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•

La fotografia de la portada està feta a la zona dels Bufadors de Beví per
l’Ester Poch, i la de la contraportada és una de les darreres etapes del Camí de
Sant Jaume feta pel Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi ha fotografies fetes
pel grup d’escalada, en Joan Soler i el Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 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.

•

Gaudim de la tardor, esperant l’arribada de l’hivern, amb el canvi paisatgístic
a les nostres muntanyes i respectem la natura en qualsevol dels seus estats.

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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ACTUALITAT CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Després d’una mica més de dos anys i amb 19 etapes, el proper 24 de
novembre s’acaba el recorregut del Camí de Sant Jaume per terrer catalanes.
A finals de setembre del 2011 començavem a caminar des del Cap de Creus i
arribarem a Alcarràs, punt fronterer amb l’Aragó a finals del novembre de
2013, havent format un grup prou nombrós de fidels seguidors d’aquest
recorregut, doncs s’ha mantingut un promig de prop de 30 persones per
sortida, i tenint en compte la llarga durada de la travessa, suposa un èxit
important per a tot el grup organitzatiu d’aquesta activitat. És per això que
aquesta 19ª etapa ha d’ésser una etapa especial en aquest Camí de Sant Jaume
i per això no caldria perdre-se-la.

NOVEMBRE (A DETERMINAR DIES): Taller Iniciació a
l’escalada esportiva ( Interesats contactar amb el Roger a:
pellarofa@hotmail.com)

També cal puntualitzar que després del seguiment del GR-92 i d’aquest Camí
de Sant Jaume no seria bò perdra la costum de la sortida del darrer diumenge
de mes, i estem treballant ja pel proper repte, que si no hi ha imprevistos de
darrera hora serà la Ruta del Císter, un recorregut circular per les terres de
Tarragona, que segurament constarà de 6 etapes. Com que queda temps,
donat que pel desembre no hi ha sortida, ja us anirem informant de quant
comença aquest nou recorregut.

DISSABTE 23 NOVEMBRE: RAID POPULAR a Caldes.
Competició de caire popular, cal inscriure’s per equips de 2 persones.
Més informació a la pàgina 5.

Un altre punt que estem ultimant és la possible col·laboració del CECMO
amb la popular Marató de TV3, organitzant una petita caminada pels entorns
de Caldes, en una programació conjunta amb altres entitats que també
organitzaran activitats paral·leles.
I per acabar, recordar-vos que una vegada pasats els dies festius del Nadal, i
proper a les festes de Sant Antoni, tenim la trobada anual amb els socis en
forma de l’Assemblea General Ordinaria. Serà el divendres 17 de gener al
Centre Cívic i Cultural de Caldes, i en podeu consultar l’ordre del dia a la
pàgina 4 d’aquest butlletí. És una bona ocasió per debatre les inquietuds dels
socis del CECMO, i en definitiva ha de ser el motor de la nostra entitat. Com
de costum l’hora d’inici està fixada a 2/4 de 10 del vespre en primera
convocatoria, i una vegada finalitzada, podrem seguir fent tertúlia mentre
prenem l’habitual refrigeri.
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Taller Iniciació a l’escalada en via llarga. (Interesats contactar amb
el Pau a : pau.carnicero@gmail.com )
DIUMENGE 17 NOVEMBRE: Sortida matinal a Montserrat,
de dificultat moderada. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”.Persona de contacte RAMON MATA.

