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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon al salt d’aigua de la Foradada a Cantonigros feta pel Miquel Conejos durant l’onada de fred d’aquests dies passats. A
l’interior del butlletí tenim una fotografía d’arxiu dels Amics del Sender.

•

Al local del CECMO al Centre Cívic tenim talles dels diferents models de la
roba que hem personalitzat pel Centre. Podeu venir a emprovar-vos la talla
que necesiteu i encarregar la prenda que necessiteu. Pel cost de les peces no és
possible tenir un gran stock de material. Els preus estan entre 25 euros i 45
euros.

•

El proper dissabte 21 d’abril el CECMO participa en la festa de trobada de
centres de català del Vallès que enguany es farà a Caldes, guiant la pujada dels
assistents fins al poblat íber de la Torre Roja. Els socis que s’hi vulguin afegir
hi estan també convidats.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 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.

•

Podeu col·laborar per un món més sostenible demanant de rebre aquest butlletí en format digital i renunciant al format en paper, enviant un correu a info@cecmo.net

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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A nosaltres la muntanya ens ajuda a interpretar la vida;
és una manera més i no l’única.
Pyrenaica nº 150

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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NOTICIES CECMO
•

•

•

El passat mes de gener va tenir lloc a la Sala Delger de Caldes
l’exposició de fotografies del CECMO, des del 13 fins al 22 de gener. Hi va haver un nivell d’assistència de públic força destacat,
doncs la celebració dels actes de les Festes de Sant Antoni ajudava a un trànsit de personal al carrer, considerable. La majoria
d’opinions destacaven la qualitat de les fotografies exposades i el
reflex de la diversitat d’ambients de muntanya que s’hi observava. Gràcies als socis col·laboradors amb l’aportació d’imatges, als
que recordem que poden recollir les imatges ampliades que s’han
fet servir per l’exposició al local del CECMO, i felicitats a la secció de fotografia per aquesta exposició.
El dissabte 31 de març tornarem a realitzar la travessa des de
Caldes fins a Montserrat, aquest any organitzada directament des
del CECMO però comptant amb la gent que habitualment portava aquesta travessa, encapçalats pel Jaume Ferrer. La dinàmica
de la sortida serà bàsicament la mateixa que fins ara, amb sortida des de l’aparcament de l’estació d’autobusos a les 6 del matí, i
realitzant la travessa com a un grup compacte que es retroba a
cada avituallament. Els interessats a participar-hi (tant com a
caminadors o com a avituallament) us podeu apuntar al CECMO,
fent servir els canals de contacte habituals o a traves de les persones de contacte que porten aquesta sortida. Conèixer amb antel·lació el nombre de participants ens permetrà una organització
més eficaç de la travessa.
Pels participants habituals del seguiment del Camí de Sant Jaume, tingueu en compte que la sortida corresponent al mes d’abril
es realitzarà el diumenge dia 22, doncs el darrer diumenge és el
dia 29 però coincideix amb el pont del 1 de maig i s’ha avançat al
penúltim diumenge de mes. Es tracta de l’etapa entre Sant Esteve d’En Bas i l’Esquirol.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DISSABTE 10 MARÇ: Recorregut pel Torrent de Cabanes a la
Vall d’Estiula(Campdevànol). Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona contacte: Ramon Mata.
DIUMENGE 18 MARÇ: “La Caminada de Caldes” pels Amics
del Sender. Més informació a la pàgina 9.
DIUMENGE 25 DE MARÇ: 6ª etapa del Camí de Sant Jaume
per terres catalanes. Amer-Sant Esteve d’en Bas de 22 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 31 MARÇ: Tradicional travessa des de Caldes fins
Montserrat, de 40 kms. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA i JAUME FERRER.
DIUMENGE 15 D’ABRIL: Sortida matinal al Massís de Montserrat ( els Ecos ). Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMONAMATA.
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UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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ASSEMBLEA CECMO

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL: SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC 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.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-020044438

VINE I TRIA LA TEVA TALLA. EQUIPACIÓ
PERSONALITZADA DEL CECMO.
JAQUETES

El passat divendres 13 de gener va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del CECMO, que com cada any es realitza per aquestes dates.
Amb una assistència de 24 socis i després d’aprovar l’Acta de
l’Assemblea anterior es va procedir a fer un repàs de les activitats que
es van realitzar l’any 2011 i posteriorment es va aprovar l’estat de
comptes del 2011, amb un romanent final d’uns 6700 euros, que manté
aproximadament el que ja teníem a principis d’any.
A continuació es van presentar les propostes d’activitats per a l’any
2012 que segueixen la línea marcada els darrers anys, amb la incorporació de les activitats del grup d’escalada i la continuació del seguiment del Camí de Sant Jaume. Aquest any també s’assumeix la organització de la travessa de Caldes a Montserrat directament des del
CECMO. Tot seguit es va presentar el pressupost per aquest any 2012,
amb la intenció de seguir donant els mateixos serveis oferts fins ara,
amb el propòsit de mantenir el romanent amb uns 6000 euros, sense
modificar les tarifes de quotes de socis. Es va aprovar el pressupost
presentat i es va passar al darrer punt de l’ordre del dia corresponent a
les preguntes dels socis assistents, donant per acabada l’Assemblea cap
a les 11 de la nit, amb l’habitual tertúlia mentre es feia el refrigeri de
costum.

