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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

El Centre Excursionista de Caldes tenia a principis del 2011 un total de
227 socis, que suposa el nombre d’associats més important des de la
creació del Centre. Gràcies per la vostra confiança.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 220 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 directament a la pàgina
web del CECMO, o sol·licitant de rebre’l únicament per correu electrònic.

•

La fotografia de portada és una imatge presa en la darrera etapa del
Camí de Ronda entre l’Ametlla de Mar i Amposta i està feta pel Cesc
Puig. A l’interior del butlletí hi trobem fotos fetes per l’Ester Poch,
Joan Soler, i de l’arxiu dels Amics del Sender.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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“Començar amb l’escalada dels cims famosos pot donar
origen a una actitud de menyspreu pels cims menors, i
menysprear una muntanya és un error cardinal, tant en
filosofia com a la pràctica.”
Eric Shipton.
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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CONCURS FOTOGRAFIA

PROGRAMA D’ACTIVITATS.

Des del CECMO volem organitzar per la festa major d’enguany una
exposició de fotografies de les nostres activitats d’aquests darrers
anys amb les aportacions que vulgueu fer els socis i sòcies.

DIUMENGE 1 MAIG: Darrera etapa del Camí de Ronda, entre Amposta i Pont de l’Olivar (Ulldecona), d’uns 25 kms i un desnivell de 670 metres.
Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Jaume Francisco.

Per tant us demanem que si voleu aportar-hi fotografies podeu ferho fins a un màxim de 5 en format digital o analògic, a poder ser de
diferents activitats i que es podran lliurar via e-mail o en ma al local
del CECMO a partir d’ara i fins el 30 de juny de 2011.

DIES 7-8 MAIG: SECCIÓ ESCALADA. Pujada al Posets per la canal
Jean Arlaud. Llicència Federativa “C1”. Persona de contacte Roger Riera.

Com que l’exposició haurà de tenir un màxim de fotografies en funció del lloc on es faci, caldrà fer una tria de les fotos rebudes i
s’intentarà que com a mínim s’exposi una fotografia de cada soci.

DIUMENGE 29 MAIG: Matinal ornitològica al Càmping El Pasqualet.
Ruta per reconèixer ocells, anellament i taller de caixes niu. (Més informació
a la pàgina 9).

De cada foto escollida se'n farà una ampliació en paper fotogràfic a
30x40 i s’emmarcarà, i al seu costat hi constarà l’autor, l’activitat
fotografiada i l’any.
També s’editarà un àlbum digital recordatori de l’exposició que quedarà dipositat a la biblioteca del Centre per a consulta de qualsevol
soci que ho vulgui; sota comanda se'n podrà adquirir un exemplar.
Les fotografies són propietat dels seus autors, i l’original de la fotografia es lliura només amb l’objectiu de ser exposada i inclosa al catàleg de record, si d’alguna d’elles el CECMO en volgués fer un ús
diferent es demanarà autorització expressa al seu autor.
Al final de l’exposició els autors podran recollir les ampliacions en
paper de les seves fotografies i els originals analògics i s’esborraran
dels ordinadors del CECMO els originals digitals de totes les fotos
rebudes, tant si s’han exposat com no.
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès.
—2—

DIUMENGE 15 MAIG: Sortida de iniciació a la muntanya. Matinal al
Montseny. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Jaume Francisco.

DIES 11-12 JUNY: SECCIÓ ESCALADA. Pujada a l’Aneto per la via
Estasen o bé sortida a la Pica d’Estats. Llicència federativa “C1”. Persona
de contacte Roger Riera.
DIES 11-12-13 JUNY: Travessa pel Pirineu pujant a la Pica d’Estats
per la ruta Verdaguer. Cal reservar, places limitades. Llicència federativa
“C-1”. Persona de contacte Ramon Mata.
DIES 24-25-26 JUNY: SECCIÓ ESCALADA. Travessa als Alps Francesos per fer la Barra dels Ecrins. Llicència Federativa “C2”. Persona de
contacte Roger Riera. Cal reservar, places limitades.
DIES 24-25-26 JUNY: Travessa de senderisme pel Pirineu, a la Vall
d’Orlú. Places limitades, cal reservar. Llicència federativa “C1”. Persona de
contacte Joan Soler.
DIES 2-3 JULIOL: Travessa pel Pirineu, zona del Parc Nacional
d’Aigüestortes, amb desplaçament amb autocar.