DIUMENGE 24 NOVEMBRE: 19ª i ULTIMA etapa del Camí
de Sant Jaume entre Lleida i Alcarràs, de 15 kms. Desplaçament en
autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.
DISSABTE
14 DESEMBRE:
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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
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i que aquestsI
LA SEVA
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SI
NO
DISPOSEU
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poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA DE
PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
Una vegada més s’acosta el final de l’any, amb la caducitat de la llicència
federativa que la majoria de vosaltres realitzeu a través del nostre centre
excursionista. També com acostuma a ser habitual en els darrers anys, en
aquest número de butlletí que correspon als dos darrers messos no us podem
oferir dades sobre els preus de les llicències pel 2014. Tot i que us recordem la
importància de tenir la llicència federativa activada des del primer dia de
l’any, sobretot per aquelles persones que entre les activitats de muntanya hi
ha les que tenen a veure amb la neu, encara no disposem dels preus de les
llicències, que us els farem avinents tant bon punt els tinguem. Tot i que els
darrers anys els tràmits i obtenció d’aquesta s’han agilitzat bastant, us
recomanem que la demaneu amb temps suficient per una major comoditat de
tots.
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 2014.
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. C 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 dues 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.
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ALPINISME. CURS D’ESCALADA
El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, la Secció d'Escalada del CECMO
vam organitzar un curs d'escalada clàssica i autorescat en paret, amb el guia
Miquel Gómez. El lloc escollit va ser el sector Contrafort, sota la impressionant
Roca dels Arcs, a Vilanova de Meià, on hi ha una zona especialment equipada
per la ECAM (Escola Catalana d'Alta Muntanya) per a fer-hi pràctiques. Amb 8 assistents socis del CECMO, podem dir que va ser un èxit de
participació.
El dissabte vàrem dedicar-lo a l'escalada clàssica, on vam aprofundir en el muntatge de reunions amb les més diverses possibilitats, l'organització del material en les reunions i els relleus
del primer de corda. La filosofia del dia va ser
l'estalvi de material, factor clau en les escalades
llargues en terreny d'aventura, on la clau de
l'èxit pot ser avançar el màxim de lleugers possible.
Al vespre vam endinsar-nos en el món de l'escalada artificial en una bauma del mateix sector. Vam suar de valent intentant
coordinar els moviments penjant com pernils d'un sostre que d'altra manera
(excepte per les estrelles de l'escalada esportiva) seria impossible de superar.
Ens vam allotjar a l'Ermita de Meià, un refugi que cal reservar trucant a l'ajuntament de Vilanova i que lloguen per a grups a un preu mòdic. Per recuperar
energies, una bona graellada i un sobretaula llarg gaudint la bona companyia.
Diumenge, amb més o menys son, tornem a la mateixa zona i ens dediquem a
les maniobres d'autorescat, aplicant-hi algunes de les lliçons apreses el dia anterior. Les maniobres bàsiques que vam practicar van ser depenjar el segon des de
la reunió, remuntar el segon des de la reunió i la més complicada: baixar el primer després d'un accident. Per totes aquestes maniobres, ens va caldre un bon
coneixement de nusos, material i entendre molt bé les seqüències.
Acabem el curs sentint-nos més capaços d'afrontar nous reptes alpinístics amb
els coneixements adquirits, i conscients que caldrà practicar-los per poder aplicar-los quan facin falta de veritat!
—3—
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
17 DE GENER DE 2014 - 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 2013.
*Aprovació dels acords amb CAMP BASE i els AMICS DEL SENDER.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2014.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2014.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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ACTIVITATS DEL CECMO.
Si bé aquests dos mesos passats , des del CECMO no han proliferat les
sortides a muntanya, sí que hem participat activament organitzant
dos actes que s’han viscut de manera molt nombrosa pels habitants de
Caldes i rodalies.
El passat 6 d’octubre varem
organitzar una caminada pels
entorns de Caldes, per recollir
diners per la CC ONG que
realitza treballs de fisioteràpia
a infants de Burkina Faso.
Unes 120 persones van venir a
caminar pels entorns de la
Torre Roja, ja fos en la
modalitat de ruta curta ( 4 kms) o ruta llarga (10 kms). L’ambient
festiu de la jornada, el recorregut per corriols , la descoberta d’indrets
poc coneguts, van deixar prou satisfets als que van assistir-hi, i
tanmateix des de la ONG hem rebut l’agraïment per l’acte organitzat i
destacar que les aportacions econòmiques realitzades suposen que es
podrà financiar durant tres mesos els treballs de fisioteràpia i
recuperació per als nens i nenes de Burkina Faso.
Per una altre banda, i com ja és tradicional pel diumenge de Festa
—
Major, es va portar —el6 rocòdrom
de la FEEC perquè els més petits
poguessin fer un petit tastet dins el món de l’escalada, amb la sensació
de posar-se un arnés i enfilar-se pel rocòdrom,
a vegades per primer cop o bé d’altres que ja
repeteixen d’anys anteriors. Pensem que és
una activitat prou interessant per anar
sembrant llavors per a futurs alpinistes, que a
més a més té molta acceptació entre el públic
infantil.

