riscos. S’ha treballat la planificació del recorregut tenint en compte el risc d’allaus i s’han repassat els protocols de rescat. S’ha repassat la utilització de les eines de seguretat bàsiques per l’alpinisme, piolet i grampons. S’ha practicat la maniobra de descens del ràpel individual i col·lectiva.

ESQUÍ DE MUNTANYA
Sortida 1 - Pic de l'Albe (2.764m) Ariège
Aquest és un cim que es fa poques vegades
en esquí de muntanya. S2 en general però
amb una canal S4 ( 45º)
Integrants: Xavi Martí, Miguel del Castillo,
Martí Maspons i Pol Puig
La vall d’Arqués pujant el Pic d’Albe

Sortida 2 - Montpius ( 2.275m) - Vall
d'Àran
Sortida directament des del poble de Casaus (1105m) amb esquís fins al cim.
Baixada per vessant nord de la muntanya que és molt poc frequentada. Va ser
una sortida llarga però molt profitosa.
Integrants: Xavi Martí, Oriol Santacreu,
Martí Maspons i Pol Puig

Gaudint de la neu primavera a l’Ariège

CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA

Tot això, finalment, ho hem pogut posar en pràctica realitzant l’ascensió al pic
Aneto (3404m) sobre un terreny amb neu abundant. L’ascensió la iniciem a les
5:30 de la matinada calçats amb raquetes i amb un frontal per il·luminar el camí.
En 3 hores arribem al pas de ‘Portillón Superior’, des de allà podem observar la
glacera del Aneto i al fons el cim. Travessar la glacera es un camí que es fa llarg,
però les panoràmiques son espectaculars. Els últims 200m per arribar al famós
‘pas de mahoma‘ i després accedir a l cim s’han de fer amb grampons i piolet a la
mà. Tot i el bon dia que hem tingut, al cim només podem estar uns minuts ja que
el vent es molt fort.

Sortida 3 - Pic des Trois-Seigneurs (
2.198m) - Ariège
Integrants: Bernat Puig, Miguel del Castillo, Martí Maspons i Pol Puig
Aquest és un cim privilegiat per les vistes
i la seva cara sud ens va permetre gaudir
d'una baixada amb neu primavera molt
bona.
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correu electrònic amb el vostre nom i nº DNI al correu dels Amics del Sender:
amicsdelsender@gmail.com .
També com a novetat d’aquest any, cal tenir en compte que els menors de 18
anys cal que portin una autorització del pare/mare o tutor per poder participar a
La Caminada. Aquest document el trobareu a les pàgines web del CECMO i dels
Amics del Sender.
I per ultim, si esteu federats (FEEC o FEDME) i heu fet la inscripció
anticipada us retornarem 2€ al finalitzar el recorregut. Tingueu en compte que
els inscrits el mateix dia de LA CAMINADA el preu serà igual per tothom (15€
els adults) i no podreu optar al retorn de 2€ per federat.
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Adreces d’interès.
Directa al Pico Abadías

PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

2019

MENORS 18 ANYS 5 €

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2019


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
2019.
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PROPERES ACTIVITATS
Comencem a parlar de la planificació de les activitats plantejada a la
pàgina següent amb un tema que ha agafat importància els darrers dies
i que afecta sobretot a les sortides del GR7 dels mesos d’abril i maig.
Coincideix els dos darrers caps de setmana d’aquests mesos amb dos
diumenges marcats pel calendari de convocatòria d’eleccions ( el mes
d’abril les Generals Espanyoles i el mes de maig Municipals i Europees ).
Per tant, aquests dos festius no farem sortida de GR7 i estem estudiant
a quins dies es desplacen. Quant ho tindrem definitivament fixat, us ho
comunicarem per tal de poder planificarvos el vostre calendari. Som
conscients que aquests moviments de dates trastoquen les planificacions
d’activitats, però també és cert que per les característiques i durades
d’aquestes sortides no és adient que coincideixen amb una jornada
electoral.
Recollint una sol·licitud moltes vegades expresada, pel dia 5 de maig
està prevista també una matinal curta i fàcil, pels entorns de Castellcir,
un recorregut interessant i molt fàcil per aquelles persones que no
cerquen grans distàncies o camins complicats. Aquesta sortida també es
podria veure afectada pel moviment de dates causat per les Eleccions
del 28 d’abril.
De la resta d’activitats, La Caminada, la travessa Caldes a Montserrat
o del curset de GPS en trobareu més informació en pàgines interiors
d’aquest butlletí.