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.

— 11 —
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ACTIVITATS DEL CECMO
Com podeu observar en el desglossament de les activitats que us presentem a la pàgina següent, pels propers mesos tenim organitzades diferents
activitats de més d’un dia, per tant això vol dir que cal fer pernoctacions a
refugis o llocs acondicionats on cal fer una reserva prèvia. Per tant cal recordar que aquestes sortides tenen una capacitat de persones limitada, i és
molt important que els interessats ens ho facin saber quant més aviat millor. Si no coneixeu la manera de posar-vos en contacte amb la persona que
organitza la sortida, ho podeu comunicar directament a l’adreça del
CECMO.
També podeu observar que comencen a proliferar activitats organitzades
des de la secció d’escalada. Cal tenir en compte que aquestes activitats poden necessitar un cert nivell d’experiència, i uns coneixements mínims en
temes d’alpinisme. Per poder participar en aquestes activitats és imprescindible que us poseu en contacte amb les persones que porten la secció i
elles us podran informar sobre la dificultat de la mateixa.
Pel que fa a la darrera activitat que us anunciem, corresponent al primer
cap de setmana de juliol, encara s’està acabant de perfilar, però la intenció
és de realitzar una travessa de dos dies a la zona del Parc Nacional
d’Aigüestortes, una mica com a activitat de final de temporada, oberta a
un nombre més important de persones, i realitzant el desplaçament en autocar. L’apuntem per tal que els socis puguin reservar-se aquelles dates, i
més endavant ja us farem saber més informació sobre aquesta travessa.

— 10 —

SECCIÓ ESCALADA.
La secció d’escalada del CECMO ja comença a fer les seves primeres passes, i malgrat que el temps no ha estat massa benèvol en
la planificació de les sortides, no baixem la guàrdia i seguim endavant.
Després de la primera sortida al febrer, que ja us explicàvem en
l’anterior butlletí, els darrers caps de setmana de febrer i març es
va fer un mini curset d’alpinisme a la zona de la Vall de Boí, per
tal d’aprofundir en
els
coneixements
sobre aquesta especialitat. Pels dies de
Setmana Santa hi
havia previst fer un
“hat-trick” de canals a la Serra del
Cadí, amb pernoctació al refugi de Prat
d’Aguiló.
Com podeu veure
PROGRESSANT ENMIG DE LA NEU.
en
el
quadre
d’activitats pel mes
de maig hi ha previst pujar al Posets per la canal Jean Arlaud, pel
juny pujar a l’Aneto per la via Estasen o bé la Pica d’Estats fent
altres cims propers tot crestejant, i pel pont de Sant Joan anar als
Alps a fer la Barra dels Ecrins. Així doncs, ganes de fer activitats
no en falten, si esteu interessats amb aquest tema no dubteu a passar els dijous pel local del CECMO on us podrem informar millor.
A la pàgina web també hi podeu trobar un primer tast sobre les
activitats que estem projectant.

—3—

NÚ ME R O

33

MAIG —JUNY 2011

MATINAL ORNITOLÒGICA.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES.
OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 DE
LA NIT

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL :
CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

