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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

Us recordem que podeu optar per rebre el butlletí únicament a traves del correu electrònic i així col·laborar a un estalvi en la utilització de paper i tintes. Només cal que ens ho feu saber al nostre correu
electrònic.

•

La fotografia de portada està feta a la zona d’Ulldeter per en Joan
Soler, i a l’interior hi trobem una fotografia de Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 190 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet, a la botiga “Oxigen” i a Centres Excursionistes
veïns.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“Els núvols de Nadal no sé què tenen
Que son manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
Pel blau puríssim dolçament s’estenen,
a la llum de la posta suaus s’encenen
i de nit deixen veure algun estel.”
“Els núvols de Nadal” Joan Maragall ( 1860—1911)

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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BONES FESTES I FELIÇ 2011
Ja fa uns quants dies que el fred està ben present a les nostres vides, i
això ens porta directes a la fi d’un nou any, amb les senyalades festes
del Nadal, on renovem aquells desitjos de pau, amor i darrerament de
feina per a tots aquells que ens son propers. Des del CECMO us desitgem que tingueu un venturós any 2011, que sigui ple d’activitats a la
natura, i que fruïu i gaudiu de l’excursionisme, i si això ho feu amb el
suport que us puguem oferir ens sentirem doblement gratificats. Tanmateix us recordem que la prudència i el seny a la muntanya son un
element imprescindible que cal portar sempre a la motxilla i fer-ne ús
de manera primordial.
Aquest proper any 2011 l’encetarem amb l’Assemblea General que ha
d’escollir la Junta que regirà el destí del nostre Centre als propers 6
anys. És per aquesta raó que de moment les activitats pels dos propers
mesos no estan encara prou definides, però cal destacar que a més a
més de les que us proposem organitzades pel mateix CECMO, el proper
16 de gener comença la temporada de matinals de raquetes de neu que
promou la FEEC, un bon emplaçament per la gent que s’inicia en
aquesta modalitat.
També us fem saber que hi ha un grup de persones que té la intenció
de revitalitzar una secció d’escalada al CECMO, i per tant properament us podrem oferir activitats relacionades amb aquesta altre modalitat. La intenció és poder donar acollida a aquelles persones que es volen iniciar en aquest apartat del muntanyisme, així com aglutinar a
aquells altres que ja realitzen aquesta activitat per poder sumar esforços i compartir experiències.
Us esperem a tots al nou emplaçament de Centre Excursionista, ara ja
estem al Centre Cívic de Caldes, al carrer Buenos Aires. Ens trobareu a
la Sala 1, en els mateixos horaris que teníem fins ara.

SALUT I BON ANY 2011 PER A TOTHOM.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 26 DE DESEMBRE: Caminada post-nadalenca
per ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Moianès ( Castell de
Castellcir i Sauva Negra). Llicència federativa “A” Persona de contacte JOAN SOLER.
DIVENDRES 14 GENER: Assemblea General Ordinària i Extraordinària al Centre Cívic i Cultural, a les 9 del vespre en primera
convocatòria.
DIUMENGE 30 DE GENER: 24ª etapa del Camí de Ronda
entre Tarragona i Cambrils, d’uns 27 kms . Sortida amb autocar, cal
reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIES 5/6 FEBRER: Cap de setmana al refugi de les Bulloses
amb diferents
possibilitats
a la que
neu.moltes
Cal families
reservartinguin
amb
A la societat
on vivim d’activitats
està prou de moda
algun
companyia
casa,
generalment
gossos,
gats, ocells
o
antel·lació
peranimal
poderdetenir
plaçaa al
refugi.
Llicència
federativa
C1.
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
Persona de contacte JOAN SOLER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement25ªensetapa
acompanyi
en de
les Ronda
nostres
DIUMENGE
27 DEque
FEBRER:
del Camí
excursions.
entre Cambrils i Hospitalet de l’Infant, de 15 kms. Desplaçament
amb autocar.
reservar
plaça. Llicència
federativa
“A”.animals
Persona
Des delCal
CECMO
us demanem
que us abstingueu
de portar
de
les activitats que organitza el Centre, per les raons que
contactecompanyia
JAUME en
FRANCISCO.
us expliquem a continuació.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
PRÈVIA
EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DE SORTIDA
I ES
DETALLS
DELd’animals,
RECORREGUT
que es poden
no DONEN
sentir a gust
amb la presència
i que aquestsI
LA SEVA
DIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU
DE LA LLICÈNCIA
poden
tenir reaccions estranyes
envers a gent desconeguda.
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
14 DE GENER DE 2011 - 21,00 H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.

ADRECES
D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL :

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2010.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.- PRESENTACIÓ LLISTES PER L’ELECCIÓ NOVA JUNTA.

SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES.

5.– ELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA.

OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 NIT.

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2011.

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET

6.– PRECS I PREGUNTES.

E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL :

CECMO
C/ BUENOS AIRES , 16—18

08140 CALDES DE MONTBUI.

— 10 —

6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2010.

