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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler, amb el
Pic de la Torre d’Eina, durant el taller hivernal de Núria. La
contraportada és una fotografia feta pel grup d’Escalada als entorns del
Pedraforca. A l’interior hi trobem fotografies de la Remei Camps, del
grup d’Escalada, i del Joan Soler.

•

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, i a Centres Excursionistes veïns.
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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
** Varem encetar l’any amb la cel·lebració de l’Assemblea General
Ordinària, que com cada any es fa durant el mes de gener. Amb
l’assistència d’uns 20 socis , va esdevenir sense imprevistos, aprovant-se
l’estat de comptes de l’any 2012 així com el pressupost per aquest 2013.
En aquest aspecte cal valorar que es va tancar el pressupost del 2012
amb un romanent d’uns 7300 euros, i es pressuposta per aquest 2013
acabar-lo amb un coixí d’uns 6000 euros, tenint en compte que l’estat
de crisi que viu el pais pot afectar, així com l’aparició del nou grup Club
Atlètic Calderí pot restar alguns socis que especificament ho eren per
poder tramitar des del CECMO la llicència federativa. També cal
destacar que des de l’Assemblea es va refrendar el canvi de càrrecs dins
la Junta Directiva, en que passa a ser Vicepresident de l’entitat el sr.
Jaume Francisco Ramon, en substitució de qui ho era fins a l’actualitat
la sra. Mª Angels Francisco Serón.

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 1 MARÇ: Xerrada presentació del nou llibre de
Manel Figuera d’excursions amb raquetes de neu. Biblioteca de
Caldes a les 19:30 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 3 DE MARÇ: Sortida matinal al Massís de
Montserrat, desde Collbató. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA
DIUMENGE 17 DE MARÇ: “LA CAMINADA DE CALDES”,
organitzada pels “Amics del Sender”. Sortida del Parc de Can Rius,
entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí. Més informació a la pàgina 3.

** A partir de meitat del mes de març es cobraran les quotes de socis a
tots aquells que no l’hagin abonat, bé perquè no es fan llicència o
perquè encara queda algun soci beneficiari de la seva família per
completar el pagament. Agraïrem que aquelles persones que eren socis /
socies del CECMO i no desitgin continuar sent-ho ens ho comuniquin
quant més aviat millor. Les taxes que cobren les entitats financeres per
devolució de rebuts ens penalitzen molt i no beneficien ni al CECMO ni
al soci donat de baixa.

DISSABTE 6 D’ABRIL: “CALDES-MONTSERRAT”. Torna
la “clàssica” de cada any. 42 kms fins a Montserrat, un repte o un
entreteniment. Més informació a la pàgina 4, i properament a la
web del CECMO.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

** Pels habituals del Camí de Sant Jaume, anunciar-vos que aquest
mes de març no hi haurà cap etapa, doncs el darrer diumenge coincideix
amb la Setmana Santa i desplaçar la data abans o després feia que
coincidís amb la Caldes-Montserrat o bé amb la Caminada de Caldes. La
propera etapa, la 15ª serà per tant el darrer diumenge d’abril.

Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

** Pel dissabte 5 d’octubre estem ultimant detalls amb la botiga Camp
Base de Sant Cugat per a organitzar un raid de caràcter popular,
enmarcat en un circuit de raids populars d’arreu de Catalunya.
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US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
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ACTIVITATS PROPERES
** A la pàgina següent hi trobareu les activitats programades pels
mesos de març i abril, que a més a més amplien la informació en altres
pàgines d’aquest butlletí. A banda d’aquestes activitats us podem
avançar-ne algunes que estan programadas a més dies vista, que es
completaran com fem tot l’any amb sortides matinals, Camí de Sant
Jaume, etc. Les dates, tot i que esperem mantenir-les , al ser a més
llarg plaç , son susceptibles de poder tenir alguna variació:
** 18-19 maig. Conèixer la Serra de Prades. La intenció és realitzar
dues sortides de senderisme des de la població de Mont-Ral, la primera
la del riu Glorieta i la segona el Racó del Teix i La Foradada. Es farà
nit al refugi Musté Recasens de Mont-ral, i es pot optar per fer un dels
dos dies o bé el cap de setmana complert.
** 2 juny. Pujada al cim del Puigmal des del Collet de les Barraques i
el Pas dels Lladres, una sortida que ens va quedar pendent l’any 2012
pel mal temps cada vegada que es programava.
** 5-6-7-juliol. Tavessa per fer el cim del Mulleres, un 3000 força
assequible, en la linea de la travessa feta l’any passat entre Bagneres de
Luchon i Benasc.
** 14-15 setembre. Travessa per pujar el Canigó des de Marialles, fer
nit al refugi de Cortalets i el diumenge tornar cap a Marialles pel Coll
de Segalés.