—4—

El proper diumenge 29 de maig tindrà lloc a les proximitats del càmping El Pasqualet una jornada matinal on podrem aprofundir una mica
el nostre coneixement sobre el món dels ocells. El CECMO s’ha posat en
contacte amb l’entitat del GOT ( Grup Ornitològic del Tenes) que habitualment organitza activitats d’aquesta mena pels entorns de la Vall del
Tenes. Al matí es farà un recorregut pels entorns del càmping, amb guies
especialitzats amb ornitologia que ens ensenyaran a reconèixer els ocells
pels seus hàbits i cants. El
recorregut és un tram curt
i sense dificultats, apte per
fer amb nens.
A més a més hi ha una
sessió
d’anellament
d’ocells. Aquesta activitat
consisteix en instal·lar
unes xarxes per capturar
ocells, que seran anellats
per a professionals, per tal
de mantenir uns estudis i ANELLADOR APUNT D’ALLIBERAR UN OCELL.
coneixements sobre la població ornitològica. És una gran oportunitat per poder veure els ocells
molt de prop i copsar la varietat de colors de les seves plomes. A més a
més els anelladors sempre ens poden explicar les particularitats d’aquell
exemplar. Un cop anellat aquest ocell es torna a alliberar.
Per últim també hi haurà un taller per poder construir caixes-niu, una
experiència força gratificant pels més menuts, que veuen que poden
construir un refugi per a un ocell.
I després de totes aquestes experiències un petit refrigeri-aperitiu pels
assistents a les activitats.

—9—
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LA TRAILWALKER.
Ja s’acosta el dia que els equips participants a la Trailwalker estaven esperant per realitzar la prova dels 100 kms. El proper dissabte 7 de maig a les 9
del matí sortiran els equips participants des de Santa Maria de Palautordera. El recorregut passa per llocs propers a Caldes de Montbui, i per tant si
voleu animar als participants en algun punt del recorregut penseu que són
llocs de pas Sant Miquel del Fai ( és el km 40 de la travessa), Sant Feliu de
Codines ( km 47 ), i castell de Gallifa ( km 52 ). Els equips participants us
podran donar horaris estimats de pas més concrets, però per tenir una petita idea podeu calcular uns 4 kms/hora de promig pels que fan el recorregut
caminant, i uns 6 / 7 kms/hora els que fan el recorregut corrent.
Pels participants en la prova notar el recolzament de públic en algun tram
del recorregut suposa un reforçament psicològic molt gran, i malgrat que
son instants curts suposen una aportació de moral molt important.
Us recordem que la Trailwalker és una prova que organitza IntermonOxfam per a recaptar diners per eradicar la pobresa al món, i que consisteix
amb fer 100 kms en un temps màxim de 36 hores. S’hi participa amb equips
de 4 persones que ha de realitzar la travessa tots junts, i dues persones que
fan d’assistència al grup. Com que hi ha uns 200 equips inscrits això vol dir
un total de 800 persones fent el recorregut, alguns caminant i altres corrent,
tot depenent de la preparació de cada grup. Per poder participar-hi cada
equip haurà d’haver aconseguit un mínim de 1500 euros en concepte
d’aportacions benèfiques per a Intermón-Oxfam.

AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.

—8—

CALDES-MONTSERRAT.
El passat dissabte 2 d’abril es va cel·lebrar una nova edició de la popular
Caldes-Montserrat, una activitat que normalment es feia el divendres de la
Setmana Santa, però que aquest any es va avançar uns quants dies.
Van prendre la sortida un total de 82 persones, la majoria des de Caldes i
uns quants des de Palau Solità, per reagrupar-se al Castell de Sentmenat, i
seguir tots junts el camí cap a Montserrat, en una jornada que climatològicament acompanyava per realitzar la travessa.
Amb els controls-avituallaments habituals , a Can Vinyals, Hostal del
Cim, Riera de les Arenes
a Matadepera, a la Casa
de l’Obac, a l’estació de
Vacarisses iFOTO
a Monistrol,
DEL GRUP AL CAMÍ DELS ENGINYERS.
que permetien als caminadors refer les energies
gastades, i als que estaven més cansats poder fer
algun tram amb els cotxes d’avituallament, es
va anar arribant fins al
peu del Monestir, per superar el darrer escull i
pujar a Montserrat desUN DELS VARIS AVITUALLAMENTS.
prés de 45 kms caminant
i un temps d’unes 12 hores. Un any més ens quedarà a les nostres retines aquesta peculiar manera
de realitzar aquesta travessa, amb els avituallaments tant “especials”, els
reagrupaments de tots els participants a cada control, i l’ambient de familiaritat que es respira durant tota la jornada, una rèmora molt positiva que
s’arrossega des dels primers anys d’organització ( a càrrec del Club Bàsquet
Caldes exclusivament), i que li dona a la Caldes Montserrat una singularitat
molt especial. Aquí no compta ni el temps ni la velocitat, senzillament anar
a peu fins a Montserrat.

