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NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Reprenem el darrer terç de l’any, una vegada superats els mesos de
calor estiuenca, amb les piles carregades, potser aprofitant aquests dies
per gaudir de la muntanya, o tal vegada, a punt per reprendre noves
experiències muntanyenques. Recordeu que a partir del proper dia 5 de
setembre tornem a obrir cada dijous a la Sala 1 del Centre Cívic, des de
2/4 de 9 del vespre fins a les 10.

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

Enfilem doncs els darrers mesos de l’any tornant al calendari tradicional
d’activitats al CECMO, on intentarem combinar sortides una mica per
tot el ventall d’exigències. A finals de mes torna el seguiment del GR7
que degut a diferents circumstàncies s’ha vist alterat en la seva
programació. Finalment, al mes de juliol ens vàrem quedar sense poder
fer sortida plenament pirinenca, primer pels problemes de places al refugi
de muntanya de l’etapa del GR7, i llavors pels problemes de climatologia
per poder fer la ruta de les Gorges de Carançà. Segur que tant per una
activitat com per l’altre, trobarem dies adients per poder-les realitzar.
Pels que feu servir les llicències temporals d’un sol dia és molt important
que llegiu la informació de la pàgina 3 per veure les novetats.

DISSABTE 14 SETEMBRE: “ENTRE CINGLES I VOLTORS”.
Ruta per la muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) amb ascenció al Roc
Galliner i al Castell de Sant Ponç Vell. Recorregut d’uns 18 kms i
desnivell de +/- 1100 metres. Llicència federativa “A”. Persona contacte
JOAN SOLER.
DIUMENGE 29 SETEMBRE: 7ª Etapa del GR-7 entre La Seu
d’Urgell i Fornols d’uns 20 kms.Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s
previament. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.
DISSABTE 5 D’OCTUBRE: “L’olla de Vilaplana”, recorregut per
les Muntanyes de Prades, al Baix Camp Tarragonès. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DISSABTE 19 D’OCTUBRE: Caminada de Capvuitada de Festa
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PROPERES ACTIVITATS

LLICÈNCIES TEMPORALS F.E.E.C.

Reprenem les activitats del CECMO amb dues propostes per zones que
potser no son massa habituals a nivell d’excursionisme, almenys des de
la nostra situació geogràfica. La primera, a la muntanya d’Alinyà, al
costat de Coll de Nargó, un indret segurament eclipsat per la proximitat
dels Pirineus, i l’altre descobrint racons de les muntanyes de Prades, un
espai sovint oblidat, amb la costum de sortir sempre mirant cap al nord.

Com molts de vosaltres ja sabeu, la filosofia del CECMO sempre ha
estat d’aconsellar-vos amb la premisa de cercar sempre la seguretat de
les persones quant fem sortides a la muntanya, i la forma més fàcil i
ràpida per cobrir qualsevol incidència que pugui haver-hi és la llicència
federativa de la FEEC. Per això, tot i que no resulta prou econòmica, us
aconsellem que la tramiteu des de començament d’any, adaptant-la a la
versió que necessiteu segons l’activitat que realitzeu habitualment.

El seguiment del GR-7 ens portarà a enllaçar els Pirineus amb Sant
Llorenç de Morunys, que va ser la població on varem iniciar aquesta
ruta, allà pel gener del 2019. Després de dos mesos sense GR7 , un parell
d’etapes de muntanya prou interessants que ens descobriran el pas de la
muntanya pirenaica amb l’inici del Pre-pirineu.
A l’octubre, arriba la Festa Major de Caldes, i si durant el cap de
setmana la Festa Major no programem activitats, pel dissabte de
capvuitada us proposem un recorregut pels entorns de Caldes, una mica
per refer el cos després d’uns dies de festa gran, i que ens permetrà
conèixer també zones de Caldes i els seus entorns, on habitualment no hi
sortim a fer senderisme. La sortida serà des de la part inferior del Parc
del Bugarai, on hi ha la pista d’eskàting, segurament a partir de les 8 del
matí, tot i que els detalls definitius de recorregut, modalitats ( sí que hi
haurà un recorregut llarg i un de curt ) i altres característiques les
concretarem ara al setembre. En trobareu la informació actualitzada a
la web del CECMO.