LA CAMINADA DE CALDES.
Com cada any per aquestes dates els “Amics del Sender” tenen
apunt una nova edició de “La Caminada” de Caldes, una matinal pel
diumenge dia 17 de març, que des del CECMO us recomanem per tal
de conèixer els entorns de la nostra població. Aquest any, tal com
indica el nom del recorregut, LA RUTA DELS TRES PINS, ens
acostarem fins aquesta cruïlla de
camins, i de camí visitarem el Gorg
d’en Pèlags, la Serra Llisa, les
proximitats de Sant Sebastià de
Montmajor o el poblat íber de la
Torre Roja.
La novetat aquest any, és que del
total de la recaptació de La
Caminada es donarà un 5% a Creu
Roja de Caldes per destinar-ho a
finalitats benèfiques, en un moment
on moltes famílies necessiten
d’aquesta ajuda externa.
La sortida aquest any es farà des
del Parc de Can Rius, entre 2/4 de 8
i 2/4 de 9 del matí i el recorregut és
de 18,500 kms, tot i que després de l’esmorzar podeu optar per un de
més senzill de 16 quilòmetres.
Les inscripcions anticipades es poden fer a través de transferència al
nº 2107 0350 19 3625427737 o al local del CECMO els dijous i
divendres, fins al dia 14 de març ( 9 euros adults i 6 menors de 12
anys) o el mateix dia de la Caminada ( 12 euros adults i 8 menors).
En trobareu més informació a la pàgina web dels “Amics del
Sender” www.amicsdelsender.entitatsdecaldes.cat.
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CALDES–MONTSERRAT
Estem apunt de gaudir un any més de la prova més multitudinària de
les que cel·lebrem al CECMO, la Caldes-Montserrat, que en l’edició del
2012 ja es va asumir la organització completament des del CECMO,
agafant el relleu al Club Bàsquet Caldes. Com ja sabeu, es tracta d’una
caminada llarga, uns 42 kms, que demanen una mica de preparació,
però que com que es fan en un ambient tranquil i on es fa
reagrupament a cada control, converteixen aquesta travessa en
assequible per a molta
gent.
Aquest any la data
escollida és el dissabte 6
d’abril, la sortida serà cap
a les 6 del matí a
l’aparcament de l’estació
d’autobusos i l’hora
d’arribada a Montserrat
entre les 5 i les 7 de la
tarda. L’any passat varem
estrenar la opció de tornar amb autobús des del Monestir i com que
l’experiència va ser molt positiva aquest any esperem repetir la
iniciativa. Properament en trobareu més informació a la pàgina web
del CECMO, amb preus de inscripció, horaris i altres detalls per la
travessa. Pels que repeteixen cada any, podeu contactar també amb les
persones que habitualment han estat al capdavant de la organització.

