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BONES FESTES DE NADAL.
Amb l’acabament d’aquest 2020, complicat, difícil, i sobretot estrany
perquè ens veiem abocats a una forma de viure que la majoria de nosaltres
no hauriem previst mai, encetem però el 2021 amb el desig que tot vagi
tornant a la normalitat, que es pugui reprendre la mobilitat necessaria per
poder tornar a fer sortides a la muntanya arreu de Catalunya i de la resta
del món. Que ben aviat això només sigui un parentesis a la nostra
cotidianitat i que poguem gaudir tots plegats de la nostra afició comuna.
Esperem que dins l’anormalitat que ens porta aquest COVID-19 podreu
passar unes bones festes de Nadal, en la mesura del possible acompanyats
de la familia més propera, i tanmateix mantenint l’activitat a la natura i
la muntanya en la màxima expressió possible.
Us recomanem també que malgrat de moment no poder realitzar grans
activitats muntanyenques no abaixem la guàrdia de la seguretat, tant
personal com colectiva, i seguim gaudint d’una Muntanya segura. Per
això, és molt important renovar o activar per primera vegada la llicència
federativa pel 2021 , de la que trobareu extensa informació en aquest
butlletí. I si teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres mitjançant
correu electrònic o trucada telefònica. També ens podeu trobar els dimarts
de desembre ( 15, 22 i 29 ) o els dijous de gener ( 7, 14, 21, 28 ) a la
cafeteria “La Lluna” al carrer Montserrat nº 14 de Caldes, de 7 a 8 de la
tarda. (millor aviseu-nos abans que vindreu, per gestionar millor la
recepció).

PROGRAMA D’ACTIVITATS
No volíem acabar l’any sense poder acomiadar-lo de la manera habitual, i per això el proper diumenge 27 de desembre farem la tradicional
sortida de la Crematorrons. Començarem a caminar des de Sant Sebastià
de Montmajor, a partir de 2/4 de 9 del matí, en un recorregut que ens
portarà fins al Gorg Negre i les proximitats de Gallifa. Es tracta d’un recorregut d’uns 13 kms i un desnivell de 500 metres positius, que recorre
la cara nord del Farell, per corriols i pistes que ens descobriran racons
inèdits per a molts de nosaltres. La zona en general és molt humida i propensa a haver-hi molt de fang i aigua.
Per preservar que es pugui realitzar no escollim un destí gaire allunyat, i
així poder cumplir amb la normativa vigent aquelles dates. Caldrà, com
ha estat habitual en les darreres activitats, fer la inscripció prèvia, arribar al punt de sortida per mitjans propis i mantenir les màximes precaucions per tal d’evitar contagis. Segons el nombre d’inscrits es faran diferents grup per tal de no anar excesivament agrupats.
Esperem que pels mesos de gener i febrer poder reprendre alguna activitat més, si aconseguim una mobilitat pels caps de setmana que superi al
del confinament municipal, i poder així retrobar-nos a la muntanya. Anirem informant a mesura que es pugui tornar a organitzar activitats conjuntes.

BON NADAL I MILLOR ANY 2021.
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LA CAMINADA DE CALDES
Un dels esdeveniments més esperats quant arriba la primavera és La
Caminada de Caldes, una activitat que els darrers anys aplega més de
700 participants vinguts de multitud d’indrets de Catalunya. De fet
l’edició del 2020 va ser una de les darreres grans activitats que es van
poder organitzar, doncs just la setmana següent començava ja el
confinament.
Pel 2021 ja us podem anunciar que evidentment no podrem organitzar
un esdeveniment com la Caminada de Caldes, almenys en el format que
estàvem tots acostumats. Només tenint en compte les incerteses i
inseguretats a nivell de permisos administratius que trobem quant
intentem organitzar qualsevol activitat ja la fan inviable de plantejarla
d’aquí a principi de març. Si fins a l’estiu encara teniem certa esperança
que la situació evolucionés favorablement i encara que fos amb un
nombre més reduït de participants, poder organitzar-la, veient com ha
esdevingut el segon repunt de la pandèmia, i malauradament tot apunta
a un tercer repunt, el més prudent ha estat anul·lar l’edició de l’any
2021. Tanmateix, si la situació esdevingués favorable i es pot organitzar
encara que sigui alguna activitat amb format diferent ( de manera que
qui vulgui pugui fer el recorregut de forma personal ) no dubteu que
farem l’esforç de mantenir viu l’esperit de La Caminada.