CALENDARI ELECTORAL.
DES DEL 9 NOVEMBRE : EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL.
11 NOVEMBRE : CONFECCIÓ JUNTA ELECTORAL.
31 DESEMBRE : FI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES
14 GENER 2011: ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA.
(PER PODER EXERCIR EL VOT EL DIA DE L’ASSEMBLEA SERÀ NECESSARI ACREDITAR-SE AMB UN DOCUMENT OFICIAL AMB FOTOGRAFIA )
—3—
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
Una vegada més arribem a finals d’any i toca renovar la llicència, o
fer-la nova per aquells que no la tenen. Des del CECMO aquest any
mantenim el mateix procediment utilitzat l’any anterior, doncs sembla
que va funcionar força bé. De moment encara no tenim les tarifes pel
2011, i tant bon punt les tinguem us les comunicarem. A continuació
us detallem el procediment emprat aquest any de les diferents modalitats per poder demanar la llicència:
•

Venint directament al local del Centre Excursionista els dijous de
9 a 2/4 d’11 del vespre, on caldrà abonar l’import de les llicències
sol·licitades i també la quota de soci de l’any 2011.

•

També es pot fer per transferència bancària ( un ingrés per llicència) al nº 2100 0076 48 0200444382, fent constar NOM SENCER,
DNI i MODALITAT DE LLICENCIA. ( per exemple JOAN
MAS GRAU, DNI 44556677, LLIC. C2 no habilitada). Recordeu
que cal ingressar el preu de la llicència i també el de la quota de
soci. Si a més a més ens podeu notificar per e-mail que heu fet
aquest tràmit quant rebrem la llicència també us ho farem saber.

Una vegada feta la sol·licitud els socis tindran de passar a recollir-la
pel local del Centre ( no fa falta que sigui personalment). Cal tenir en
compte que tarden unes tres setmanes. Nosaltres intentarem comunicar-ho per correu electrònic a aquells socis dels que disposem d’aquesta
dada. Si passats dos mesos d’haver rebut la llicència aquesta no ha estat recollida s’enviarà amb el proper butlletí, però el CECMO no es fa
responsable de la correcta distribució d’aquest.

TRAILWALKER 2011. EL REPTE

El proper mes de maig, dies 7 i 8, es celebrarà a Catalunya un dels desafiaments esportius i solidaris més grans del món: l’Intermón Oxfam
Trailwalker. Es tracta d’un repte esportiu consistent en realitzar un
recorregut de 100 kms en menys de 36 hores amb equips formats per 4
persones que han de completar el recorregut tots junts. L’objectiu
d’aquesta prova és recaptar diners per donar suport a la feina que fa
Intermón Oxfam a diferents països de l’Africa, Asia i Amèrica Llatina. Els equips participants es comprometen a aconseguir cada un almenys 1500 euros en donatius per a aquesta organització . És per això
que potser persones properes a vosaltres us demanaran que
col·laboreu econòmicament per donar suport a aquesta iniciativa. De
moment tenim coneixement que a Caldes hi ha dos equips formats,
amb els noms de “TIERRA VERTICAL” i “AMICS DEL SENDER”, que estaran encantats si reben el vostre suport. A la pàgina
web http://trailwalker.intermonoxfam.org hi trobareu informació general referent a aquest esdeveniment i també les darreres novetats
d’aquests dos equips calderins.

A les pàgines centrals d’aquest butlletí hi trobareu els preus i cobertures oferts per la FEEC. Tingueu present la zona geogràfica que necessiteu per la cobertura, sobretot pels que utilitzen la modalitat “C” doncs
aquest any s’ha desdoblat en dues segons l’espai de cobertura.

—4—
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LES NOSTRE SORTIDES.
LA SERRA DE MONTGRONY I EL COSTA PUBILLA.
La sortida que us proposem aquesta vegada comença al Santuari de
Montgrony (1352 m.) on hi podem arribar amb cotxe des del poblet de
Gombrèn. El camí comença creuant per l’interior del recinte del santuari i s’enfila ràpidament fins l’ermita de Sant Pere de Montgrony. La
deixem a la dreta i continuem cap a l'anomena't
Malpàs, un estret corriol,
ben protegit amb baranes
protectores , que ens porta fins a un refugi forestal. Continuem una estona per una pista forestal
fins a trobar el torrent de
la Vaca Morta on deixem
la pista i remuntem pel
costat d’aquest torrent
PUJANT CAP AL COSTA PUBILLA.
fins al Prat Amorriador,
on sortim del dens bosc per començar a enfilar cap al Coll de Coma Ermada, per un terreny on a vegades el camí queda força desdibuixat.
Una vegada al coll enfilem cap a ponent per una forta pendent que ens
portarà al cim del Costa Pubilla( 2056 m.), amb unes bones panoràmiques si el temps acompanya. La tornada la fem seguint cap a ponent
passant pel Tossal de Meians fins al Coll de la Bona, on prenem direcció al sud cap a les Fontetes de Meians, on trobem una pista de recent
creació que ens porta cap al Coll de Meians, amb una casa de pagès visible des de fa bastant estona. La pista ens portarà després de passar
per les Viles Grosses i Viles Xiques de nou al Monestir de la Mare de
Déu de Mongrony.
Aquest recorregut és d’uns 13 kms i es pot realitzar amb unes 4 hores,
amb uns 850 metres de desnivell.
—8—

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS
AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA
BANCÀRIA A 2100 0076 48 0200444382, FENT
CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I LA
MODALITAT DE LA LLICENCIA. NOMÉS UNA
TRANSFERENCIA PER LLICÈNCIA.

