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**A la portada hi tenim una foto de la via “Lleida” a la Roca dels Arcs , feta pel Nico
Tarazona, i a la contraportada una imatge d’arxiu de Joan Soler. A l’interior del
butlletí hi trobem fotos de Nico Tarazona, Cristina Millán, Anna Blas i Cesc Puig. La
redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració
de Núria Carnicero a la secció de CECMO-Alpí.
**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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NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Arran de la problemàtica sorgida a la zona de Can Carerac amb l’empresa
que explota l’extracció d’àrids, a la qual es va clausurar l’activitat diverses
vegades, aquesta va tallar un camí d’ús públic, sense autorització, i que
impedia el pas fins i tot dels vianants. El CECMO va adherirse a una
instància presentada a l’Ajuntament de Caldes per un grup de vilatans, en
la que es demana que s’activin les accions necessàries (fins i tot jurídiques
o penals ) contra l’empresa per tal de retornar al camí el seu ús públic.

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

Ens complau compartir amb vosaltres l’èxit personal de la sòcia del CECMO i membre de la Junta, la Núria Carnicero, que ha guanyat el primer
premi del Master Thesis Award 2019, amb un treball basat en una prova
pilot d’intervenció a sis escaladors adults amb lesió del lumbrical. La Núria Carnicero va dissenyar una terapia en fisioteràpia per aquests esportistes. L’objectiu era analitzar l’efectivitat del tractament respecta als
simptomes i determinar una escala clínica per permetre classificar la lesió.

DIUMENGE 24 NOVEMBRE: 9ª Etapa del GR-7 entre Bellprat i
Cabra del Camp d’uns 23 kms.Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s
previament. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.

Amb l’arribada de la tardor, comencem a notar l’escurçament de les hores
de llum de dia, i això ens aboca inexorablement a la finalització de l’any
en curs. Suposa per tant l’acabament de l’any natural, i la necessitat de
renovar la llicència federativa per tenir-la vigent pel 2020. Com que
darrerament sembla que aquest tràmit es pot començar a tramitar a
principi del mes de desembre, quant tinguem els preus actualitzats en
farem difusió per correu electrònic de manera que ja es pugui anar
sol·licitant. El funcionament serà basicament el mateix que en anys
anteriors, és a dir amb el preu de la llicència sol·licitada caldrà pagar la
quota de soci del 2020, així ens estalviem despeses bancàries al no haver de
generar tants rebuts de socis.
També us comencem a fer esment ( a la pàgina següent teniu la
informació) de la data i ordre del dia de la propera Assemblea General de
socis, prevista pel 10 de gener de 2020, que malgrat donarem més
informació en el proper butlletí, ara ja us comencem a puntejar la
informació.
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DIUMENGE 10 NOVEMBRE: Matinal pels entorns de Cardedeu,
recorregut d’uns 13 kms i desnivell de +/- 300 metres. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JOAN SOLER

DISSABTE 30 NOVEMBRE: Recorregut per la zona dels Ports de
Beseit, al Racó d’en Marc i el Castell de l’Airosa. Recorregut d’uns 17
kms i +/- 900 metres de desnivell. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT / CESC
PUIG / JOAN SOLER.
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE: En motiu dels actes solidaris
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PROPERES ACTIVITATS
Repassem una mica el llistat d’activitats que us presentem a la pàgina
següent.
En primer lloc, comentar que el proper 10 de novembre socis companys
de Cardedeu ens han preparat una matinal pels entorns d’aquesta
població, coneixedors per la seva experiència, de camins i corriols
d’aquella zona. Es tracta d’un recorregut fàcil, assequible per qualsevol
persona que realitza senderisme i que ens portarà a conèixer els entorns
de la riera de Cànovas, l’ermita de Sant Hilari o un antic forn de
ceràmica. Malgrat que la data coincideix amb la jornada d’Eleccions
Generals Espanyoles, al tractarse d’una sortida matinal estimem que no
ha de suposar cap impediment per realitzar l’excursió.

ASSEMBLEA gEnErAL ordinàriA
dEL cEcMo
DIVENDRES
10 DE GENER DE 2020 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE MONTBUI.
Sala 3

ORDRE DEL DIA.
**DADES D’INTERÈS PEL SOCI: ACTUALITZACIÓ DEL CENS,
ESTADÍSTIQUES D’ALTES I BAIXES, ETC.