TALLER HIVERNAL A NÚRIA.
El passat 17 de febrer es va realitzar un nou taller hivernal, promogut
des del grup de la secció d’escalada, i sota l’assesorament del soci del
CECMO, en Xavier Martí. La zona escollida era la Vall de Núria, i
l’objectiu assolir el Torre d’Eina i practicar la navegació amb brúixola
i mapa a la muntanya hivernal. També es tracta d’una bona zona per
fer practiques amb la progressió amb piolet i grampons.
Després de pujar amb el
cremallera fins a Núria ( alguns
van pujar a peu des de Queralbs),
varem començar a enfilar-nos en
direcció a la Coma d’Eina. El dia
assoleiat i la temperatura molt
agradable, feia que tinguéssim
unes condicions de neu que no
exigien practicament l’ús dels
grampons. Només a la pala que
ens portava fins la carena que
utilitzariem per arribar al
Noufonts alguns membres del
grup varem utilitzar-los.
Al cim del Noufonts, amb molt
—6—
bona visibilitat i una
temperatura agradable va ser un
bon lloc per fer pràctiques de localització de cims i de orientar-se
mitjançant la bruixola i el mapa. Com que amb el grup que anàvem
assolir el cim del Torre d’Eina requeria més temps del disponible vàrem
decidir pujar al pic d’Eina i gaudir d’una espectacular i divertida
baixada fins a la Coma d’Eina i des d’aquí cap a Núria altre vegada.
Una agradable jornada, en un entorn que sempre ens aporta
espectaculars imatges.

—4—
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SECCIÓ ESCALADA. FRED BEN REBUT.
Les primeres nevades ens varen empènyer el mes de desembre a explorar la paret nord del Pic de la Dona, per a trobar-hi tot just unes poques línies de neu dura poc exigents. Tot i així, va ser una sortida llarga i complerta que ens va permetre començar a escalfar els motors.
Amb l'arribada del fred intens,
ens presentàrem diverses vegades
amb les eines esmolades per mossegar gel a les cascades del Pedraforca i la Coma de l'Orri. S'assoliren diverses escalades d'inclinacions des de 60 a 85º i cascades de
fins a 30 m. Han estat bons entrenaments per a vies més compromeses en ambients alpins, que
hauran d'esperar a finals d'hivern-primavera, quan les condicions de la neu caiguda i
(esperem!) les meteorològiques
seran més favorables.

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

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

OBERT DIJOUS DE 9 A 2/4 D’11 DE LA
NIT

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET

I parlant de condicions meteorològiques adverses, en plena
alerta de vent del passat 1 de febrer, una cordada calderina es va aventurar a la Canal Amagada al vessant nord del Cadí, un magnífic recorregut de 450 m de corredor amb inclinacions de fins a 60º, passos en
tècniques d'escalada mixta i un curt però espectacular ràpel per un estret túnel que enllaça els dos trams de la via.
Volem recalcar la importància de prendre precaucions i anar ben equipats, especialment quan la meteorologia és adversa. Nosaltres així ho
fem, i tot el que ens empenyen les ganes, sempre valorem els riscos
abans d'emprendre qualsevol aventura.
—8—

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) 2100-0076-48-0200444382
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LES NOSTRES
LES COVES DEL PENEDÈS.
Per la tradicional caminada per païr els torrons que fem cada any després
del Nadal, aquesta vegada varem escollir una ruta que ens dona a conèixer
una part de la Serra de la Llacuna, al cor del Penedès. Comencem des de
Font-Rubí, entre Sant Martí Sarroca i Sant Joan de Mediona, i deixem els
cotxes a Sant Feliu. Comencem a caminar pel PR C-153, i després de
passar el Clot dels Peuets deixem un moment el camí senyalitzat i ens
desviem a la dreta per anar fins a la
Cova de l’Arena, una petita cova que
ha rebut a més a més l’ajut de la mà
de l’home per fer-la més habitable.
Des d’aquesta cova, resseguint la
Serra del Bolet, a les parets dels seus
penyasegats hi trobem la segona cova
de la jornada, la Cova de l’Ametlla,
una bauma més oberta que la primera
cova que hem trobat. Des d’aquí ens
enfilem cap a la Casa Nova del Bolet i
anem a cercar la darrera i més
espectacular cova, la Cova del Bolet,
on podem entrar i recorre uns 100
metres de galeries interiors.
Pel Torrent de Valldellós anem cap a
l’Agulla de Valldellós i busquem
EL PAS DE LA GUINEU.
l’esquetxa que ens permetrà arribar de
nou a la Casa del Bolet. Es tracta de
l’entretingut Pas de la Guineu. Per l’altiplà de la Serra del Bolet, amb
espectaculars vistes cap a Montserrat tornarem cap a Sant Feliu, tot
passant primer per les runes de l’antic Castell de Font-Rubí.
Aquest recorregut d’uns 14 kms de distància i uns 600 metres de
desnivell, curtet però entretingut ens descobrirà racons interessants d’una
part del nostre territori que de ben segur ens sorprendran.

