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•

La fotografia de la portada és una imatge feta pel Cesc Puig als gorgs del
Torrent de la Cabana. La contraportada és una fotografia feta arribant al
refugi del Ventosa Calvell durant les jornades del taller hivernal fet el 2011 pel
CECMO.

•

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, i a
Centres Excursionistes veïns.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2013, GAUDINT DE LA

GENER—FEBRER 2013

MUNTANYA I AMB COMPANYIA DEL CECMO.

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
—1—

NÚ ME R O

GENER—FEBRER 2013

43

NOTICIES CECMO
** Una vegada més arribem a finals d’any, hem deixat enrera els mesos
de calor, dies llargs i on hem pogut gaudir de la muntanya en la versió
estiuenca. Ara arriba el fred, els dies curts i la sensació que l’entorn de
la muntanya és totalment diferent. Sobretot si fem alta muntanya
caldrà extremar les precaucions, estar atents al risc d’allaus i a la
previsió meteorològica. Però de ben segur que un cop valorats aquests
factors la muntanya ens omplirà sobradament els nostres sentits.
** El proper divendres 18 de gener tindrà lloc l’Assemblea General
Ordinaria, un moment bàsic del funcionament del nostre Centre, on els
socis poden aportar la seva opinió de com funciona el CECMO,
conèixer l’estat econòmic, i comentar i valorar les activitats que s’han
dut a terme durant el 2012, i proposar noves activitats de cara al futur.
Us esperem a tots.
** Com que aquest any dels dijous que hi ha durant les festes de Nadal
no n’hi ha cap de festiu, seguirem obrint cada setmana, de manera que
els socis tinguin facilitat per sol·licitar les llicències o bé recollir-les.
** Us recordem que encara queden jaquetes amb el logo del CECMO, a
25 euros i 45 euros, per aquells que vulguin gaudir d’una prenda
personalitzada del Centre Excursionista.

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 29 DESEMBRE: Sortida per païr els torrons i
acomiadar l’any. “Les coves del Penedès”, un recorregut de 15 kms
per la comarca del Penedès. Desplaçament en vehicles particulars.
Portar frontal. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JOAN
SOLER.
DIVENDRES 18 DE GENER: Assemblea General Ordinària
del CECMO. Sala 3 del Centre Cívic de Caldes. Primera
convocatòria 21:30 hores.
DIUMENGE 20 GENER: Sortida de raquetes de neu, en
principi a Andorra. Més informació a la pàgina web, a mesura que
ens acostem a la data. Llicència federativa “C”.Persona de contacte
JOAN SOLER.
DIUMENGE
27 GENER:
delque
Camí
de families
Sant Jaume,
A la societat
on vivim està13ª
prouetapa
de moda
moltes
tinguin
algun animali Can
de companyia
gats, de
ocells
o
entre Montserrat
Massanaa casa,
de 19generalment
kms i ungossos,
desnivell
400
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
metres de pujada i 400 de baixada.Desplaçament en autocar.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
Llicènciaque
federativa
“A”. Persona contacte JAUME FRANCISCO.
és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
excursions.
DIUMENGE
24 FEBRER: 14ª etapa del Camí de Sant Jaume,
entre Can
i Igualada
de 20
.Desplaçament
enanimals
autocar.
DesMassana
del CECMO
us demanem
quekms
us abstingueu
de portar
de
en “A”.
les activitats
quecontacte
organitzaJAUME
el Centre,FRANCISCO.
per les raons que
Llicènciacompanyia
federativa
Persona
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.
—2—
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ACTIVITATS PROPERES
** En el llistat d’activitats que trobeu a la pàgina següent hi ha
programada una sortida de raquetes de neu. Si les condicions son bones
s’espera fer-la per Andorra i seria una sortida de dificultat baixa,
tanmateix caldrà seguir l’evolució de la neu i la climatologia a mesura
que ens acostem a les dates programades. Des del CECMO hi ha la
intenció de reforçar les sortides de raquetes de neu, però la logística que
comporta aquesta activitat fa que sigui difícil fer una programació a
llarg termini. També us fem saber que a partir del 26 de gener i fins al
17 de març , cada setmana hi ha una prova del Circuit Català de
raquetes, organitzat des de la FEEC i que son circuits marcats amb un
grau de dificultat baix / mitjà i molt recomanables per la gent que es
vol iniciar en aquesta pràctica.
** Un altre punt important dins el calendari d’activitats del CECMO és
el seguiment del Camí
de Sant Jaume per
terres catalanes. El
passat 2 de desembre
podriem dir que varem
arribar a l’emblemàtic
punt intermig de la
ruta, el Monestir de
Montserrat. Si no hi ha
endarreriments en les
etapes a finals del 2013
arribarem a Alcarràs,
punt final d’aquesta
r ut a
pe r
terres
catalanes. La constància del grup de seguidors d’aquest Camí de Sant
Jaume és un punt a tenir en compte i que ens encoratja a seguir
organitzant aquest tipus d’activitats.
Us recordem que el desplaçament fins al punt d’inici es fa amb autocar
i cal reservar plaça amb antel·lació.
— 10 —

