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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

El Centre Excursionista de Caldes de Montbui estarà tancat per vacances durant el mes d’agost, i per tant els dijous del mes d’agost el
local del pavelló de les cremades restarà tancat. Tornarem a obrir el
dia 2 de setembre.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net

NÚMERO 28

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 225 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet”, a la botiga de material de muntanya “Oxigen” i a
Centres Excursionistes veïns. També el podeu consultar a la pàgina
web del CECMO.

•

La foto de portada és una imatge presa a la Val d’Aran, baixant per
les mines de Liat cap a Salardú. És obra de l’Ester Poch. A l’interior
del butlletí hi trobem imatges fetes per Joan Soler.

JULIOL — AGOST 2010

“Gaudir de les excursions fantàstiques i dels bivacs, anar a la trobada
del sol, però també alguns dies avançar enmig de la boira o del mal
temps i obtenir d’això cert plaer, endevinar un itinerari, tenir gana, set,
calor, fred, somiar altres aventures, tot això són també els horitzons conquerits.”
Gaston Rébuffat
Horitzons conquerits.

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
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A C T U A L I T A T .
Un any més arriba l’estiu i la muntanya pren unes característiques que la fan més accessible, i enguany amb la gran quantitat
d’aigua que s’hi ha acumulat ofereix unes imatges molt gratificants, amb els torrents plens i els paisatges verds i amb molta
floració arreu. Val la pena gaudir de les perspectives que hi podem descobrir. Malgrat aquestes gratificants imatges no podem
oblidar que ens movem en ambients d’alta muntanya que mantenen intactes els seus perills, i un cop més aconsellar-vos prudència i seny en les vostres sortides.
També us fem partícips del premi que ha rebut el CECMO per
part de la Secretaria General de l’Esport en el programa
SPORT-Q (premis a la qualitat de l’esport federat català), que
cada anys valora i premia l’esforç d’entitats esportives segons
unes qualificacions internes. El premi atorgat al CECMO, de caràcter econòmic, és d’uns 3000 euros, que evidentment són el resultat de la confiança i suport que dipositeu tots els socis de
l’entitat.

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DIVENDRES 2 JULIOL: Primera sessió de Projeccions a la Fresca.
“PETIT HIMALAIA—LANGTANG “ per Núria Martínez. A la Plaça
Catalunya a les 10 del vespre.
DIVENDRES 9 JULIOL: Segona sessió de Projeccions a la Fresca.
“BALTORO, EL COR DEL KARAKÒRUM” per Jordi Anglí. A la Plaça
Catalunya a les 10 del vespre.
DIVENDRES 16 JULIOL: Tercera sessió de Projeccions a la Fresca.
“PLATÒNICS. PARC NATURAL DE QUEYRAS” per Antoni Ortiz. A
la Plaça Catalunya a les 10 del vespre.
DIUMENGE 18 DE JULIOL : Travessa des de Vallter cap a les Gorges de Carançà. Desplaçament en autocar. Cal reservar . Persona de contacte Ramon Mata. Llicència federativa “C”.
DIVENDRES 23 DE JULIOL: Quarta sessió de Projeccions a la Fresca amb “PATAGÒNIA ARGENTINA—XILE” per Irene Casanovas. A la
plaça Catalunya a les 10 del vespre.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL
DIJOUS ANTERIOR, ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I ES DONEN DETALLS DEL RECORREGUT I DE LA DIFICULTAT DEL MATEIX.
LES SESSIONS DE LES PROJECCIONS A LA FRESCA SON OBERTES A
TOTHOM.
DES DEL CENTRE EXCURSIONISTA US DESSITGEM UNES BONES VACANCES D’ESTIU I QUE DISFRUTEU GAUDINT DE LA NATURA TOT
FENT EXCURSIONISME.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
Tot i que semblava que no acabava d’arribar mai la calor, de nou arribem
altre cop al mes de juliol, i als vespres ve de gust sortir a passejar, prendre la
fresca i si a més a més podem parlar d’aquesta afició comuna que és la muntanya doncs molt millor. Per això un any més us oferim la possibilitat que els
divendres al vespre, a partir de les 10 del vespre, a la Plaça Catalunya de Caldes de Montbui, gaudiu de les imatges refrescants que ens presenten aquests
muntanyencs, que posen les seves vivències personals a diferents indrets del
món reflectides en imatges, a l’abast de tots nosaltres.
Tornen les PROJECCIONS A LA FRESCA, i aquest any us presentem quatre audiovisuals que ens portaran arreu del món.
El dia 2 de juliol la Nuri Martínez ens presenta un recorregut per la regió del
Lantang, al Nepal, coneguda com el Petit Himalàia. Descobrirem un trekking
per una regió envoltada pels cims més alts del planeta.
El divendres 9 de juliol tornem a viatjar prop de l’himalàia, aquesta vegada a
la regió del Baltoro, al cor del Karakòrum, on a més a més de gaudir dels grans
paisatges de la zona veurem com els seus protagonistes s’integren en la vida
local del territori que visiten.Presentat per Jordi Anglí.
El divendres 16 de juliol podrem gaudir d’unes excel·lents imatges d’esquí de
muntanya als Alps que es complementen amb música i text tot integrat en un
mateix muntatge presentat per Antoni Ortiz.
Per acabar el cicle el divendres 23 de juliol la Irene Casanovas ens porta fins a
la Patagònia de l’Argentina i Xile per descobrirnos racons fantàstics d’aquelles
terres de l’hemisferi sud.
Com cada any després de les projeccions podrem parlar i comentar amb els
autors dels reportatges les anècdotes, particularitats i diferents detalls
d’aquest viatges que ens han presentat. Esteu tots convidats a gaudir un any
més d’aquestes Projeccions. En cas de mal temps les Projeccions es faran al
Casino de Caldes.
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LES NOSTRES SORTIDES