A

25 EUROS

45 EUROS
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AUTOCARS AMB ELS DARRERS AVANTATGES EN
SEGURETAT, CONFORT I UN EXCEL-LENT INTERIOR.
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ENTORNS DE CALDES

LA CAMINADA 2012

Comencem aquesta secció amb col·laboració amb Amics del Sender que
ens presentaran un indret dels entorns de Caldes, que ens pot ajudar a
copsar el patrimoni cultural que tenim escampat molt a prop de la nostra població.

Els “Amics del Sender” tenen apunt la tradicional Caminada que
organitzen cada any pels entorns de Caldes. El proper 18 de març presenten la “ruta de Santa Maria del Grau”, d’uns 17 kms de llargada i
amb un desnivell d’uns 600 metres. La sortida aquest any serà des del
càmping El Pasqualet entre 2/4 de 8 i 2/4 de
9 del matí.

POU DE GLAÇ DEL PRAT DE DALT.
Situat a l’esquerra de la carretera que puja a Sant Feliu de Codines, entre les cases del Prat de Dalt i del Prat de Baix, construït en part sota
terra, de planta circular, de 12 metres de fondària i 10 de diàmetre. La
part superior presenta encara una coberta de volta semiesfèrica amb dues obertures, de forma rectangular
per permetre l’accés i l’extracció
dels blocs de gel. En la primera
obertura hi ha una llinda amb la
inscripció : “1778. TOMAS PRAT
ME FECIT “.

Podreu fer les inscripcions anticipades els
dijous i divendres del mes de març a la seu
del CECMO al Centre Cívic o bé al nº de
compte 2059 0350 618000188845 de CAIXA
UNNIM– CAIXA SABADELL a 8 euros
els adults i 6 euros els menors de 10 anys.
També podreu fer les inscripcions el mateix
dia de la caminada a 10 i 8 euros respectivament. Trobareu tota la informació a la pàgina web dels Amics del Sender:

Els pous de glaç es van construir
entre els segles XVI i XIX durant
l’anomenada petita Edat de Gel, i
servien per emmagatzemar el gel
EL POU DE GLAÇ DEL PRAT DE DALT
per poder proveir-ne la població
durant bona part de l’any. La seva distribució va arribar a ser un gran
negoci entre la població rural, doncs ràpidament va començar un procés
de comercialització del gel que era transportat majoritàriament a Barcelona, aprofitant la frescor de la nit.

www.amicsdelsender.entitatsdecaldes.cat
Com és habitual en aquestes caminades ens espera gaudir descobrint
indrets desconeguts dels nostres entorns, un bon esmorzar a meitat de
recorregut, els habituals avituallaments i un obsequi per a cada participant al final del recorregut. BONA CAMINADA.

S’aprofitaven les neus caigudes a l’hivern o el gel produït prop de torrents per emmagatzemar-lo separat per capes fetes amb palla per així
facilitar la seva extracció mica en mica. Tot i que la majoria van deixar
de funcionar a finals del segle XIX hi ha constància que algun encara
funcionava durant la post guerra espanyola.
LOCALITZACIÓ GPS: N 41º 40.098 / E 002º 09.718
—4—
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LA RUTA DEL CARACREMADA.
Com és costum en el CECMO aprofitem els caps de setmana llargs per
realitzar alguna travessa amb pernoctacions a refugis. Pel cap de setmana que coincideix amb l’1 de maig ( 28,29,30 abril i 1 de maig )
aquest any tenim programada la “Ruta del Caracremada” que transcorre pel Pre-pirineu i visita les muntanyes de comarques com el Berguedà i el Solsonès. Per les característiques dels allotjaments i les dates
era difícil de reservar individualment a cada punt i per això realitzarem la travessa fent la reserva directament als promotors d’aquesta
ruta, amb un preu total pels 4 dies de 110 euros per persona ( inclou 3
allotjaments en règim de mitja pensió i una samarreta tècnica commemorativa de la ruta).
Aquesta ruta transita per les muntanyes més emblemàtiques del prepirineu català (Serra d’Ensija, Serra del Verd, Pedraforca, Serra del
Port del Comte, o Serra de Busa) i passa per poblacions com Gósol o
Sant Llorenç de Morunys, i rep el seu nom en homenatge a Ramon Vilà, conegut com a Caracremada, que va ser el darrer maqui català que
va lluitar contra el franquisme, fill de Peguera i gran coneixedor de
molts d’aquest indrets per on transcorre la ruta.
Si us interessa aquesta travessa ja podeu reservar la vostra plaça,
tant a traves del CECMO o posant-vos en contacte amb en Joan Soler
(jsolerfabrega@gmail.com)