•

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2011.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

—5—
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QUADRE LLICÈNCIES ANY 2011

Les novetats més importants en les cobertures de les llicències
per l’any 2011 estan bàsicament en la modalitat “C” que aquest
proper any es divideix en dues la “C1” que cobreix Espanya, Pirineus francesos i Portugal i Andorra, i la “C2” que cobreix tot
Europa, però amb un augment força important respecte a la “C”
de l’any anterior.
Per alte part també tenen un increment important de la tarifa
les modalitats més econòmiques, com ara la “A” i la “B” amb un
increment d’un 30% respecte les tarifes del 2010.

—6—
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA
14 DE GENER DE 2011 - 21,00 H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.

ADRECES
D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL :

1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2010.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.- PRESENTACIÓ LLISTES PER L’ELECCIÓ NOVA JUNTA.

SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES.

5.– ELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA.

OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 NIT.

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2011.

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET

6.– PRECS I PREGUNTES.

E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL :

CECMO
C/ BUENOS AIRES , 16—18

08140 CALDES DE MONTBUI.
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6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2010.

CALENDARI ELECTORAL.
DES DEL 9 NOVEMBRE : EXPOSICIÓ CENS ELECTORAL.
11 NOVEMBRE : CONFECCIÓ JUNTA ELECTORAL.
31 DESEMBRE : FI DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ CANDIDATURES
14 GENER 2011: ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA.
(PER PODER EXERCIR EL VOT EL DIA DE L’ASSEMBLEA SERÀ NECESSARI ACREDITAR-SE AMB UN DOCUMENT OFICIAL AMB FOTOGRAFIA )
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DIUMENGE 26 DE DESEMBRE: Caminada post-nadalenca
per ajudar a pair els torrons . Recorregut pel Moianès ( Castell de
Castellcir i Sauva Negra). Llicència federativa “A” Persona de contacte JOAN SOLER.
DIVENDRES 14 GENER: Assemblea General Ordinària i Extraordinària al Centre Cívic i Cultural, a les 9 del vespre en primera
convocatòria.
DIUMENGE 30 DE GENER: 24ª etapa del Camí de Ronda
entre Tarragona i Cambrils, d’uns 27 kms . Sortida amb autocar, cal
reservar. Llicència modalitat A. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIES 5/6 FEBRER: Cap de setmana al refugi de les Bulloses
amb diferents
possibilitats
a la que
neu.moltes
Cal families
reservartinguin
amb
A la societat
on vivim d’activitats
està prou de moda
algun
companyia
casa,
generalment
gossos,
gats, ocells
o
antel·lació
peranimal
poderdetenir
plaçaa al
refugi.
Llicència
federativa
C1.
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
Persona de contacte JOAN SOLER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement25ªensetapa
acompanyi
en de
les Ronda
nostres
DIUMENGE
27 DEque
FEBRER:
del Camí
excursions.
entre Cambrils i Hospitalet de l’Infant, de 15 kms. Desplaçament
amb autocar.
reservar
plaça. Llicència
federativa
“A”.animals
Persona
Des delCal
CECMO
us demanem
que us abstingueu
de portar
de
les activitats que organitza el Centre, per les raons que
contactecompanyia
JAUME en
FRANCISCO.
us expliquem a continuació.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
PRÈVIA
EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DE SORTIDA
I ES
DETALLS
DELd’animals,
RECORREGUT
que es poden
no DONEN
sentir a gust
amb la presència
i que aquestsI
LA SEVA
DIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU
DE LA LLICÈNCIA
poden
tenir reaccions estranyes
envers a gent desconeguda.
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

Us recordem que podeu optar per rebre el butlletí únicament a traves del correu electrònic i així col·laborar a un estalvi en la utilització de paper i tintes. Només cal que ens ho feu saber al nostre correu
electrònic.

•

La fotografia de portada està feta a la zona d’Ulldeter per en Joan
Soler, i a l’interior hi trobem una fotografia de Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 190 còpies que s’han distribuït als
socis de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping
“El Pasqualet, a la botiga “Oxigen” i a Centres Excursionistes
veïns.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net

NÚMERO 31

GENER—FEBRER 2011

“Els núvols de Nadal no sé què tenen
Que son manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
Pel blau puríssim dolçament s’estenen,
a la llum de la posta suaus s’encenen
i de nit deixen veure algun estel.”
“Els núvols de Nadal” Joan Maragall ( 1860—1911)

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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