Per les persones que no tramiten aquesta llicència, per les activitats
que organitza el CECMO es tramitava una llicència temporal que
serveix exclusivament per aquella activitat, una formula que és prou
efectiva sobretot per les persones que fan activitats molt esporàdiques o
que comencen a tastar el món de l’excursionisme. Aquestes llicències,
fins ara, es solicitàven el mateix dia de l’activitat, en el moment de fer la
sortida, i nosaltres les podiem tramitar un cop acabada l’activitat.
Aquest procediment ara s’ha canviat, des de la FEEC, i per poder
solicitar una llicència temporal hem de fer-ho abans de fer l’activitat,
per tant ens caldrà conèixer aquelles persones que voldran fer l’activitat
del CECMO amb antelació, i això ens obliga a obrir una inscripció
prèvia a l’activitat. Com que a nivell de responsabilitats a l’hora
d’organitzar activitats cal que tothom que participa en una activitat del
CECMO estigui assegurat per cobrir qualsevol incident, si no teniu la
llicència federativa corresponent caldrà que aviseu amb antelació que
voleu assistir a aquella activitat del CECMO. En cas de no fer l’avís
corresponent, i per tant no poder tramitar la corresponent llicència
temporal, no us podrem deixar participar en l’activitat.
Evidentment, des del CECMO seguirem tramitant aquestes llicències
temporals, però cada vegada més, i per facilitar la feina a tots plegats,
serà més aconsellable federar-se per tot l’any, tenint en compte que la
modalitat més senzilla ( llicencia tipus “A” ) cobreix la majoria
d’activitats realitzades pel CECMO.
—3—
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LES PROJECCIONS A LA FRESCA
Un altre any hem pogut gaudir al jardí de l’edifici on hi ha el TOC ,
d’unes vesprades, fresques en la mesura que la climatologia ho permet,
de tres sessions de Projeccions que ens mostren les experiències de
diferents personatges en temes més o menys relacionats amb la
temàtica de l’excursionisme o l’alpinisme.
El divendres 28 de juny inauguràvem la temporada de Projeccions
amb l’experiència del Jan Casas i el seu fill practicant una modalitat
d’escalada anomenada Big Wall, sobretot en una estada a l’estat
americà de California, per pujar la paret del Capitán. Una experiència
prou interessant explicada de manera col·loquial pel Jan Casas. A més
a més , i per gentilesa dels autors de la Projecció, es va sortejar entre
els assistents una estada per a dues persones a la casa rural que
gestionen a Margalef. Una interessant manera d’arrodonir la vesprada
pels afortunats en el sorteig.
El divendres 5 de juliol, l’Enric Soler Raspall ens explicava la seva
estada al Canadà, a la província d’Alberta, a l’oest d’aquest immens
pais. Una visió entre cultural i excursionista, amb uns entorns de cims
elegants i boscos espessos.
Per ultim, el divendres 19 de juliol varem rebre la visita del Jordi
Pons, que ens va explicar les seves experiències a la muntanya.
Emblemàtic alpinista català, als seus 80 i escaig anys, té un munt de
històries i anècdotes a la muntanya, per explicar. Fent servir com a fil
conductor la seva primera expedició al Vignemale, fa més de 60 anys, i
lligada amb la que va fer recentment, varem descorbrir tota una vida
relacionada amb la Muntanya.
Esperem que aquests divendres de Projeccions hagin estat del vostre
agrat, o, si més no, que serveixin per refrescar una mica els vespres dels
divendres calorosos de l’estiu, i que el proper any ens podem retrobar
en una nova edició d’aquesta activitat ja tradicional en el CECMO.
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CAMINADA SOLIDÀRIA CREU ROJA

DIADA DE L’ONZE DE SETEMBRE

Caminada solidària amb la finalitat de recaptar fons per Creu Roja de
Caldes, per poder mantenir les activitats socials que realitza aquesta
associació, i que va comptar amb el suport logístic i l’experiència del
CECMO en organitzar activitats d’aquesta mena.