—5—
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L A

C A M I N A D A

El passat diumenge 20 de març, i organitzada pels Amics del Sender
va tenir lloc la X edició de La Caminada de Caldes, un recorregut d’uns
17 kms pels camins dels entorns de la nostra població. En total hi van
participar 520 persones que gairebé en la seva totalitat va realitzar tot
el recorregut sencer. Cal destacar que un 60% dels participants son
vinguts de fora de Caldes de Montbui.
La jornada es va desenvolupar sense incidències destacades, i el bon
temps va permetre gaudir dels paisatges i entorns que els participants
trobaven arreu. La sortida va ser des del Parc de Can Rius, entre 2/4 de
8 i 2/4 de 9 del matí, i
l’arribada es va tancar a
2/4 de 3 de la tarda, una
vegada van haver finalitzat tots els participants. Aquests rebien
com a regal commemoratiu una camiseta amb
el nom i el logo dels
Amics del Sender.
El recorregut començava al Parc de Can
Rius i després de passar
LES INSCRIPCIONS A LA SORTIDA.
per la Font de les Escales i l’antic Roure Gros,
s’enfilava per la drecera cap al Poblat Íber de la Torre Roja, i seguint
el PR C-9 arribava al Collet del Català on hi havia instal·lat el primer
control, amb pastes, xocolata i aigua pels participants. Una vegada
refets del primer esforç el camí ens portava cap a la urbanització de
Guanta, per l'anomena't “Camí dels tres amics”. Després de passar pel
costat de l’Alzina de les Tuies, el camí s’enfila fort fins arribar a la Serra Llisa, que ens ofereix unes magnífiques panoràmiques.
—6—

D E

C A L D E S .

Una vegada a la Serra Llisa seguim la pista que passa per sota el
Pic del Vent, com si anéssim cap a Sant Sebastià de Montmajor. Al
Serrat dels Cargols hi havia instal·lat l’esmorzar, i cada participant
rebia el seu corresponent entrepà de botifarra. Després de
l’esmorzar el camí ens porta cap a la carretera de Sant Sebastià, i
l’anem creuant tres o quatre vegades, retallant les grans llaçades
que fa la carretera asfaltada, fins arribar a la pista forestal que puja
del Gorg de les Elies pel Ginestós. Després d’uns 500 metres per
aquesta pista, la deixem
i prenem un camí a mà
dreta, passem un mirador sobre la riera de Caldes i més endavant baixem per un corriol cap a
la pista del Casuc. Passem per aquest turó, i
abans d’arribar a la carretera del Farell seguim
pel camí que va per sota
la línea elèctrica. A
l’alçada dels antics forns
EL CONTROL D’ARRIBADA.
de calç hi trobem el darrer avituallament, les taronges, un punt molt agraït per a la majoria de senderistes. Seguim el traçat de la línea que ens porta fins a la
unió de les dues carreteres que pugen al Farell, i allà prenem la drecera que ens porta fins al Camp de futbol, punt final d’aquesta edició de La Caminada.
Una vegada acabat el recorregut els participants rebien el seu regal commemoratiu i es podien refer una mica de l’esforç amb un
darrer avituallament, amb galetes, carquinyolis, aigua i llimonada.

—7—
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CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES.
OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 DE
LA NIT

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL :
CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