—6—

SORTIDES
EL PEDRÓ DELS 4 BATLLES AMB RAQUETES.
Aprofitant aquest prolífic hivern de neu que estem tenint, una sortida
fàcil per gaudir de la muntanya, amb raquetes de neu. Comencem a
l’estació d’esquí del Port del Comte. Com que no sabíem l’estat de la
carretera que puja a l’aparcament d’Estivella, varem començar on hi ha
l’aparcament del Sucre. Comencem a pujar per la carretera i quant
trobem la vall d’un petit corriol a la dreta, ens calcem les raquetes i fem
drecera
cap
a
l’aparcament d’Estivella.
Aquí anem a buscar el
lloc per on puja el
telecadira d’Estivella i el
seguim, gairebé fins a
l’estació superior. Allà
deixem la zona de pistes
de Port del Comte i girem
cap a ponent per enfilarnos fins al Pedró dels 4
Batlles, una mica ventat
EL PEDRAFORCA DES DEL PEDRÓ.
a la part superior però
amb espectaculars vistes cap al Pirineu, i amb el Pedraforca a tocar.
Des d’aquest cim ens acostem a la Tossa Pelada, amb Tuixent als
nostres peus. Des d’aquí anem direcció al Tossal d’Estivella, però
deixant-lo a la nostra esquerra, anem a buscar la pista d’Arderic, un
tram amb bastanta neu verge, amb la satisfacció de passar per indrets
que no ha trepitjat ningú darrerament, que ens portarà de nou fins a
l’aparcament d’Estivella, i resseguint el camí de pujada arribarem a
l’aparcament principal de l’estació d’esquí, l’aparcament del Sucre.
Un recorregut d’uns 12 quilòmetres amb un desnivell d’uns 650
metres, amb un perill d’allaus molt baix, ideal per a iniciar-se en el món
de les raquetes de neu.
—7—
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del CECMO, amb preus de inscripció, horaris i altres detalls per la
travessa. Pels que repeteixen cada any, podeu contactar també amb les
persones que habitualment han estat al capdavant de la organització.

TALLER HIVERNAL A NÚRIA.
El passat 17 de febrer es va realitzar un nou taller hivernal, promogut
des del grup de la secció d’escalada, i sota l’assesorament del soci del
CECMO, en Xavier Martí. La zona escollida era la Vall de Núria, i
l’objectiu assolir el Torre d’Eina i practicar la navegació amb brúixola
i mapa a la muntanya hivernal. També es tracta d’una bona zona per
fer practiques amb la progressió amb piolet i grampons.
Després de pujar amb el
cremallera fins a Núria ( alguns
van pujar a peu des de Queralbs),
varem començar a enfilar-nos en
direcció a la Coma d’Eina. El dia
assoleiat i la temperatura molt
agradable, feia que tinguéssim
unes condicions de neu que no
exigien practicament l’ús dels
grampons. Només a la pala que
ens portava fins la carena que
utilitzariem per arribar al
Noufonts alguns membres del
grup varem utilitzar-los.
Al cim del Noufonts, amb molt
—6—
bona visibilitat i una
temperatura agradable va ser un
bon lloc per fer pràctiques de localització de cims i de orientar-se
mitjançant la bruixola i el mapa. Com que amb el grup que anàvem
assolir el cim del Torre d’Eina requeria més temps del disponible vàrem
decidir pujar al pic d’Eina i gaudir d’una espectacular i divertida
baixada fins a la Coma d’Eina i des d’aquí cap a Núria altre vegada.
Una agradable jornada, en un entorn que sempre ens aporta
espectaculars imatges.