Comentem també que pel proper dissabte 30 de novembre tenim una
sortida a la zona dels Ports de Beseit a la seva cara de llevant. Tot i que
per distancia i desnivell pot semblar una ruta curta, el terreny pel que
transita fa que no sigui un recorregut ràpid de realitzar. Pedregós i
entretingut, sorprèn descobrir racons tant agrestes amb vistes al mar
que veiem a poca distància. Com que el desplaçament en cotxe també és
llarg caldrà preveure sortir d’hora i segurament arribada cap a la tardavespre.

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.

I pel desembre queden els dos clàssics de cada any, el dia 15 una
matinal coincidint amb els actes benèfics que es celebren per la Marató
de TV3, amb una caminada de dificultat molt baixa i apta per a
tothom, i finalment coincidint amb les festes de Nadal, la tradicional
Crematorrons, que aquest any ens portarà a descobrir els entorns de la
població de Santa Maria d’Oló i la seva riera, un recorregut també
assequible i que serveix per fer una mica d’activitat enmig d’unes dates
on les sobretaules s’allarguen molt.

8.– PRECS I PREGUNTES.

Que gaudiu d’aquestes activitats que us presentem per acabar els dos
darrers mesos del 2019.
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2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2019.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2020.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2020.

Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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GR—7 : SEGUIMENT
A principi d’any començàvem el seguiment del GR-7, un camí de
llarg recorregut que travessa el país de nord a sud, d’es d’Andorra fins
als Ports de Beseit. Ho fèiem a Sant Llorenç de Morunys i vàrem anar
baixant fins a la
Catalunya Central,
arribant a la comarca
d e
l ’ A n o i a ,
concretament
a
Bellprat.
Amb
l’arribada dels messos
més calorosos hem
aprofitat per realitzar
les
etapes
més
p i r i n e n q u e s ,
començant a Andorra
per enllaçar fins a Sant
Llorenç de Morunys
altre vegada. I acabarem l’any reprenent el camí de nou des de
Bellprat cap al sud.
Per l’any 2020 ens quedarà doncs la meitat sud d’aquest sender de
llarg recorregut, i podrem descobrir zones geogràfiques prou
interessants com ara la Serra de Montsant, les Muntanyes de Prades o
el Massís dels Ports de Beseit, entre d’altres. De ben segur que
deixarem enrera les etapes més monòtones de les comarques interiors
de la Catalunya Central i podrem gaudir de recorreguts variats. Per tal
de gestionar degudament les etapes segons l’època de l’any que es
realitzin és possible que el seguiment no sigui lineal de nord cap a sud,
sinó que es facin salts per poder compaginar les etapes per la seva
durada i climatologia. També caldrà preveure que la travessa dels
Ports de Beseit caldrà fer-la amb dos dies i prenoctació en un refugi de
muntanya del recorregut.
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ONCODINES TRAIL

EXCEDENTS CAMINADES

Des de Sant Feliu de Codines ens arriba el projecte d’una prova solidaria
que es realitzarà el proper 21 de març del 2020. Es tracta d’un gran
projecte esportiu solidari per recaptar fons destinats al suport i l’ajuda a
malalts oncològics i les seves families. Les donacions es destinaran a la
Fundació Oncovallès i la Barcelona Brain Health Iniciative.

Cada any, quant comencem a preparar les grans activitats com La
Caminada de Caldes, o la Caldes-Montserrat comptem amb diferents
col·laboradors que ajuden a fer més sostenibles a nivell logístic aquestes
activitats, doncs el volum de material i aliments que s’hi inverteix és molt
gran per l’enorme participació que hi ha. Una d’aquestes empreses és
CUÉTARA que ens aporta un volum important de galetes. Com que
sempre hi ha sobrant de material, i una vegada el CECMO tanca les
possibles activitats on es pugui utilitzar
( caminades solidàries, Projeccions a la
Fresca) , aquest sobrant s’ofereix a dues
organitzacions benèfiques que aporten
aliments a la població més necesitada:
Creu Roja de Caldes de Montbui i la
PAH Valldeltenes amb seu a Bigues i
Riells.