AMICS DEL SENDER.

LLICÈNCIES I QUOTES SOCIS 2021
A les pàgines centrals d’aquest butlletí hi teniu els quadres de preus per
les llicències federatives pel 2021, en totes les seves modalitats. Enguany es
mantenen els mateixos preus que pel 2020. Trobareu en els diferents quadres
informatius els preus, les modalitats de llicències, les cobertures que
corresponen a cada modalitat i les diferents possibilitats que teniu segons
l’edat o la vostra situació familiar si diferents membres d’una mateixa
familia ( pares i fills) es treuen la llicència. Si teniu dubtes sobre quina
modalitat us convé més , ens podeu fer les consultes necessaries, tant per
correu electrònic o contactant per telèfon amb els membres de la Junta.
A la pàgina 8 també teniu les explicacions esquematitzades de com cal
tramitar la llicència. Tingueu en
compte que enguany es fa més
necesari que mai prioritzar el
pagament mitjançant transferència
bancària , però de totes maneres si no
podeu fer-ho així, els dimarts del mes
de desembre ( 15,22 i 29 ) i els dijous
del mes de gener ( 7, 14, 21 i 28 ) ens
podreu trobar a la cafeteria La Lluna
( c/ Montserrat, 14 ) des de les 7 fins
les 8 de la tarda, millor si ho feu
avisant que vindreu.
Pel que fa a la recollida de les llicències, preveiem que segurament no serà
tant àgil com els altres anys, i per això us recordem que podeu veure la
vostra llicència des de l’aplicació que té la FEEC, i que una vegada
tramitada la llicència, encara que no tingueu la targeta fisicament, la vostra
cobertura segueix intacta.
També us recordem que de moment hem decidit no cobrar les quotes dels
socis que ja ho ereu durant el 2020, fins que no tingui lloc l’Assemblea, on
proposarem que pel 2021 les quotes es redueixin a la meitat. Per tant només
caldrà abonar el preu de la llicència solicitada.
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ASSAMBLEA DE SOCIS.
En el primer butlletí de l’any és habitual citar-vos a l’Assemblea
General de socis, que soliem celebrar durant la primera quinzena de
gener, per tal de complir amb la normativa de l’entitat, poder tancar els
comptes de l’any anterior i aprovar el pressupost per l’any entrant.
Tot i les dificultats que podia generar la organització d’aquesta
Assemblea, des del CECMO ja havíem fet gestions per poder disposar
d’un espai ampli i prou confortable per l’època de l’any en que ens
trobem, i des del càmping El Pasqualet ens oferien un espai resguardat
del fred i pluja per poder realitzar l’Assemblea un diumenge al migdia.
Tanmateix des del Govern de Catalunya i també des de la FEEC rebem
l’ordre ( que prové d’un Decret llei) de suspendre totes les Assemblees
convocades o per convocar, fins que no millori la situació epidemològica,
i per tant s’aixequi la normativa de no celebrar Assemblees. Serà llavors
quant es podrà buscar una nova data i lloc per normalitzar la situació.
De totes maneres, des de la Junta del CECMO, a finals d’any farem el
tancament dels comptes corresponents a l’any 2020, i presentarem la
proposta de pressupost pel 2021, que us farem arribar oportunament. I
quant es pugui celebrar l’Assemblea ja ho posarem a debat si és
necesari. Tal com hem anunciat per diferents canals, de moment no es
farà el cobrament de les quotes de socis, pendents d’aprovar-ne una
rebaixa ( només pels socis ja existents i que afectaria tant sols a l’any
2021), donat que aquest any tancarem amb un superàvit bastant
superior al previst i que hi pot haver situacions econòmiques personals
delicades pel daltabaix econòmic que ha suposat l’epidemia del COVID
per a moltes persones.
Naturalment, i com ja heu anat veient durant l’any, el llistat
d’activitats realitzades el 2020 serà molt curt, i les propostes pel 2021
ens abstindrem de presentar-les, doncs el dia a dia ens anirà marcant les
activitats que podrem realitzar.