—9—
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RAID POPULAR A CALDES
Pel proper dissabte 23 de novembre des del CECMO us proposem una
activitat fins ara inèdita a Caldes, la participació en un Raid Popular que
organitzem amb col·laboració amb la botiga d’esports CAMP BASE, que
realitza un circuit per diferents poblacions d’aquest tipus de proves.

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

I

CULTURAL

DE

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

PÀGINA WEB: WWW.CECMO.NET
E-MAIL : info@cecmo.net

Es tracta de participar en una prova per equips ( entre 2 i 5 persones ) i
realitzar un seguit d’activitats que puntuaran per donar una classificació
final. Malgrat ser una prova competitiva us encoratjem a participar-hi pel
sol fet de passar un matí divertit i aventurer. El raid constarà de tres
blocs d’activitats. Al primer bloc es podrà optar entre una prova
d’orientació a la muntanya en BTT o a peu, el segon bloc consta d’una
prova d’orientació urbana, i finalment un bloc de proves d’habilitat on hi
haurà un ràpel, una tirolina, patins en linea, equilibri sobre un “slack
line”.
Al final de l’acte hi haurà entrepà i begudes pels participants.
Properament podreu tenir més informació consultant la pàgina web del
CECMO, doncs estem tancant els darrers detalls i autoritzacions. Esperem
comptar amb la vostra presència per poder gaudir d’un matí ple
d’emocions.

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
—8—
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LES NOSTRES SORTIDES .
EL CANIGÓ
Tot i que el Canigó és una muntanya que hem fet en altres
ocasions, la sortida proposada aquesta vegada tenia l’atractiu de
plantejar una ruta circular, quant el més habitual és fer-lo anant i
venint pel mateix camí.
Comencem la travessa des de l’aparcament que hi ha al costat del
refugi de Marialles (1700 m.) i seguint les senyals del GR-10 ens
endinsem primer per una
zona boscosa fins al Coll
Vert (1890 m.) i anirem
pujant per anar a creuar
el riu Cady (1950m.) i a
partir d’aquí fer un gir
cap a Nord-oest i cap a la
cota 2000 deixem el GR i
ens enfilem direcció al
refugi Aragó (2100 m).
Un bon lloc per reposar
forces i enfilar-nos cap al
pla de Cady i la Portella Valmanya que ens acosten al peu de la
xemeneia que dóna accés al Canigó (2784 m). El descens el fem per
la cara nord, anant cap al Pic Jofre (2350 m) i arribant de nou des
del GR-10 fins al refugi de Cortalets (2160 m) on farem nit i
recuperarem les forces esmerçades en aquesta primera etapa, amb un
desnivell positiu de 1200 metres i negatiu de 650 metres, emprant
una mica més de 6 hores per completar el recorregut.
Per la segona part de la travessa, retornarem cap al refugi de
Marialles sense tornar a passar pel cim del Canigó, doncs seguirem
integrament el recorregut del GR-10.