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
18 DE GENER DE 2013 - 21,30H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2012.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2013.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2013.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
Esperem la vostra assistència.
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
Finalment han arribat les tarifes de les llicències federatives pel 2013,
que trobareu en els quadres de les pàgines centrals d’aquest butlletí.
Després de rastrejar el mercat i valorar diferents possibilitats amb
altres companyies la FEEC segueix confiant amb la mateixa
companyia dels darrers anys, Vida Caixa S.A.
Les llicències federatives corresponents als majors de 18 anys i als
Sub-18 (17 anys) mantenen el mateix esquema que l’any 2012, però les
corresponents als menors de 17 anys aquest any també tenen diferents
categories segons les activitats que volgueu tenir cobertes, doncs ara ja
no estan subvencionades des de l’esport escolar, i entren també dins la
companyia asseguradora
de Vida Caixa S.A.
Pel que fa al procediment
per sol·licitar les vostres
llicències a través del
CECMO serà el mateix
emprat el 2012, és a dir
podeu fer el pagament en
efectiu els dies d’obertura
del Centre o bé per
transferència bancària, especificant la modalitat de cobertura que
desitjeu i si cal homologació FEDME. Recordeu que al sol·licitar la
llicència cal fer el pagament de la quota de soci. Trobareu els preus i
totes les dades al resum de la pàgina següent.
Tot i que aquest 2012 el temps d’espera per tenir la llicència en mà es
va reduir considerablement des del moment de fer la sol·licitud, us
agraïrem que en la mesura de les vostres possibilitats feu la vostra
sol·licitud amb prou temps d’antel·lació, doncs ens facil·liteu la nostra
tasca i vosaltres podreu gaudir de la llicència quant la necessiteu.

—4—

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
PÀGI A WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net
TELÈFO : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL : CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.
º COMPTE RESERVES A TICIPADES
(LA CAIXA) 2100-0076-48-0200444382

—9—

NÚ ME R O

43

GENER — FEBRER 2013

TRAVESSA DEL SALVAGUARDA.
EL GORG DE LES ELIES.
Just al límit entre Caldes i Gallifa, pujant per la riera de Caldes , trobem un
clot pregon en el llit d'un corrent d'aigua, on aquesta alenteix el seu curs format al Torrent de Les Elies, gairebé a tocar amb el torrent de Sant Sebastià.
Durant les temporades de poca pluja el salt d’aigua s’eixuga, però
l’embassament es
manté ple. On pica
el salt, hi ha uns
dos metres i mig de
fondària. El seu
fons és sorrenc.
En un dels blocs de
pedra que envolten
l'estany, hi ha encara restes de la signatura amb pintura
de color blau, feta
durant un campionat del món de
trial, i que el guanyador signà al damunt .
Segons el Sr. Salvador Torras, quan tenia 17 anys i encara no hi havia cap
normativa sobre l'extracció de sorres de les rieres, va observar quan amb la
retro, treia la sorra d'aquest indret, adonant-se de que quan més fondària
agafava, de més bona qualitat era la sorra. Mentre retiraven la sorra, les pedres, algunes de molt grosses com que la que porta una pintada en color blau,
les anaven amuntegant a un dels costats, i les més grosses, les disposaven de
manera que actualment encara es poden veure, i que durant campionats de
trial, es va convertir en un lloc molt apreciat dels trialers. Un dia, hi van
haver uns aiguats molt forts, i en baixar el torrent, amb tanta força, aquest
clot, s'engrandí molt més i des de llavors, ha quedat com un estany natural.

COORDENADES GPS: N 41º 40.557 E 002º 07.948

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’1 DE GENER
•

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 SOLLICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2013.

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

Amics del Sender.
—8—
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ACTIVITATS PROPERES
** En el llistat d’activitats que trobeu a la pàgina següent hi ha
programada una sortida de raquetes de neu. Si les condicions son bones
s’espera fer-la per Andorra i seria una sortida de dificultat baixa,
tanmateix caldrà seguir l’evolució de la neu i la climatologia a mesura
que ens acostem a les dates programades. Des del CECMO hi ha la
intenció de reforçar les sortides de raquetes de neu, però la logística que
comporta aquesta activitat fa que sigui difícil fer una programació a
llarg termini. També us fem saber que a partir del 26 de gener i fins al
17 de març , cada setmana hi ha una prova del Circuit Català de
raquetes, organitzat des de la FEEC i que son circuits marcats amb un
grau de dificultat baix / mitjà i molt recomanables per la gent que es
vol iniciar en aquesta pràctica.
** Un altre punt important dins el calendari d’activitats del CECMO és
el seguiment del Camí
de Sant Jaume per
terres catalanes. El
passat 2 de desembre
podriem dir que varem
arribar a l’emblemàtic
punt intermig de la
ruta, el Monestir de
Montserrat. Si no hi ha
endarreriments en les
etapes a finals del 2013
arribarem a Alcarràs,
punt final d’aquesta
r ut a
pe r
terres
catalanes. La constància del grup de seguidors d’aquest Camí de Sant
Jaume és un punt a tenir en compte i que ens encoratja a seguir
organitzant aquest tipus d’activitats.
Us recordem que el desplaçament fins al punt d’inici es fa amb autocar
i cal reservar plaça amb antel·lació.
— 10 —

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
18 DE GENER DE 2013 - 21,30H.
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI.
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2012.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2013.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2013.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
Esperem la vostra assistència.
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l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping “El Pasqualet, i a
Centres Excursionistes veïns.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2013, GAUDINT DE LA
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MUNTANYA I AMB COMPANYIA DEL CECMO.

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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