IN MEMORIAM...
La meva vinculació amb l’entorn excursionista de Caldes es remonta ara
fa uns 24 anys, quant vaig entrar a formar part dels Amics del Sender. Allà
vaig aprofundir unes amistats que anàven més enllà de les tasques que
desenvolupava l’entitat, i entre aquestes amistats hi havia la del Ramon
Soler. Segurament la teva empremta va aportar quelcom a la meva futura
vinculació amb el món excursionista calderí. Els sentiments i records que
expresaré em sembla que son també extensibles a molta de la gent que hem
coincidit amb tú.
Amb tú, Ramon,
hem gaudit a la
muntanya , fent
travesses, pujant
cims, organitzant
Caminades
o
arranjant senders
dels entorns de
Caldes, però també
t’hem gaudit en
moments
d’oci,
t’hem
trobat
q u a n t
necessitàvem algú
que ens donés un cop de mà, o senzillament passant un agradable matí
esmorzant a la Fonda Europa.
Massa vegades, la vida és molt cruel i sense més explicacions ens deixa
orfes de persones que tenim i sentim properes, i no ens queda altre solució
que perdurar l’esperit d’aquestes persones que ens han deixat. Per això
penso, i crec que moltes i molts m’acompanyareu, que et tindrem sempre
present, que no oblidarem el que hem viscut amb tú, i que et recordarem
sempre.
JOAN SOLER
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Adreces d’interès.

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2021


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.



RECORDEU QUE AQUEST ANY NOMÉS CAL ABONAR
L’IMPORT DE LA LLICÈNCIA SOLICITADA, LES QUOTES
DE SOCIS ES PAGARAN MÉS ENDAVANT.



LA TARGETA FÍSICA US LA FAREM ARRIBAR QUANT
PODREM, EN TOT CAS SEMPRE LA PODEU VEURE DES
DE L’APLICACIO DE LA FEEC.



SI NECESITEU ALGUN TRÀMIT PRESENCIAL ENS PODEU TOBAR A
LA CAFETERIA “LA LLUNA” DE 7 A 8 DE LA TARDA. (MILLOR SI AVISEU ABANS): MES DE DESEMBRE ( DIMARTS 15, 22 I 29 )
……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MES DE GENER ( DIJOUS 7, 14, 21 I 28 )