—6—

TRAVESSA CIRCULAR AL CANIGÓ
Sortim doncs de Cortalets i tornem a enfilar el camí pel darrer tram
fet el dia anterior, deixant enrera l’Estanyol i el desviament que puja
cap al Canigó, i seguint la ruta que va cap al refugi de Bones Aigües
( 1750 m.), una construcció de pedra que funciona com a refugi lliure.
Primer una pista i després un corriol ens portaran al capdamunt d’un
petit circ glaciar que després de creuar-lo ens permetrà arribar fins al
coll de la Jassa Vernet (2000 m.), on el camí pren ja un trajecte més
planer i agradable al endinsar-se altre vegada dins la massa forestal.
En poca estona arribem al Coll de Sagalés (2010 m.) , des d’on
tindriem la opció de baixar cap a Sant Martí del Canigó i Casteil.
Nosaltres , però, seguim el
GR-10 que ens porta, tot
travessant grans tarteres,
fins al lloc on el dia abans
havíem pres el desviament
per anar cap al refugi Aragó.
Des d’aquí tornarem cap al
refugi Marialles pel mateix
camí utilitzat en l’anada.
Finalment , doncs, arribem a
Marialles després d’una
etapa d’unes 6 hores de camí, amb un desnivell de 550 metres de
pujada i 1040 metres de baixada.
En definitiva ha estat una manera de fer el Canigó tot utilitzant un
camí de retorn diferent a l’emprat en la pujada, cosa que fa el
recorregut més amè i atractiu, i evita també el fet d’haver de baixar
per la xemeneia, que pot provocar més respecte per a algunes
persones. La mala climatologia del segon dia, amb molta boira en
alguns trams no permetia gaudir de les grans vistes panoràmiques
que de ben segur gaudeix aquest camí alternatiu.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
17 DE GENER DE 2014 - 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 2013.
*Aprovació dels acords amb CAMP BASE i els AMICS DEL SENDER.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2014.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2014.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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ACTIVITATS DEL CECMO.
Si bé aquests dos mesos passats , des del CECMO no han proliferat les
sortides a muntanya, sí que hem participat activament organitzant
dos actes que s’han viscut de manera molt nombrosa pels habitants de
Caldes i rodalies.
El passat 6 d’octubre varem
organitzar una caminada pels
entorns de Caldes, per recollir
diners per la CC ONG que
realitza treballs de fisioteràpia
a infants de Burkina Faso.
Unes 120 persones van venir a
caminar pels entorns de la
Torre Roja, ja fos en la
modalitat de ruta curta ( 4 kms) o ruta llarga (10 kms). L’ambient
festiu de la jornada, el recorregut per corriols , la descoberta d’indrets
poc coneguts, van deixar prou satisfets als que van assistir-hi, i
tanmateix des de la ONG hem rebut l’agraïment per l’acte organitzat i
destacar que les aportacions econòmiques realitzades suposen que es
podrà financiar durant tres mesos els treballs de fisioteràpia i
recuperació per als nens i nenes de Burkina Faso.
Per una altre banda, i com ja és tradicional pel diumenge de Festa
—
Major, es va portar —el6 rocòdrom
de la FEEC perquè els més petits
poguessin fer un petit tastet dins el món de l’escalada, amb la sensació
de posar-se un arnés i enfilar-se pel rocòdrom,
a vegades per primer cop o bé d’altres que ja
repeteixen d’anys anteriors. Pensem que és
una activitat prou interessant per anar
sembrant llavors per a futurs alpinistes, que a
més a més té molta acceptació entre el públic
infantil.

—9—
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LLICÈNCIES FEDERATIVES
Una vegada més s’acosta el final de l’any, amb la caducitat de la llicència
federativa que la majoria de vosaltres realitzeu a través del nostre centre
excursionista. També com acostuma a ser habitual en els darrers anys, en
aquest número de butlletí que correspon als dos darrers messos no us podem
oferir dades sobre els preus de les llicències pel 2014. Tot i que us recordem la
importància de tenir la llicència federativa activada des del primer dia de
l’any, sobretot per aquelles persones que entre les activitats de muntanya hi
ha les que tenen a veure amb la neu, encara no disposem dels preus de les
llicències, que us els farem avinents tant bon punt els tinguem. Tot i que els
darrers anys els tràmits i obtenció d’aquesta s’han agilitzat bastant, us
recomanem que la demaneu amb temps suficient per una major comoditat de
tots.
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 2014.
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. C 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 dues 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.
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ALPINISME. CURS D’ESCALADA
El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, la Secció d'Escalada del CECMO
vam organitzar un curs d'escalada clàssica i autorescat en paret, amb el guia
Miquel Gómez. El lloc escollit va ser el sector Contrafort, sota la impressionant
Roca dels Arcs, a Vilanova de Meià, on hi ha una zona especialment equipada
per la ECAM (Escola Catalana d'Alta Muntanya) per a fer-hi pràctiques. Amb 8 assistents socis del CECMO, podem dir que va ser un èxit de
participació.
El dissabte vàrem dedicar-lo a l'escalada clàssica, on vam aprofundir en el muntatge de reunions amb les més diverses possibilitats, l'organització del material en les reunions i els relleus
del primer de corda. La filosofia del dia va ser
l'estalvi de material, factor clau en les escalades
llargues en terreny d'aventura, on la clau de
l'èxit pot ser avançar el màxim de lleugers possible.
Al vespre vam endinsar-nos en el món de l'escalada artificial en una bauma del mateix sector. Vam suar de valent intentant
coordinar els moviments penjant com pernils d'un sostre que d'altra manera
(excepte per les estrelles de l'escalada esportiva) seria impossible de superar.
Ens vam allotjar a l'Ermita de Meià, un refugi que cal reservar trucant a l'ajuntament de Vilanova i que lloguen per a grups a un preu mòdic. Per recuperar
energies, una bona graellada i un sobretaula llarg gaudint la bona companyia.
Diumenge, amb més o menys son, tornem a la mateixa zona i ens dediquem a
les maniobres d'autorescat, aplicant-hi algunes de les lliçons apreses el dia anterior. Les maniobres bàsiques que vam practicar van ser depenjar el segon des de
la reunió, remuntar el segon des de la reunió i la més complicada: baixar el primer després d'un accident. Per totes aquestes maniobres, ens va caldre un bon
coneixement de nusos, material i entendre molt bé les seqüències.
Acabem el curs sentint-nos més capaços d'afrontar nous reptes alpinístics amb
els coneixements adquirits, i conscients que caldrà practicar-los per poder aplicar-los quan facin falta de veritat!
—3—
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ACTUALITAT CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Després d’una mica més de dos anys i amb 19 etapes, el proper 24 de
novembre s’acaba el recorregut del Camí de Sant Jaume per terrer catalanes.
A finals de setembre del 2011 començavem a caminar des del Cap de Creus i
arribarem a Alcarràs, punt fronterer amb l’Aragó a finals del novembre de
2013, havent format un grup prou nombrós de fidels seguidors d’aquest
recorregut, doncs s’ha mantingut un promig de prop de 30 persones per
sortida, i tenint en compte la llarga durada de la travessa, suposa un èxit
important per a tot el grup organitzatiu d’aquesta activitat. És per això que
aquesta 19ª etapa ha d’ésser una etapa especial en aquest Camí de Sant Jaume
i per això no caldria perdre-se-la.