—4—
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ACTIVITATS PROPERES
** A la pàgina següent hi trobareu les activitats programades pels
mesos de març i abril, que a més a més amplien la informació en altres
pàgines d’aquest butlletí. A banda d’aquestes activitats us podem
avançar-ne algunes que estan programadas a més dies vista, que es
completaran com fem tot l’any amb sortides matinals, Camí de Sant
Jaume, etc. Les dates, tot i que esperem mantenir-les , al ser a més
llarg plaç , son susceptibles de poder tenir alguna variació:
** 18-19 maig. Conèixer la Serra de Prades. La intenció és realitzar
dues sortides de senderisme des de la població de Mont-Ral, la primera
la del riu Glorieta i la segona el Racó del Teix i La Foradada. Es farà
nit al refugi Musté Recasens de Mont-ral, i es pot optar per fer un dels
dos dies o bé el cap de setmana complert.
** 2 juny. Pujada al cim del Puigmal des del Collet de les Barraques i
el Pas dels Lladres, una sortida que ens va quedar pendent l’any 2012
pel mal temps cada vegada que es programava.
** 5-6-7-juliol. Tavessa per fer el cim del Mulleres, un 3000 força
assequible, en la linea de la travessa feta l’any passat entre Bagneres de
Luchon i Benasc.
** 14-15 setembre. Travessa per pujar el Canigó des de Marialles, fer
nit al refugi de Cortalets i el diumenge tornar cap a Marialles pel Coll
de Segalés.

LA CAMINADA DE CALDES.
Com cada any per aquestes dates els “Amics del Sender” tenen
apunt una nova edició de “La Caminada” de Caldes, una matinal pel
diumenge dia 17 de març, que des del CECMO us recomanem per tal
de conèixer els entorns de la nostra població. Aquest any, tal com
indica el nom del recorregut, LA RUTA DELS TRES PINS, ens
acostarem fins aquesta cruïlla de
camins, i de camí visitarem el Gorg
d’en Pèlags, la Serra Llisa, les
proximitats de Sant Sebastià de
Montmajor o el poblat íber de la
Torre Roja.
La novetat aquest any, és que del
total de la recaptació de La
Caminada es donarà un 5% a Creu
Roja de Caldes per destinar-ho a
finalitats benèfiques, en un moment
on moltes famílies necessiten
d’aquesta ajuda externa.
La sortida aquest any es farà des
del Parc de Can Rius, entre 2/4 de 8
i 2/4 de 9 del matí i el recorregut és
de 18,500 kms, tot i que després de l’esmorzar podeu optar per un de
més senzill de 16 quilòmetres.
Les inscripcions anticipades es poden fer a través de transferència al
nº 2107 0350 19 3625427737 o al local del CECMO els dijous i
divendres, fins al dia 14 de març ( 9 euros adults i 6 menors de 12
anys) o el mateix dia de la Caminada ( 12 euros adults i 8 menors).
En trobareu més informació a la pàgina web dels “Amics del
Sender” www.amicsdelsender.entitatsdecaldes.cat.
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NOTICIES CECMO
** Varem encetar l’any amb la cel·lebració de l’Assemblea General
Ordinària, que com cada any es fa durant el mes de gener. Amb
l’assistència d’uns 20 socis , va esdevenir sense imprevistos, aprovant-se
l’estat de comptes de l’any 2012 així com el pressupost per aquest 2013.
En aquest aspecte cal valorar que es va tancar el pressupost del 2012
amb un romanent d’uns 7300 euros, i es pressuposta per aquest 2013
acabar-lo amb un coixí d’uns 6000 euros, tenint en compte que l’estat
de crisi que viu el pais pot afectar, així com l’aparició del nou grup Club
Atlètic Calderí pot restar alguns socis que especificament ho eren per
poder tramitar des del CECMO la llicència federativa. També cal
destacar que des de l’Assemblea es va refrendar el canvi de càrrecs dins
la Junta Directiva, en que passa a ser Vicepresident de l’entitat el sr.
Jaume Francisco Ramon, en substitució de qui ho era fins a l’actualitat
la sra. Mª Angels Francisco Serón.