—4—

El proper diumenge 29 de maig tindrà lloc a les proximitats del càmping El Pasqualet una jornada matinal on podrem aprofundir una mica
el nostre coneixement sobre el món dels ocells. El CECMO s’ha posat en
contacte amb l’entitat del GOT ( Grup Ornitològic del Tenes) que habitualment organitza activitats d’aquesta mena pels entorns de la Vall del
Tenes. Al matí es farà un recorregut pels entorns del càmping, amb guies
especialitzats amb ornitologia que ens ensenyaran a reconèixer els ocells
pels seus hàbits i cants. El
recorregut és un tram curt
i sense dificultats, apte per
fer amb nens.
A més a més hi ha una
sessió
d’anellament
d’ocells. Aquesta activitat
consisteix en instal·lar
unes xarxes per capturar
ocells, que seran anellats
per a professionals, per tal
de mantenir uns estudis i ANELLADOR APUNT D’ALLIBERAR UN OCELL.
coneixements sobre la població ornitològica. És una gran oportunitat per poder veure els ocells
molt de prop i copsar la varietat de colors de les seves plomes. A més a
més els anelladors sempre ens poden explicar les particularitats d’aquell
exemplar. Un cop anellat aquest ocell es torna a alliberar.
Per últim també hi haurà un taller per poder construir caixes-niu, una
experiència força gratificant pels més menuts, que veuen que poden
construir un refugi per a un ocell.
I després de totes aquestes experiències un petit refrigeri-aperitiu pels
assistents a les activitats.

—9—
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ACTIVITATS DEL CECMO
Com podeu observar en el desglossament de les activitats que us presentem a la pàgina següent, pels propers mesos tenim organitzades diferents
activitats de més d’un dia, per tant això vol dir que cal fer pernoctacions a
refugis o llocs acondicionats on cal fer una reserva prèvia. Per tant cal recordar que aquestes sortides tenen una capacitat de persones limitada, i és
molt important que els interessats ens ho facin saber quant més aviat millor. Si no coneixeu la manera de posar-vos en contacte amb la persona que
organitza la sortida, ho podeu comunicar directament a l’adreça del
CECMO.
També podeu observar que comencen a proliferar activitats organitzades
des de la secció d’escalada. Cal tenir en compte que aquestes activitats poden necessitar un cert nivell d’experiència, i uns coneixements mínims en
temes d’alpinisme. Per poder participar en aquestes activitats és imprescindible que us poseu en contacte amb les persones que porten la secció i
elles us podran informar sobre la dificultat de la mateixa.
Pel que fa a la darrera activitat que us anunciem, corresponent al primer
cap de setmana de juliol, encara s’està acabant de perfilar, però la intenció
és de realitzar una travessa de dos dies a la zona del Parc Nacional
d’Aigüestortes, una mica com a activitat de final de temporada, oberta a
un nombre més important de persones, i realitzant el desplaçament en autocar. L’apuntem per tal que els socis puguin reservar-se aquelles dates, i
més endavant ja us farem saber més informació sobre aquesta travessa.

— 10 —

SECCIÓ ESCALADA.
La secció d’escalada del CECMO ja comença a fer les seves primeres passes, i malgrat que el temps no ha estat massa benèvol en
la planificació de les sortides, no baixem la guàrdia i seguim endavant.
Després de la primera sortida al febrer, que ja us explicàvem en
l’anterior butlletí, els darrers caps de setmana de febrer i març es
va fer un mini curset d’alpinisme a la zona de la Vall de Boí, per
tal d’aprofundir en
els
coneixements
sobre aquesta especialitat. Pels dies de
Setmana Santa hi
havia previst fer un
“hat-trick” de canals a la Serra del
Cadí, amb pernoctació al refugi de Prat
d’Aguiló.
Com podeu veure
PROGRESSANT ENMIG DE LA NEU.
en
el
quadre
d’activitats pel mes
de maig hi ha previst pujar al Posets per la canal Jean Arlaud, pel
juny pujar a l’Aneto per la via Estasen o bé la Pica d’Estats fent
altres cims propers tot crestejant, i pel pont de Sant Joan anar als
Alps a fer la Barra dels Ecrins. Així doncs, ganes de fer activitats
no en falten, si esteu interessats amb aquest tema no dubteu a passar els dijous pel local del CECMO on us podrem informar millor.
A la pàgina web també hi podeu trobar un primer tast sobre les
activitats que estem projectant.

—3—
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CONCURS FOTOGRAFIA

PROGRAMA D’ACTIVITATS.

Des del CECMO volem organitzar per la festa major d’enguany una
exposició de fotografies de les nostres activitats d’aquests darrers
anys amb les aportacions que vulgueu fer els socis i sòcies.

DIUMENGE 1 MAIG: Darrera etapa del Camí de Ronda, entre Amposta i Pont de l’Olivar (Ulldecona), d’uns 25 kms i un desnivell de 670 metres.
Sortida amb autocar, cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Jaume Francisco.