CURSET GPS AMB MÒBIL.
Pels propers dissabtes 16 i 23 de març tenim programades dues
matinals per aprendre la pràctica de mètodes d’orientació tradicional,
amb brúixoles i mapes, i aplicarles a les noves tecnologies, aprenent a
seguir, planificar i crear rutes amb l’ordinador i el telèfon mòbil amb
l’ajuda de l’aplicació de WIKILOC.
El primer dia farem una introducció a la interpretació d’un mapa
convencional, com utilitzar labrúixola i posteriorment interpretar un
mapa a l’ordinador i com crear un track per poder seguirlo
posteriorment. Veurem com enllacem la utilització del mòbil com a
aparell de gps i com en treballem els resultats amb l’aplicació de
Wikiloc. I un cop vista la part teòrica sortirem a l’exterior per posar en
pràctica aquests conceptes.
La segona jornada servirà per solventar els dubtes creats a la primera
jornada, aprofundir en conceptes i prestacions més complexes i tornar
a fer una altre sortida per posar-ho en pràctica. Les sortides tant d’un
dia com de l’altre seran per posar en pràctica i fer les oportunes proves
de les parts teòriques, sense cap dificultat tècnica i fins i tot sense
arribar a sortir a la muntanya.
El material bàsic pel curset es redueix a una llibreta i bolígraf, un
telèfon mòbil i descarregar-se l’aplicació del Wikiloc. Aconsellable
també disposar d’un telèfon mòbil vell, sense tarjeta SIM, i una bateria
externa per recarregar el mòbil, doncs el consum de bateria sol ser
bastant elevat en aquestes funcions.
Quant tinguem tots els detalls tancats us farem arribar la oportuna
informació complerta, com ara les formes de inscripció i el lloc on es
celebrarà, ja que cal tenir una bona senyal de wifi. El curset-taller
l’impartirà la sòcia del CECMO Anna Blas, i com dèiem a l’inici de la
informació es farà durant dos matins de dissabte, en horaris encara a
determinar. Per a una bona planificació del curs-taller caldrà una
inscripció prèvia, que ja us informarem de com cal fer-ho.
—3—
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NOTÍCIES CECMO
Tenim ja un nou any començat, amb l’hivern que es va apagant, i hem deixat
enrera els primers dies de l’any. Això suposa, que un any més hem celebrat
l’habitual Assemblea General de Socis al mes de gener. Com és costum es va fer
un repàs estadístic de les novetats de socis de l’any 2018, i a continuació es van
seguir els punts de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat tant el balanç de
l’any 2018 com el pressupost pel 2019. També es va fer el seguiment de les
activitats realitzades durant l’any passat i les previsions per l’any en curs. Hi
van assistir un total de 26 socis/socies, un nombre semblant a l’assistència dels
altres anys. En números generals cal dir que l’any 2018 es va començar amb un
remanent de 16.701 € i es va tancar amb un fons pel 2019 de 16290 €. El
pressupost pel 2019 contempla que aquest remanent es quedi en 14.700 €.
Hem començat també un nou projecte en forma de travessa, el recorregut del
GR-7, que quant rebreu aquest butlletí se’n hauran celebrat les dues primeres
etapes. Recordem que l’hem començat a Sant Llorenç de Morunys i anirem
recorrent la Catalunya Central fins al mes de juliol que farem l’etapa més
pirinenca d’aquest GR, creuant el Principat d’Andorra des de Grau Roig fins a
la Farga de Moles i enllaçar amb Sant Llorenç Savall a la tardor. Com de
costum l’etapa d’Andorra es farà fent nit en un refugi ( El refugi de l’Illa els dies
27 i 28 de juliol ).
Aprofitem aquest espai per recordar-vos la necessitat de sortir segurs a la
muntanya i la previsió de tenir una assegurança que ens cobreixi de possibles
accidents és molt important. Evidentment, nosaltres des del CECMO us
aconsellem les que ofereix la FEEC i que podeu tramitar des d’aquest club, però
evidentment hi ha altres possibilitats i cadascú és lliure d’optar per la que més li
convingui.
Per acabar, us recordem que a primers d’abril es cobraràn les quotes de socis
que no hagin estat abonades fins al moment, i que totes les domiciliacions
bancàries tenen un cost que sempre és d’agraïr poder estalviar-nos.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 10 MARÇ: “LA CAMINADA DE CALDES” . La
XVIII edició de La Caminada organitzada pels Amics del Sender. Més
informació a la pàgina 5 d’aquest butlletí.
DISSABTES 16 i 23 MARÇ: Curset de tècniques bàsiques de GPS
amb mòbil. Per conèixer com gravar un track i treballar-lo posteriorment
a l’ordinador. Caldrà inscripció prèvia. Més informació a la pàgina 3.
DIUMENGE 24 MARÇ: Matinal pels entorns de Caldes. Recorregut
per pujar fins al Pic del Vent. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte CESC PUIG.
DIUMENGE 31 MARÇ: 3ª Etapa del GR-7 entre el Santuari del
Miracle i Castellfollit de Riubregós d’uns 24 kms i unes 7 hores de
recorregut. Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s previament.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DISSABTE
13 D’ABRIL:
desque
de moltes
Caldesfamilies
/ Palau
Solità a
A la societat
on vivim està Travessa
prou de moda
tinguin
algun animal
de companyia
a casa,que
generalment
ocells o
Montserrat.
Tradicional
travessa
culminagossos,
ambgats,l’ascenció
a
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
Montserrat. Indispensable inscripció anticipada. Més informació pag. 8.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
que possiblement
ens acompanyi
en les nostres
DIUMENGE
28 D’ABRIL:
(possible
desplaçament
de data
excursions.
per les eleccions Generals d’Espanya) 4ª Etapa del GR-7 entre
Sant Pere
de que
20 kms.Desplaçament
enanimals
autocar.
DesSallavinera
del CECMO iusRubió
demanem
us abstingueu de portar
de Ca’l
companyia
en les activitats
quefederativa
organitza el“A”.
Centre,Persona
per les raons
que
inscriure’s
previament.
Llicència
de contacte
us
expliquem
a
continuació.
RAMON MATA.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
DIUMENGE
5 MAIG : Matinal pels entorns de Castellcir.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
Recorregut
fàcil.
Llicència
Persona
de contacte
JORDI
que es
poden
no sentir afederativa
gust amb la“A”.
presència
d’animals,
i que aquests
CANUT.poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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**A la portada hi tenim una foto del Pol Puig on es veu la Vall d’Arqués a l’Ariège, en
la sortida del grup CECMO-ALPI per pujar al Pic d’Albe , i a la contraportada una
imatge del Castell de Lladurs, feta pel Cesc Puig a la sortida del GR7. A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies del grup CECMO-ALPI i d’arxiu del CECMO. La
redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració
de la Núria Carnicero ( CECMO-ALPÍ).
**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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