PER SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA 2012 :
•

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 2012.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

—8—
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PREUS LLICÈNCIES 2012
Tot i que el nombre de socis que ja han tramitat la seva llicència per
l’any 2012 és bastant elevat, seguim informant dels preus per aquells
que encara no ho heu fet. A part de disposar de la seguretat d’estar
coberts davant de qualsevol incidència quant sortiu a la muntanya,
valoreu també el fet d’estalviar-vos la llicència temporal quant realitzeu alguna sortida amb el CECMO ( aquest any el preu és de 4,80
euros per dia).
A la pàgina 5 trobareu les dades necessàries per gestionar la vostra
tarjeta federativa a traves del CECMO.

—6—
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ENTORNS DE CALDES

LA CAMINADA 2012

Comencem aquesta secció amb col·laboració amb Amics del Sender que
ens presentaran un indret dels entorns de Caldes, que ens pot ajudar a
copsar el patrimoni cultural que tenim escampat molt a prop de la nostra població.

Els “Amics del Sender” tenen apunt la tradicional Caminada que
organitzen cada any pels entorns de Caldes. El proper 18 de març presenten la “ruta de Santa Maria del Grau”, d’uns 17 kms de llargada i
amb un desnivell d’uns 600 metres. La sortida aquest any serà des del
càmping El Pasqualet entre 2/4 de 8 i 2/4 de
9 del matí.

POU DE GLAÇ DEL PRAT DE DALT.
Situat a l’esquerra de la carretera que puja a Sant Feliu de Codines, entre les cases del Prat de Dalt i del Prat de Baix, construït en part sota
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Com és habitual en aquestes caminades ens espera gaudir descobrint
indrets desconeguts dels nostres entorns, un bon esmorzar a meitat de
recorregut, els habituals avituallaments i un obsequi per a cada participant al final del recorregut. BONA CAMINADA.
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ASSEMBLEA CECMO

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL: SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC 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.

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-020044438

VINE I TRIA LA TEVA TALLA. EQUIPACIÓ
PERSONALITZADA DEL CECMO.
JAQUETES

El passat divendres 13 de gener va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del CECMO, que com cada any es realitza per aquestes dates.
Amb una assistència de 24 socis i després d’aprovar l’Acta de
l’Assemblea anterior es va procedir a fer un repàs de les activitats que
es van realitzar l’any 2011 i posteriorment es va aprovar l’estat de
comptes del 2011, amb un romanent final d’uns 6700 euros, que manté
aproximadament el que ja teníem a principis d’any.
A continuació es van presentar les propostes d’activitats per a l’any
2012 que segueixen la línea marcada els darrers anys, amb la incorporació de les activitats del grup d’escalada i la continuació del seguiment del Camí de Sant Jaume. Aquest any també s’assumeix la organització de la travessa de Caldes a Montserrat directament des del
CECMO. Tot seguit es va presentar el pressupost per aquest any 2012,
amb la intenció de seguir donant els mateixos serveis oferts fins ara,
amb el propòsit de mantenir el romanent amb uns 6000 euros, sense
modificar les tarifes de quotes de socis. Es va aprovar el pressupost
presentat i es va passar al darrer punt de l’ordre del dia corresponent a
les preguntes dels socis assistents, donant per acabada l’Assemblea cap
a les 11 de la nit, amb l’habitual tertúlia mentre es feia el refrigeri de
costum.

