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OBRIM LES PORTES ...

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Sembla que de mica en mica es van suavitzan les restriccions que ha
provocat el COVID i de retruc es permeten realitzar un ventall més ampli
d’activitats. Si ve, l’any passat per aquestes dates també semblava que ja
sortíem del túnel, la situació sembla que enguany pot ser més estable
gràcies a la gran quantitat de persones vacunades.

Després de molts mesos sense poder una programació minimament
estable a dos mesos vista, aquesta vegada ens atrevim a proposar-vos un
seguit d’activitats, amb l’esperança que les restriccions pel tema del
COVID ens permetin realitzar-les:

Després de molt de temps podem tornar a veuren’s les cares a la que és la
nostra seu social, a la sala 1 del Centre Cívic, amb les mesures adients per
prevenir contagis, però amb la satifacció de no haver de fer gairebé
reunions clandestines. Una vegada més, agraïr al GAT PENJAT el seu
acolliment tot aquest temps, i la possibilitat de poder oferir un lloc públic
on poder trobar-nos.
Aprofitem aquest nou retrovament al Centre Cívic per modificar una
mica l’horari d’obertura, que ara serà des de les 8 fins a les 9 del vespre, a
la sala 1, i de moment amb un aforament màxim de 5 persones dins la sala.
De totes maneres si algú té algun problema amb aquest horari i necessita
contactar amb nosaltres de manera presencial, no dubteu a comunicar-ho
que de ben segur podrem trobar alguna solució.
Com podreu veure en aquest butlletí, sembla que anem avançant poc a
poc cap al que seria una normalitat per poder realitzar activitats i sortides
a la muntanya, esperem poder seguir omplint butlletins amb propostes
d’activitats a la muntanya.
Gaudiu de l’estiu, amb seny, precaució i molta muntanya!!!

DIVENDRES 2 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA, a les 10
del vespre al jardí del TOC. “Travesses del CECMO” , un muntatge de
Joan Soler. Més informació a les pàgines 4 i 5.
DIUMENGE 11 DE JULIOL: Sortida a les Guilleries, per anar fins
a Sant Miquel de les Formigues. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIVENDRES 16 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA, a les
10 del vespre al jardí del TOC. “EXPEDICIÓ TUNU. L’ALTRE
COSTAT DE GROENLÀNDIA” per Fulgenci Farré. Més informació a
les pàgines 4 i 5.
DISSABTE 24 DE JULIOL: Travessa pel Pirineu amb sortida des
de Vallter i ascenció al Costabona. Desplaçament en autocar. Sortida de
tot el dia. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.
DIUMENGE 26 DE SETEMBRE: Represa del seguiment del GR7, tal com el vàrem deixar pel febrer del 2020. 12ª Etapa entre Mas dels
Frares i el Coll de la Teixeta. Desplaçament en autocar. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.

PODEU TENIR MÉS INFORMACIÓ DE CADA UNA DE LES
ACTIVITATS ELS DIJOUS DE 8 A 9 DEL VESPRE AL CENTRE
CÍVIC O BÉ DES DEL CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON
DE LES PERSONES DE CONTACTE.
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PROJECCIONS

Adreces d’interès.

A

LA

FRESCA.

Després que l’any passat fos impossible poder organitzar les sessions que
teniem preparades de les PROJECCIONS A LA FRECA, sembla que
enguany podrem realitzar un parell de jornades. No hem volgut tornar al
format de tres sessions, per poder veure una mica com evoluciona tot plegat.
En el moment de tancar aquest butlletí encara no tenim confirmades les
mesures que caldrà adoptar, ni la confirmació oficial, però aquest any no
tindria cap sentit no poder realitzar una activitat com aquesta a l’aire lliure.
Per tant, reprenem el fil altre vegada, i el proper divendres dia 2 de juliol
us presentarem un recull d’imatges que corresponen a tres travesses fetes pel
CECMO coincidint amb el pont de Sant Joan, és a dir quant el Pirineu és
ben verd i florit. Reviurem les experiències viscudes a la Vall d’Orlú, a la
Val d’Aran i al voltant del Pic du Midi d’Ossau, ja fa uns quants anys.
Pel divendres dia 16 de juliol el Fulgenci Farré ens transportarà, en
imatges, fins a Groenlàndia, de
ben segur, una molt bona
oprtunitat per conèixer una
mica més aquestes terres
llunyanes i fredes, però molt
captivadores, i que a més a
més tindran una qualitat de
imatge i so molt alta.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER

Us recordem que les
Projeccions comencen a les 10
del vespre, i que enguany, per
les mesures de seguretat
encara vigents, i per precaució no hi haurà el tradicional refrigeri en acabar
l’acte. La tertúlia i ganes de parlar del que hem vist no ens les treuran pas.
Us esperem doncs, un any més , a trobar-nos al jardí del TOC i poder
gaudir d’aquestes dues experiències.
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PEL SETEMBRE, REPRENEM EL GR7
Si les expectatives es mantenen, sembla que anem agafant el bon camí per
tornar a fer el seguiment del GR7, que va quedar tallat en sec pel març del
2020. Aquesta vegada ens dona la sensació que la situació s’ha destensat
bastant i confiem que la tornada de les vacances segueixi sense
complicacions. Per tant, creiem que cal anar retrobant aquest projectes
que havien quedat suspessos.

( ARA QUE PODEM ANAR A LA MUNTANYA )
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.



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 TROBAR ELS DIJOUS DE 8 A 9 A LA SALA 1 DEL
CENTRE CÍVIC DE CALDES DE MONTBUI.

La primera etapa anul·lada pel COVID era la que hagués estat la 12
etapa del GR7, entre Mas dels Frares i el coll de la Teixeta, d’uns 24 kms,
que seria amb la que rependriem el seguiment del GR7. Recordem que
estem per la zona del Baix Camp i Priorat. De totes maneres anirem
informant del planing a seguir per completar aquest sender, però està bé
que tingueu coneixement del fet, per tornar a reservar el darrer diumenge
de cada mes per la sortida del CECMO, un fet que era habitual, i que
malauradament hi hem perdut el costum.
El format no tindria per què canviar, i així, mantindrem la sortida pel
darrer diumenge de cada mes, amb el desplaçament en autocar, i tenint en
compte que la sortida és de tot el dia. La reserva per l’autocar i el
pagament millor si es poden fer per internet, però ara tampoc serà
problema si ho feu presencialment al Centre Cívic en l’horari que tenim
establert actualment ( els dijous de 8 a 9 del vespre).
Moltes ganes de retrobar-nos de nou en un autocar, per poder anar a fer
una sortida a la muntanya.
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ELS CINGLES DE TAVERTET
Circular molt entretinguda que surt des del poble de Tavertet, amb
unes vistes espectaculars i uns desnivells considerables, però molt
agradable de fer.
Comencem doncs des del
poblet de Tavertet, que
el creuem per anar fins a
La Miradora, un punt
elevat que ens dona una
primera panoràmica
vers l’embassament de
Sau i bona part del
recorregut que farem.
Retornem cap al poble i
baixem cap al Salt del
Molí d’en Bernat, una
extensa bauma que al
final té un salt d’aigua, que per l’època i les pluges baixava poc.
Recorrem a mitja alçada les Baumes de Balà, amb l’alicient del petit
tram equipat amb una escala metàlica que li dona un xic d’emoció al
recorregut. Passem per la cova de les Pixarelles i pugem fins al Morro de
l’Abella, amb l’agradable sorpresa de poder-hi accedir, doncs al tenir
controlat l’aforament pensàvem que no podriem pujar-hi.
Des del cim del Morro de l’Abella un fort pendent ens porta fins a tocar
del pantà de Sau, el voregem poc tros i ens enfilem cap al Puig de la
Fossa, en una pujada molt directe. Passat aquest puig, un darrer esforç
ens porta al Pla del Castell i des d’aquí una planera pista ens deixa de
nou a Tavertet.
El recorregut és d’uns 15 kms, amb un desnivell d’uns 700 metres
positius, però la sensació final és de ser més exigent que el que diuen les
xifres, doncs el recorregut és força entretingut gairebé en la seva
totalitat.
—6—

SANT

JULIÀ D’UIXOLS.