Des de la FEEC ens arriba la informació de l’activitat prevista per la
nit del 10 al 11 de setembre, en que es pretén il·luminar 131 agulles del
massís de Montserrat ( una per cada un dels Presidents de la Generalitat
), una acció que visualment pot ser força espectacular si es visiona des de
segons quins punts. Diferents grups d’alpinisme i excursionisme es
repartiran per portar un d’aquests llums a cada una de les 131 agulles i
mantenir-la encesa durant tota la nit. Les opcions poden passar, des de
implicar-se en alguna d’aquestes ascencions o contemplar l’efecte lumínic
des d’algun mirador proper al massís de Montserrat que pugui donar una
visió conjunta de l’efecte.

Hi va participar un total de 132 persones, algunes inscrites previament i
d’altres que ho va fer el mateix dia, abans de la sortida. Amb molta calor
previament, i algun xàfec esporàdic durant la caminada, els participants
van fer un recorregut d’uns 10 kms, pujant primer al poblat íber de la
Torre Roja, i seguidament enfilar-se fins a l’alzina del Bieló, a prop del
Collet del Català.
Després
d’un
r e p a r a d o r
avituallament
d’aigua i fruita, els
s e n d e r i s t e s
retornàven cap a
Caldes baixant per la
pista forestal fins a
Sant Miquel de l’Arn
i d’aquí cap al parc
de Can Rius. Una
vegada arribats a la
Plaça U d’Octubre un avituallament amb menjars preparats per
voluntaris de Creu Roja i d’altres oferts per diferents col·laboradors van
refer de l’esforç realitzat.

Cada agulla tindrà assignat algun centre excursionista que la demani,
amb els excursionistes o alpinistes que pujaran el farell (la llum que
il·luminarà l’agulla) que caldrà mantenir encès tota la nit. Des del
CECMO no hem sol·licitat cap assignació per pujar a alguna de les
agulles, però sí que estem oberts a buscar un punt d’observació que pugui
ser escaient per contemplar aquest espectacle. Si algun soci té alguna
proposta per anar a algun d’aquests possibles miradors es pot intentar fer
una sortida de grup.
Es pot trobar més informació sobre aquesta iniciativa, així com dels
actes paralels organitzats de forma complementària a la pàgina web
www.llumillibertat.cat.

Amb el preu de la inscripció cada participant rebia d’obsequi una
butlleta per participar al Sorteig de l’Or que es va celebrar el passat 18 de
juliol, i que tenia un valor de participació de 5€. A més a més, els 100
primers inscrits tenien com a obsequi extra un bidó per posar aigua de 0,5
litres.
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LA RUTA DE L’ERMITÀ.