A

25 EUROS

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

•
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El passat mes de gener va tenir lloc a la Sala Delger de Caldes
l’exposició de fotografies del CECMO, des del 13 fins al 22 de gener. Hi va haver un nivell d’assistència de públic força destacat,
doncs la celebració dels actes de les Festes de Sant Antoni ajudava a un trànsit de personal al carrer, considerable. La majoria
d’opinions destacaven la qualitat de les fotografies exposades i el
reflex de la diversitat d’ambients de muntanya que s’hi observava. Gràcies als socis col·laboradors amb l’aportació d’imatges, als
que recordem que poden recollir les imatges ampliades que s’han
fet servir per l’exposició al local del CECMO, i felicitats a la secció de fotografia per aquesta exposició.
El dissabte 31 de març tornarem a realitzar la travessa des de
Caldes fins a Montserrat, aquest any organitzada directament des
del CECMO però comptant amb la gent que habitualment portava aquesta travessa, encapçalats pel Jaume Ferrer. La dinàmica
de la sortida serà bàsicament la mateixa que fins ara, amb sortida des de l’aparcament de l’estació d’autobusos a les 6 del matí, i
realitzant la travessa com a un grup compacte que es retroba a
cada avituallament. Els interessats a participar-hi (tant com a
caminadors o com a avituallament) us podeu apuntar al CECMO,
fent servir els canals de contacte habituals o a traves de les persones de contacte que porten aquesta sortida. Conèixer amb antel·lació el nombre de participants ens permetrà una organització
més eficaç de la travessa.
Pels participants habituals del seguiment del Camí de Sant Jaume, tingueu en compte que la sortida corresponent al mes d’abril
es realitzarà el diumenge dia 22, doncs el darrer diumenge és el
dia 29 però coincideix amb el pont del 1 de maig i s’ha avançat al
penúltim diumenge de mes. Es tracta de l’etapa entre Sant Esteve d’En Bas i l’Esquirol.
—2—

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
DISSABTE 10 MARÇ: Recorregut pel Torrent de Cabanes a la
Vall d’Estiula(Campdevànol). Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona contacte: Ramon Mata.
DIUMENGE 18 MARÇ: “La Caminada de Caldes” pels Amics
del Sender. Més informació a la pàgina 9.
DIUMENGE 25 DE MARÇ: 6ª etapa del Camí de Sant Jaume
per terres catalanes. Amer-Sant Esteve d’en Bas de 22 kms. Desplaçament amb autocar. Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”.
Persona contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 31 MARÇ: Tradicional travessa des de Caldes fins
Montserrat, de 40 kms. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA i JAUME FERRER.
DIUMENGE 15 D’ABRIL: Sortida matinal al Massís de Montserrat ( els Ecos ). Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMONAMATA.
la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

DIUMENGE
22i que
D’ABRIL:
7ª etapa
del Camí
Santcomú.
Jaume
peixos, tot
hi ha qui també
té alguna
espècie de
menys
La
reflexió
que volem
desi del
CECMO afecta
als gossos, ja
entre Sant
Esteve
d’En fer
Bas
l’Esquirol
de 19bàsicament
kms. Desplaçament
que és Cal
l’espècie
que plaça.
possiblement
ens federativa
acompanyi “A”.
en lesPersona
nostres
amb autocar.
reservar
Llicència
excursions.
de contacte JAUME FRANCISCO.
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de

DIES 28,
29, 30
ABRIL
1 que
MAIG:
Travessa
per
Ruta
companyia
en les
activitats
organitza
el Centre,
perfer
les“La
raons
que
del Caracremada”.
Llicència
federativa
“C”.
Persona
de
contacte
us expliquem a continuació.
JOAN SOLER. Més informació pàgina 8.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols
anteriorment,
perSEVA
respecte
a aquestes
persones
US RECORDEM
QUEconeixiem
CADA SORTIDA
TÉ LA
REUNIÓ
PRÈVIA
EL
es poden no
sentir
a gust amb
la presència
d’animals,Ii ES
queDONEN
aquests
DIJOUS que
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
DE SORTIDA
poden
reaccions estranyes
gent desconeguda.
DETALLS
DELtenir
RECORREGUT
I LA envers
SEVA aDIFICULTAT.
SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ
UNA DE PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA
•

La fotografia de la portada correspon al salt d’aigua de la Foradada a Cantonigros feta pel Miquel Conejos durant l’onada de fred d’aquests dies passats. A
l’interior del butlletí tenim una fotografía d’arxiu dels Amics del Sender.

•

Al local del CECMO al Centre Cívic tenim talles dels diferents models de la
roba que hem personalitzat pel Centre. Podeu venir a emprovar-vos la talla
que necesiteu i encarregar la prenda que necessiteu. Pel cost de les peces no és
possible tenir un gran stock de material. Els preus estan entre 25 euros i 45
euros.

•

El proper dissabte 21 d’abril el CECMO participa en la festa de trobada de
centres de català del Vallès que enguany es farà a Caldes, guiant la pujada dels
assistents fins al poblat íber de la Torre Roja. Els socis que s’hi vulguin afegir
hi estan també convidats.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 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.

•

Podeu col·laborar per un món més sostenible demanant de rebre aquest butlletí en format digital i renunciant al format en paper, enviant un correu a info@cecmo.net

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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A nosaltres la muntanya ens ajuda a interpretar la vida;
és una manera més i no l’única.
Pyrenaica nº 150

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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