La idea parteix d’un grup
de corredors de Sant Feliu
de Codines que ja fa temps
que participen en la
OncoTrail de Palafrugell.
Aquesta primera edició de
la OncodinesTrail, tindrà
una modalitat de cursa
( uns 70 kms ) i una
modalitat senderista ( uns
55 kms ) i recorrerà bona part del Vallès, implicant a diferents poblacions.
Es pot participar en equips de 4 a 6 persones, sempre cal que hi hagi 4
persones en cursa, i a més a més de la inscripció cada equip ha d’aportar
un mínim de 600€ per la finalitat solidària.
Us fem arribar aquesta informació, doncs potser us bé de gust participarhi creant un equip i col·laborar així en aquesta iniciativa, o potser no
teniu la possibilitat de crear un equip però voleu col·laborar com a
voluntaris per fer possible la organització. Trobareu tota la informació
necessària a la pàgina web WWW.ONCODINESTRAIL.CAT
Des del CECMO hem ofert també la nostra participació en tasques
organitzatives , per tant podeu participar com a voluntaris individuals o
bé en grup en les tasques que ens siguin assignades pel dia de la prova.
Tanmateix, d’una manera o d’altre, serà bo reservar-se la data del
dissabte 21 de març del 2020 per aquesta lloable proposta.
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Per tant, i complint amb aquest ritual
de cada any, fa uns dies es va fer entrega
d’aquest menjar sobrant a aquestes
entitats per tal que es reparteixi abans
de la seva caducitat. Agraïr doncs,
també, a aquestes empreses que
col·laborant amb el CECMO, de retruc
acaben fent una obra benèfica.
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CECMO — ALPÍ . ESCALADA
VILANOVA DE MEIÀ. Via “Lleida” a la Roca dels Arcs.
Diumenge 29 de setembre. CORDADA : Nico Tarazona i Núria Carnicero
Dificultat: 6b

210 metres

La Roca dels Arcs, paret de les més emblemàtiques de l’escalada en roca
de Catalunya, per la seva història i les seves estètiques línies. La via
“Lleida” va ser oberta l’any 1977, semi-equipada, s’hauran d’utilitzar
algunes assegurances
volants per complementar el material
fixe de la paret.
Aprofitant els primers dies frescos de
tardor, malgrat passar
una mica de calor i
haver d’hidratar-nos
força, vam poder gaudir d’aquesta bonica
línia, amb dues fisures
ben marcades i exigents. Després d’un
intent fallit ara fa dos
anys, un dia de neu i
molt vent fred, aquesta vegada la vàrem
poder gaudir com toca. Una de les clàssiques, que seguim recomanan.
—6—

CAMINADA DE CAPVUITADA
El
CECMO
va
participar
en
les
activitats de Festa
Major amb l’habitual
Caminada
de
Capvuitada, que aquest
any
tenia
dues
modalitats de distància,
de 15 i 8 kms
respectivament. El
recorregut portava les
dues rutes fins a
l’església de Sant Esteve de Palaudàries, un indret poc frequentat en les
activitats organitzades des del CECMO, i que va permetre descobrir
corriols força interessants.
Unes 80 persones van participar-hi finalment, malgrat la incertesa
produïda davant el fet de la anul·lació d’algunes activitats de Festa
Major, com a protesta per les penes de presó als implicats al Procés de
Catalunya i el clima
de protesta que viu
el país. Des de la
direcció del CECMO
es va optar per
mantenir l’activitat
prevista,
doncs
també creiem que
aquesta activitat no
afectava els actes
reivindicatius que
tenen lloc en aquests
dies.
—7—
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de TV3, amb una caminada de dificultat molt baixa i apta per a
tothom, i finalment coincidint amb les festes de Nadal, la tradicional
Crematorrons, que aquest any ens portarà a descobrir els entorns de la
població de Santa Maria d’Oló i la seva riera, un recorregut també
assequible i que serveix per fer una mica d’activitat enmig d’unes dates
on les sobretaules s’allarguen molt.

8.– PRECS I PREGUNTES.

Que gaudiu d’aquestes activitats que us presentem per acabar els dos
darrers mesos del 2019.
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2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2019.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2020.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2020.

Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Arran de la problemàtica sorgida a la zona de Can Carerac amb l’empresa
que explota l’extracció d’àrids, a la qual es va clausurar l’activitat diverses
vegades, aquesta va tallar un camí d’ús públic, sense autorització, i que
impedia el pas fins i tot dels vianants. El CECMO va adherirse a una
instància presentada a l’Ajuntament de Caldes per un grup de vilatans, en
la que es demana que s’activin les accions necessàries (fins i tot jurídiques
o penals ) contra l’empresa per tal de retornar al camí el seu ús públic.