ETAPES RUTA DE L’ERMITÀ

Us presentem un recorregut dissenyat per realitzar en cinc etapes, que
evidentment es poden comprimir segons l’estat físic de cadascú. Es tracta
de la Ruta de l’Ermità, un itinerari circular d’uns 110 kms i uns 5000 metres de desnivell positiu que transcurre pels que van ser antics comtats
medievals, que avui pertanyen a les comarques del Berguedà, Cerdanya i
Ripollès, i que de fet permet conèixer en profunditat la zona, cultura i
paisatges del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
El punt d’inici pot ser qualsevol dels establiments adherits a aquesta
ruta: Refugi Ardericó, refugi d’Erols, Refugi del Niu d’Aliga, Alberg La
Closa o camping Molí de Serradell. Està dissenyat per fer-lo en cinc etapes d’entre 15 i 25 kms, cosa que permet fer-les a un bon ritme però sense
desaprofitar l’oportunitat de
gaudir dels magnífics paisatges i de la petjada que ha
deixat la història en aquests
espais.
Durant el recorregut es poden observar bones vistes des
dels llocs més elevats, gaudir
d’una bona persperctiva del
Pedraforca, caminar per la
Serra del Catllaràs, la de Picancel i la de Montgrony.
També es podrà gaudir de les esplanades dels rasos de Tubau, que son un
mirador natural de l’orografia de la zona.
L’itinerari va ser creat amb la intenció de donar a conèixer les ermites,
Castells o indrets històrics que són el que ens ha quedat dels antics pobladors de la zona. Dels onze municipis per on transcorre la ruta hi podem
destacar les poblacions de Bagà, Poble de Lillet o Sant Jaume de Frontanyà, el monestir Benedicto de Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà), l’esglesia de Sant Vicenç de Rus (Castellar de N’hug), o Sta. Maria de Lillet i Rotonda de Sant Miquel (la Pobla de Lillet).

El desglossament de les etapes, tal com la plantegen els creadors de la
ruta és la següent, tot i que es pot començar des del punt on es cregui més
adient, segons les necessitats de cadascú:
1ª Etapa: Gombrèn (Camping Molí de Serradell) - Refugi Ardericó. Son
uns 25 kms i 1100 metres de desnivell positiu, passant pels Rasos de Tubau, Sant Jaume de Frontanyà i creuant la Serra del Catllaràs.
2ª Etapa: Refugi Ardericó—Refugi Erols. Aquesta etapa és d’uns 17 kms
i un desnivell positiu de 924 metres, passant per la Collada de Falgars,
pel costat de la Mare
de Déu de Falgars, la
Pobla de Lillet i pel
Torrent de la Molina
arribem
al
refugi
d’Erols.
3ª
Etapa:
Refugi
Erols—Refugi Niu de
l’Àliga. Etapa de només 10 kms però 1300
metres de desnivell positiu, per pujar fins al
punt més alt de la ruta
(2520 m.) i mirador excelent.
4ª Etapa: Refugi Niu de l’Àliga-Alberg La Closa. Etapa de 26 kms i un
desnivell positiu de 900 metres. Després de retornar a Coll de Pal i pujar
al Puigllançada, vorejarem per la part superior les pistes d’esquí de La
Molina i carenajant un tram la Serra de Montgrony baixarem fins a Castellar de N’Hug.
5ª Etapa: Alberg La Closa– Gombrèn. Darrera etapa de 21 kms i desnivell positiu de 500 metres que ens portarà fins al punt d’inici, al camping
del Molí de Serradell, tot passant per les ermites de Sant Pere de Mongrony i Mare de Déu de Mongrony.
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Amb el preu de la inscripció cada participant rebia d’obsequi una
butlleta per participar al Sorteig de l’Or que es va celebrar el passat 18 de
juliol, i que tenia un valor de participació de 5€. A més a més, els 100
primers inscrits tenien com a obsequi extra un bidó per posar aigua de 0,5
litres.