Per tant us demanem que si voleu aportar-hi fotografies podeu ferho fins a un màxim de 5 en format digital o analògic, a poder ser de
diferents activitats i que es podran lliurar via e-mail o en ma al local
del CECMO a partir d’ara i fins el 30 de juny de 2011.

DIES 7-8 MAIG: SECCIÓ ESCALADA. Pujada al Posets per la canal
Jean Arlaud. Llicència Federativa “C1”. Persona de contacte Roger Riera.

Com que l’exposició haurà de tenir un màxim de fotografies en funció del lloc on es faci, caldrà fer una tria de les fotos rebudes i
s’intentarà que com a mínim s’exposi una fotografia de cada soci.

DIUMENGE 29 MAIG: Matinal ornitològica al Càmping El Pasqualet.
Ruta per reconèixer ocells, anellament i taller de caixes niu. (Més informació
a la pàgina 9).

De cada foto escollida se'n farà una ampliació en paper fotogràfic a
30x40 i s’emmarcarà, i al seu costat hi constarà l’autor, l’activitat
fotografiada i l’any.
També s’editarà un àlbum digital recordatori de l’exposició que quedarà dipositat a la biblioteca del Centre per a consulta de qualsevol
soci que ho vulgui; sota comanda se'n podrà adquirir un exemplar.
Les fotografies són propietat dels seus autors, i l’original de la fotografia es lliura només amb l’objectiu de ser exposada i inclosa al catàleg de record, si d’alguna d’elles el CECMO en volgués fer un ús
diferent es demanarà autorització expressa al seu autor.
Al final de l’exposició els autors podran recollir les ampliacions en
paper de les seves fotografies i els originals analògics i s’esborraran
dels ordinadors del CECMO els originals digitals de totes les fotos
rebudes, tant si s’han exposat com no.
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès.
—2—

DIUMENGE 15 MAIG: Sortida de iniciació a la muntanya. Matinal al
Montseny. Llicència federativa “A”. Persona de contacte Jaume Francisco.

DIES 11-12 JUNY: SECCIÓ ESCALADA. Pujada a l’Aneto per la via
Estasen o bé sortida a la Pica d’Estats. Llicència federativa “C1”. Persona
de contacte Roger Riera.
DIES 11-12-13 JUNY: Travessa pel Pirineu pujant a la Pica d’Estats
per la ruta Verdaguer. Cal reservar, places limitades. Llicència federativa
“C-1”. Persona de contacte Ramon Mata.
DIES 24-25-26 JUNY: SECCIÓ ESCALADA. Travessa als Alps Francesos per fer la Barra dels Ecrins. Llicència Federativa “C2”. Persona de
contacte Roger Riera. Cal reservar, places limitades.
DIES 24-25-26 JUNY: Travessa de senderisme pel Pirineu, a la Vall
d’Orlú. Places limitades, cal reservar. Llicència federativa “C1”. Persona de
contacte Joan Soler.
DIES 2-3 JULIOL: Travessa pel Pirineu, zona del Parc Nacional
d’Aigüestortes, amb desplaçament amb autocar.

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.

— 11 —
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

El Centre Excursionista de Caldes tenia a principis del 2011 un total de
227 socis, que suposa el nombre d’associats més important des de la
creació del Centre. Gràcies per la vostra confiança.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 220 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 directament a la pàgina
web del CECMO, o sol·licitant de rebre’l únicament per correu electrònic.

•

La fotografia de portada és una imatge presa en la darrera etapa del
Camí de Ronda entre l’Ametlla de Mar i Amposta i està feta pel Cesc
Puig. A l’interior del butlletí hi trobem fotos fetes per l’Ester Poch,
Joan Soler, i de l’arxiu dels Amics del Sender.

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net

NÚMERO 33

MAIG—JUNY 2011

“Començar amb l’escalada dels cims famosos pot donar
origen a una actitud de menyspreu pels cims menors, i
menysprear una muntanya és un error cardinal, tant en
filosofia com a la pràctica.”
Eric Shipton.
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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