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

Ens complau compartir amb vosaltres l’èxit personal de la sòcia del CECMO i membre de la Junta, la Núria Carnicero, que ha guanyat el primer
premi del Master Thesis Award 2019, amb un treball basat en una prova
pilot d’intervenció a sis escaladors adults amb lesió del lumbrical. La Núria Carnicero va dissenyar una terapia en fisioteràpia per aquests esportistes. L’objectiu era analitzar l’efectivitat del tractament respecta als
simptomes i determinar una escala clínica per permetre classificar la lesió.

DIUMENGE 24 NOVEMBRE: 9ª Etapa del GR-7 entre Bellprat i
Cabra del Camp d’uns 23 kms.Desplaçament en autocar. Ca’l inscriure’s
previament. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.

Amb l’arribada de la tardor, comencem a notar l’escurçament de les hores
de llum de dia, i això ens aboca inexorablement a la finalització de l’any
en curs. Suposa per tant l’acabament de l’any natural, i la necessitat de
renovar la llicència federativa per tenir-la vigent pel 2020. Com que
darrerament sembla que aquest tràmit es pot començar a tramitar a
principi del mes de desembre, quant tinguem els preus actualitzats en
farem difusió per correu electrònic de manera que ja es pugui anar
sol·licitant. El funcionament serà basicament el mateix que en anys
anteriors, és a dir amb el preu de la llicència sol·licitada caldrà pagar la
quota de soci del 2020, així ens estalviem despeses bancàries al no haver de
generar tants rebuts de socis.
També us comencem a fer esment ( a la pàgina següent teniu la
informació) de la data i ordre del dia de la propera Assemblea General de
socis, prevista pel 10 de gener de 2020, que malgrat donarem més
informació en el proper butlletí, ara ja us comencem a puntejar la
informació.
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DIUMENGE 10 NOVEMBRE: Matinal pels entorns de Cardedeu,
recorregut d’uns 13 kms i desnivell de +/- 300 metres. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JOAN SOLER

DISSABTE 30 NOVEMBRE: Recorregut per la zona dels Ports de
Beseit, al Racó d’en Marc i el Castell de l’Airosa. Recorregut d’uns 17
kms i +/- 900 metres de desnivell. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT / CESC
PUIG / JOAN SOLER.
DIUMENGE 15 DE DESEMBRE: En motiu dels actes solidaris
A la societat
on avivim
està proude
de TV3,
moda que
families
per recaptar
fons per
la Marató
es moltes
realitzarà
la tinguin
tradicional
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
matinal peixos,
pels entorns
Sortida
des de
la Plaça
tot i quede
hi Caldes.
ha qui també
té alguna
espècie
menys Catalunya
comú. La de
Caldes. Les
inscripcions
es
realitzaran
el
matix
dia,
abans
de
la sortida.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos,
ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIUMENGE
Tradicional matinal
excursions.29 DE DESEMBRE:
excursionista “LA CREMATORRONS”. Recorregut pels entorns de
Des deld’Oló.
CECMODesplaçament
us demanem que us
portar animals
de
Santa Maria
en abstingueu
vehicles departiculars.
Llicència
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
federativa
“A”. Persona
de contacte JOAN SOLER.
us expliquem
a continuació.
REUNIÓ
PREPARATORIA
DE LA on
SORTIDA
ELque potser
DIJOUS
En primer
lloc, en tractar-se d’activitats
hi intervé gent
ANTERIOR
ni tantAsols
L’ACTIVITAT
coneixiem anteriorment,
PROGRAMADA.
per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests

RECORDEU
QUE
SI estranyes
NO ESTEU
FEDERATS
poden tenir
reaccions
envers a gent
desconeguda. TENIU DE
COMUNICAR L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT ABANS DEL
DIJOUS ANTERIOR A AQUESTA.
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**A la portada hi tenim una foto de la via “Lleida” a la Roca dels Arcs , feta pel Nico
Tarazona, i a la contraportada una imatge d’arxiu de Joan Soler. A l’interior del
butlletí hi trobem fotos de Nico Tarazona, Cristina Millán, Anna Blas i Cesc Puig. La
redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració
de Núria Carnicero a la secció de CECMO-Alpí.
**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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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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