—8—
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LES PROJECCIONS A LA FRESCA
Un altre any hem pogut gaudir al jardí de l’edifici on hi ha el TOC ,
d’unes vesprades, fresques en la mesura que la climatologia ho permet,
de tres sessions de Projeccions que ens mostren les experiències de
diferents personatges en temes més o menys relacionats amb la
temàtica de l’excursionisme o l’alpinisme.
El divendres 28 de juny inauguràvem la temporada de Projeccions
amb l’experiència del Jan Casas i el seu fill practicant una modalitat
d’escalada anomenada Big Wall, sobretot en una estada a l’estat
americà de California, per pujar la paret del Capitán. Una experiència
prou interessant explicada de manera col·loquial pel Jan Casas. A més
a més , i per gentilesa dels autors de la Projecció, es va sortejar entre
els assistents una estada per a dues persones a la casa rural que
gestionen a Margalef. Una interessant manera d’arrodonir la vesprada
pels afortunats en el sorteig.
El divendres 5 de juliol, l’Enric Soler Raspall ens explicava la seva
estada al Canadà, a la província d’Alberta, a l’oest d’aquest immens
pais. Una visió entre cultural i excursionista, amb uns entorns de cims
elegants i boscos espessos.
Per ultim, el divendres 19 de juliol varem rebre la visita del Jordi
Pons, que ens va explicar les seves experiències a la muntanya.
Emblemàtic alpinista català, als seus 80 i escaig anys, té un munt de
històries i anècdotes a la muntanya, per explicar. Fent servir com a fil
conductor la seva primera expedició al Vignemale, fa més de 60 anys, i
lligada amb la que va fer recentment, varem descorbrir tota una vida
relacionada amb la Muntanya.
Esperem que aquests divendres de Projeccions hagin estat del vostre
agrat, o, si més no, que serveixin per refrescar una mica els vespres dels
divendres calorosos de l’estiu, i que el proper any ens podem retrobar
en una nova edició d’aquesta activitat ja tradicional en el CECMO.
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PROPERES ACTIVITATS

LLICÈNCIES TEMPORALS F.E.E.C.

Reprenem les activitats del CECMO amb dues propostes per zones que
potser no son massa habituals a nivell d’excursionisme, almenys des de
la nostra situació geogràfica. La primera, a la muntanya d’Alinyà, al
costat de Coll de Nargó, un indret segurament eclipsat per la proximitat
dels Pirineus, i l’altre descobrint racons de les muntanyes de Prades, un
espai sovint oblidat, amb la costum de sortir sempre mirant cap al nord.

Com molts de vosaltres ja sabeu, la filosofia del CECMO sempre ha
estat d’aconsellar-vos amb la premisa de cercar sempre la seguretat de
les persones quant fem sortides a la muntanya, i la forma més fàcil i
ràpida per cobrir qualsevol incidència que pugui haver-hi és la llicència
federativa de la FEEC. Per això, tot i que no resulta prou econòmica, us
aconsellem que la tramiteu des de començament d’any, adaptant-la a la
versió que necessiteu segons l’activitat que realitzeu habitualment.

El seguiment del GR-7 ens portarà a enllaçar els Pirineus amb Sant
Llorenç de Morunys, que va ser la població on varem iniciar aquesta
ruta, allà pel gener del 2019. Després de dos mesos sense GR7 , un parell
d’etapes de muntanya prou interessants que ens descobriran el pas de la
muntanya pirenaica amb l’inici del Pre-pirineu.
A l’octubre, arriba la Festa Major de Caldes, i si durant el cap de
setmana la Festa Major no programem activitats, pel dissabte de
capvuitada us proposem un recorregut pels entorns de Caldes, una mica
per refer el cos després d’uns dies de festa gran, i que ens permetrà
conèixer també zones de Caldes i els seus entorns, on habitualment no hi
sortim a fer senderisme. La sortida serà des de la part inferior del Parc
del Bugarai, on hi ha la pista d’eskàting, segurament a partir de les 8 del
matí, tot i que els detalls definitius de recorregut, modalitats ( sí que hi
haurà un recorregut llarg i un de curt ) i altres característiques les
concretarem ara al setembre. En trobareu la informació actualitzada a
la web del CECMO.