LES NOSTRES SORTIDES

LA RUTA DELS EMPEDRATS A LA SERRA DEL CADÍ.
TRAVESSA DES DE NÚRIA FINS A EINA.
Iniciem el recorregut des de la casa de Can Cerdanyola, al veïnat de
l’Hostalet, on hi arribem des de Bagà seguint la carretera que va cap Gisclareny. Comencem a caminar
seguint les marques del PR– C125
que s’enfilen pel costat esquerra
del Torrent del Faig. Aproximadament als 15 minuts de recorregut trobem un pal indicador que
cap a l’esquerra ens assenyala el
Bullidor de la Llet. Ens separem
un moment del camí principal per
anar a veure aquesta magnífica
surgència d’aigua. Quant retornem al camí principal seguim pujant, ara tot creuant el torrent
diverses vegades, fins que superem l’Estret d’Escriu i el camí
s’allunya lleugerament del torrent
fins arribar al refugi de Sant Jordi. Just abans d’arribar al refugi
seguim a l’esquerra cap a la Font
del Faig i des d’aquí cap al Pas de
L’ADOU DEL BASTARENY, RAJANT
la Boixassa on si anem cap a la
AIGUA A DOJO,
dreta podem pujar al Cap de la
Boixassa, indret amb unes grans vistes panoràmiques. Tornant al Pas comencem un fort descens per un camí pedregós fins a la Collada de la Pelosa
on el camí es converteix en una pista forestal. El PR en aquest punt es desvia cap a l’esquerra, però nosaltres seguirem la pista que ens porta fins la
casa de Monnell. Molt a prop d’aquesta casa podem visitar el Salt de Murcarols, i tot seguint el camí que ens torna al punt d’inici trobem la impressionant surgència de la Font de l’Adou o del Bastareny.
El recorregut té un desnivell d’uns 900 metres de pujada, i una distància
d’uns 14 kms, a realitzar en un temps d’unes 5 / 6 hores.

—4—

Per realitzar aquesta travessa cal tenir en compte que no és un recorregut circular i per tant cal tenir en compte, d’antuvi, com fer l’enllaç entre
la sortida i l’arribada. Comencem el recorregut al Santuari de Núria (1975
m.), on prenem el camí cap a Nord-oest direcció al Coll de Finestrelles.
Comencem a enfilar-nos seguint el camí que ressegueix la vall que ha format el torrent de
Finestrelles. Deixem a la nostra
esquerra el Roc de
la Maula, i després
d’un petit replà
enfilem la pujada
definitiva cap al
Coll de Finestrelles
( 2604 m.). Som a
la carena que marca la frontera i ens
enfilem cap a la
dreta per resseLA VALL D’EINA.
guirla fins al coll
d’Eina, tot passant
pel Pic de Finestrelles (2828 m.) punt més alt del recorregut. Seguint sempre la carena passem pel Pic de Núria i Pic del Coll d’Eina, fins arribar al
coll (2682 m.) on girarem a l’esquerra. Al nostres peus es desplega la Vall
d’Eina, que a partir de la barraca del refugi de l’Orri de Baix (1970 m.), es
comença a suavitzar i a mostrar-nos la seva gran varietat de flors. El recorregut fins al poble d’Eina (1550 m.)es fa seguint el curs del riu que ens
ofereix imatges interessants que combinen salts d’aigua, fauna d’alta
muntanya i diversitat de flora si fem la travessa a principi de l’estiu.
El recorregut té un desnivell d’uns 1000 metres de pujada i 1400 de baixada, una distància d’uns 18 kms i es fa en unes 6 / 7 hores, a més a més
de les parades habituals durant la travessa.
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