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER
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TAULA ORIENTACIÓ DEL PIC DEL VENT
Com bé sabeu, el passat mes de maig alguna persona amb molt pocs
escrúpols i mala definició del que constitueix un bé públic ens va robar la
taula d’orientació que els Amics del Sender van instal·lar l’any 2008 al cim
del Pic del Vent.
Sortosament, el passat
dissabte 5 de desembre
es va poder restituir la
taula d’orientació, amb
una nova peça que
substitueix la que va ser
robada. Des dels Amics
del Sender i CECMO
agraïm
l’esforç
d’aquelles persones i
empreses que han
aportat
la
seva
solidaritat per tal que
hagi estat possible
aquesta restitució. Agraïm l’esforç i col·laboració de l’Aleix Rifà pel
muntatge de la nova peça, del Pep Gaspar per la recerca dels arxius creats al
seu moment, del Pere Barrios i Recam Laser per la feina i material de tornar
a crear les peces que conformen la taula d’orientació i del Francesc Sagalés i
l’empresa Sagalés S.A. pel suport econòmic que ha ajudat a finançar aquest
nou projecte. Gracies també aquells socis i socies del CECMO que han ofert
la seva col·laboració pel que fos necesari per restituir aquesta taula
d’orientació.
Esperem que tothom sàpiga respectar aquesta peça informativa que
sempre s’agraeix quant arribem a un mirador privilegiat com és el Pic del
Vent. Informar-vos també que aprofitant la pujada fins al cim es va
procedir a renovar la senyera que oneja des del punt més alt de la Serra del
Farell.
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poder tornar a fer sortides a la muntanya arreu de Catalunya i de la resta
del món. Que ben aviat això només sigui un parentesis a la nostra
cotidianitat i que poguem gaudir tots plegats de la nostra afició comuna.
Esperem que dins l’anormalitat que ens porta aquest COVID-19 podreu
passar unes bones festes de Nadal, en la mesura del possible acompanyats
de la familia més propera, i tanmateix mantenint l’activitat a la natura i
la muntanya en la màxima expressió possible.
Us recomanem també que malgrat de moment no poder realitzar grans
activitats muntanyenques no abaixem la guàrdia de la seguretat, tant
personal com colectiva, i seguim gaudint d’una Muntanya segura. Per
això, és molt important renovar o activar per primera vegada la llicència
federativa pel 2021 , de la que trobareu extensa informació en aquest
butlletí. I si teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres mitjançant
correu electrònic o trucada telefònica. També ens podeu trobar els dimarts
de desembre ( 15, 22 i 29 ) o els dijous de gener ( 7, 14, 21, 28 ) a la
cafeteria “La Lluna” al carrer Montserrat nº 14 de Caldes, de 7 a 8 de la
tarda. (millor aviseu-nos abans que vindreu, per gestionar millor la
recepció).

PROGRAMA D’ACTIVITATS
No volíem acabar l’any sense poder acomiadar-lo de la manera habitual, i per això el proper diumenge 27 de desembre farem la tradicional
sortida de la Crematorrons. Començarem a caminar des de Sant Sebastià
de Montmajor, a partir de 2/4 de 9 del matí, en un recorregut que ens
portarà fins al Gorg Negre i les proximitats de Gallifa. Es tracta d’un recorregut d’uns 13 kms i un desnivell de 500 metres positius, que recorre
la cara nord del Farell, per corriols i pistes que ens descobriran racons
inèdits per a molts de nosaltres. La zona en general és molt humida i propensa a haver-hi molt de fang i aigua.
Per preservar que es pugui realitzar no escollim un destí gaire allunyat, i
així poder cumplir amb la normativa vigent aquelles dates. Caldrà, com
ha estat habitual en les darreres activitats, fer la inscripció prèvia, arribar al punt de sortida per mitjans propis i mantenir les màximes precaucions per tal d’evitar contagis. Segons el nombre d’inscrits es faran diferents grup per tal de no anar excesivament agrupats.
Esperem que pels mesos de gener i febrer poder reprendre alguna activitat més, si aconseguim una mobilitat pels caps de setmana que superi al
del confinament municipal, i poder així retrobar-nos a la muntanya. Anirem informant a mesura que es pugui tornar a organitzar activitats conjuntes.

BON NADAL I MILLOR ANY 2021.
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**A la portada hi tenim una foto de l’Ester Poch amb un paisatge ben nevat feta
a la sortida del CECMO a la Collada de Toses.. A la contraportada hi ha una
fotografía de l’Ester Poch feta als entorns de la Torre Marimon. A l’interior una
foto del Cesc Puig al Pic del Vent. 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.
SERVEI DE RESTAURANT ELS
CAPS DE SETMANA I FESTIUS.
- MENÚ A LA CARTA GAUDIU D’UN ENTORN
NATURAL A CALDES.
TEL.
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