Entre Sant Feliu de Codines i Castellterçol, un cop passat el Coll de Poses,
trobem una antiga benzinera, ara abandonada. Des d’aquest punt
comencem aquesta ruta matinal per una zona molt solitària i segurament
poc coneguda a cavall entre el moianès i el vallès. Comencem resseguint el
GR177 , però aviat el deixarem per endinsar-nos cap al Sot de la Tomba, en
un paisatge molt enclotat i fins i tot tenebrós. Seguint per aquests petits
corriols, enclotats
sota Sant Sadurní de
Gallifa, en sortim cap
als Cingles Vermells i
la Baga de les
Pujadetes. Passem
una bassa d’aigua,
reserva hidratant en
cas d’incendi, i anem
cap al coll de
Matafaluga, des d’on
ens arribem fins a
l’ermita de Sant Julià
d’Uixols, romànica
del s. X. El seu
campanar és l’únic element originari que es conserva, la resta ha sofert
diferents modificacions al llarg del temps. La rectoria es va edificar el 1667 i
va patir un fort incendi l’any 1975.
Des d’aquí retornem cap al Coll de Matafaluga i passem pel costat de la
Masia de l’Era de les Cases per arribar fins al Puig Castellar des d’on
baixarem cap al Collet de les Termes i retornarem al punt d’inici de la ruta.
Recorregut d’uns 15 kms i uns 550 metres de desnivell positiu, en general
de bon fer. Només la primera part, que passa pels corriols feréstecs als peus
dels cingles de Sant Sadurní, son una mica més exigents.
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NOTICIES DE LA FEEC

2

A nivell de la FEEC, enguany hi ha hagut les eleccions per escollir
President de la Federació pels propers 4 anys, i n’ha sortit guanyador la
llista encapçalada per Jordi Merino, que repetirà mandat per tercer cop
consecutiu. Jordi Merino Urbano és president de la FEEC des del 2011 i
s’ha imposat a la candidatura que encapçalava Jordi Quera.
Per una altre banda, s’han obert ja al públic tots els refugis de
muntanya amb guarda, i s’espera que aquest any es pugui anar
recuperant la normalitat, tot i que hi haurà menys places disponibles
per poder mantenir les distancies de seguretat existents. De mica en
mica tots els refugis van recuperant doncs la seva funció després d’uns
mesos molt complicats per tots ells. Sembla doncs, que entre tots anem
aixecant el cap, i podem tornar a aprofitar els serveis que ens donen
aquests allotjaments a la muntanya per poder completar travesses que
d’altre manera resultarien si més no , més complicades.
Per poder gaudir però, de la muntanya amb total seguretat, recordeu
que és molt important anar-hi amb les espatlles cobertes, i la llicènciaassegurança de la FEEC és un pas molt important , que pensem que
tindria de tenir tothom que vagi a la muntanya, sobretot quant feu
activitats pel vostre compte, quant son les que organitza el CECMO,
l’assegurança per aquell ja la getionem nosaltres.
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poc cap al que seria una normalitat per poder realitzar activitats i sortides
a la muntanya, esperem poder seguir omplint butlletins amb propostes
d’activitats a la muntanya.
Gaudiu de l’estiu, amb seny, precaució i molta muntanya!!!

DIVENDRES 2 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA, a les 10
del vespre al jardí del TOC. “Travesses del CECMO” , un muntatge de
Joan Soler. Més informació a les pàgines 4 i 5.
DIUMENGE 11 DE JULIOL: Sortida a les Guilleries, per anar fins
a Sant Miquel de les Formigues. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIVENDRES 16 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA, a les
10 del vespre al jardí del TOC. “EXPEDICIÓ TUNU. L’ALTRE
COSTAT DE GROENLÀNDIA” per Fulgenci Farré. Més informació a
les pàgines 4 i 5.
DISSABTE 24 DE JULIOL: Travessa pel Pirineu amb sortida des
de Vallter i ascenció al Costabona. Desplaçament en autocar. Sortida de
tot el dia. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON
MATA.
DIUMENGE 26 DE SETEMBRE: Represa del seguiment del GR7, tal com el vàrem deixar pel febrer del 2020. 12ª Etapa entre Mas dels
Frares i el Coll de la Teixeta. Desplaçament en autocar. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.

PODEU TENIR MÉS INFORMACIÓ DE CADA UNA DE LES
ACTIVITATS ELS DIJOUS DE 8 A 9 DEL VESPRE AL CENTRE
CÍVIC O BÉ DES DEL CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON
DE LES PERSONES DE CONTACTE.
—2—

— 11—

JULIOL—AGOST 2021

CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net
NÚMERO 94

**A la portada hi tenim una foto d’en Joan Soler als Cingles de Tavertet amb el
pantà al fons. A la contraportada hi tenim també una fotografia d’en Joan Soler,
a les roques de Sant Honorat. A l’interior fotografies d’en Francesc Puig de les
sortides als cingles de Tavertet i a Sant Julià d’Uixols. La redacció i disseny del
butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler.
** D’aquest butlletí s’han realitzat 160 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.

93 865 46 95

WWW.ELPASQUALET.COM

info@cecmo.net
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