Per les persones que no tramiten aquesta llicència, per les activitats
que organitza el CECMO es tramitava una llicència temporal que
serveix exclusivament per aquella activitat, una formula que és prou
efectiva sobretot per les persones que fan activitats molt esporàdiques o
que comencen a tastar el món de l’excursionisme. Aquestes llicències,
fins ara, es solicitàven el mateix dia de l’activitat, en el moment de fer la
sortida, i nosaltres les podiem tramitar un cop acabada l’activitat.
Aquest procediment ara s’ha canviat, des de la FEEC, i per poder
solicitar una llicència temporal hem de fer-ho abans de fer l’activitat,
per tant ens caldrà conèixer aquelles persones que voldran fer l’activitat
del CECMO amb antelació, i això ens obliga a obrir una inscripció
prèvia a l’activitat. Com que a nivell de responsabilitats a l’hora
d’organitzar activitats cal que tothom que participa en una activitat del
CECMO estigui assegurat per cobrir qualsevol incident, si no teniu la
llicència federativa corresponent caldrà que aviseu amb antelació que
voleu assistir a aquella activitat del CECMO. En cas de no fer l’avís
corresponent, i per tant no poder tramitar la corresponent llicència
temporal, no us podrem deixar participar en l’activitat.
Evidentment, des del CECMO seguirem tramitant aquestes llicències
temporals, però cada vegada més, i per facilitar la feina a tots plegats,
serà més aconsellable federar-se per tot l’any, tenint en compte que la
modalitat més senzilla ( llicencia tipus “A” ) cobreix la majoria
d’activitats realitzades pel CECMO.
—3—
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NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Reprenem el darrer terç de l’any, una vegada superats els mesos de
calor estiuenca, amb les piles carregades, potser aprofitant aquests dies
per gaudir de la muntanya, o tal vegada, a punt per reprendre noves
experiències muntanyenques. Recordeu que a partir del proper dia 5 de
setembre tornem a obrir cada dijous a la Sala 1 del Centre Cívic, des de
2/4 de 9 del vespre fins a les 10.

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

Enfilem doncs els darrers mesos de l’any tornant al calendari tradicional
d’activitats al CECMO, on intentarem combinar sortides una mica per
tot el ventall d’exigències. A finals de mes torna el seguiment del GR7
que degut a diferents circumstàncies s’ha vist alterat en la seva
programació. Finalment, al mes de juliol ens vàrem quedar sense poder
fer sortida plenament pirinenca, primer pels problemes de places al refugi
de muntanya de l’etapa del GR7, i llavors pels problemes de climatologia
per poder fer la ruta de les Gorges de Carançà. Segur que tant per una
activitat com per l’altre, trobarem dies adients per poder-les realitzar.
Pels que feu servir les llicències temporals d’un sol dia és molt important
que llegiu la informació de la pàgina 3 per veure les novetats.

DISSABTE 14 SETEMBRE: “ENTRE CINGLES I VOLTORS”.
Ruta per la muntanya d’Alinyà (Alt Urgell) amb ascenció al Roc
Galliner i al Castell de Sant Ponç Vell. Recorregut d’uns 18 kms i
desnivell de +/- 1100 metres. Llicència federativa “A”. Persona contacte
JOAN SOLER.
DIUMENGE 29 SETEMBRE: 7ª Etapa del GR-7 entre La Seu
d’Urgell i Fornols d’uns 20 kms.Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s
previament. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.
DISSABTE 5 D’OCTUBRE: “L’olla de Vilaplana”, recorregut per
les Muntanyes de Prades, al Baix Camp Tarragonès. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JORDI CANUT.
DISSABTE 19 D’OCTUBRE: Caminada de Capvuitada de Festa
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Major. Dos
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fàcil
i exigent,
entorns
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Montbui.peixos,
Sortida
delha costat
de télaalguna
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que hi
qui també
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La del
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senyalitzat
amb
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queweb
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DIUMENGE 27 OCTUBRE: 8ª Etapa del GR-7 entre Fornols i
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de 18que
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ni tant
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DE LA
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DIJOUS
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**A la portada hi tenim una foto del Cesc Puig amb el llac de Malniu, feta a la sortida
del Puigpedrós, i a la contraportada imatges de la Eva Chacón fetes a la caminada
nocturna de l’Or. A l’interior del butlletí hi trobem també una foto de la caminada de
l’Or i fotos d’arxiu del CECMO. La redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per
en Joan Soler.
**D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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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