PROGRAMA D’ACTES I
SORTIDES.
Les activitats que de moment tenim programades pels propers
dies són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 1 MARÇ: Xerrada presentació del nou llibre de
Manel Figuera d’excursions amb raquetes de neu. Biblioteca de
Caldes a les 19:30 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 3 DE MARÇ: Sortida matinal al Massís de
Montserrat, desde Collbató. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA
DIUMENGE 17 DE MARÇ: “LA CAMINADA DE CALDES”,
organitzada pels “Amics del Sender”. Sortida del Parc de Can Rius,
entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí. Més informació a la pàgina 3.

** A partir de meitat del mes de març es cobraran les quotes de socis a
tots aquells que no l’hagin abonat, bé perquè no es fan llicència o
perquè encara queda algun soci beneficiari de la seva família per
completar el pagament. Agraïrem que aquelles persones que eren socis /
socies del CECMO i no desitgin continuar sent-ho ens ho comuniquin
quant més aviat millor. Les taxes que cobren les entitats financeres per
devolució de rebuts ens penalitzen molt i no beneficien ni al CECMO ni
al soci donat de baixa.

DISSABTE 6 D’ABRIL: “CALDES-MONTSERRAT”. Torna
la “clàssica” de cada any. 42 kms fins a Montserrat, un repte o un
entreteniment. Més informació a la pàgina 4, i properament a la
web del CECMO.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

** Pels habituals del Camí de Sant Jaume, anunciar-vos que aquest
mes de març no hi haurà cap etapa, doncs el darrer diumenge coincideix
amb la Setmana Santa i desplaçar la data abans o després feia que
coincidís amb la Caldes-Montserrat o bé amb la Caminada de Caldes. La
propera etapa, la 15ª serà per tant el darrer diumenge d’abril.

Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

** Pel dissabte 5 d’octubre estem ultimant detalls amb la botiga Camp
Base de Sant Cugat per a organitzar un raid de caràcter popular,
enmarcat en un circuit de raids populars d’arreu de Catalunya.
—2—

algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

DIUMENGE
28i que
D’ABRIL:
15ª etapa
del Camí
Santcomú.
Jaume,
peixos, tot
hi ha qui també
té alguna
espèciede
menys
La
reflexió que
fer des del
bàsicament als
ja
entre Igualada
i Lavolem
Panadella
de CECMO
20 kms afecta
.Desplaçament
en gossos,
autocar.
que ésper
l’espècie
que possiblement
acompanyi
en les nostres
Cal reservar
les places
d’autocar. ens
Llicència
federativa
“A”.
Persona excursions.
contacte JAUME FRANCISCO.

US RECORDEM QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
En EL
primer
lloc, en tractar-se
d’activitats
hi intervé gent L’HORA
que potser
PRÈVIA
DIJOUS
ANTERIOR
ONon S’ACORDA
ni tant sols
coneixiem
anteriorment,
per DEL
respecteRECORREGUT
a aquestes personesI
DE SORTIDA
I ES
DONEN
DETALLS
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
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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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler, amb el
Pic de la Torre d’Eina, durant el taller hivernal de Núria. La
contraportada és una fotografia feta pel grup d’Escalada als entorns del
Pedraforca. A l’interior hi trobem fotografies de la Remei Camps, del
grup d’Escalada, i del Joan Soler.

•

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, i a Centres Excursionistes veïns.
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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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