NOVEMBRE (A DETERMINAR DIES): Taller Iniciació a
l’escalada esportiva ( Interesats contactar amb el Roger a:
pellarofa@hotmail.com)

També cal puntualitzar que després del seguiment del GR-92 i d’aquest Camí
de Sant Jaume no seria bò perdra la costum de la sortida del darrer diumenge
de mes, i estem treballant ja pel proper repte, que si no hi ha imprevistos de
darrera hora serà la Ruta del Císter, un recorregut circular per les terres de
Tarragona, que segurament constarà de 6 etapes. Com que queda temps,
donat que pel desembre no hi ha sortida, ja us anirem informant de quant
comença aquest nou recorregut.

DISSABTE 23 NOVEMBRE: RAID POPULAR a Caldes.
Competició de caire popular, cal inscriure’s per equips de 2 persones.
Més informació a la pàgina 5.

Un altre punt que estem ultimant és la possible col·laboració del CECMO
amb la popular Marató de TV3, organitzant una petita caminada pels entorns
de Caldes, en una programació conjunta amb altres entitats que també
organitzaran activitats paral·leles.
I per acabar, recordar-vos que una vegada pasats els dies festius del Nadal, i
proper a les festes de Sant Antoni, tenim la trobada anual amb els socis en
forma de l’Assemblea General Ordinaria. Serà el divendres 17 de gener al
Centre Cívic i Cultural de Caldes, i en podeu consultar l’ordre del dia a la
pàgina 4 d’aquest butlletí. És una bona ocasió per debatre les inquietuds dels
socis del CECMO, i en definitiva ha de ser el motor de la nostra entitat. Com
de costum l’hora d’inici està fixada a 2/4 de 10 del vespre en primera
convocatoria, i una vegada finalitzada, podrem seguir fent tertúlia mentre
prenem l’habitual refrigeri.
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Taller Iniciació a l’escalada en via llarga. (Interesats contactar amb
el Pau a : pau.carnicero@gmail.com )
DIUMENGE 17 NOVEMBRE: Sortida matinal a Montserrat,
de dificultat moderada. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”.Persona de contacte RAMON MATA.

DIUMENGE 24 NOVEMBRE: 19ª i ULTIMA etapa del Camí
de Sant Jaume entre Lleida i Alcarràs, de 15 kms. Desplaçament en
autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.
DISSABTE
14 DESEMBRE:
Pujada
alque
Puigsacalm
i Puig
dels
A la societat
on vivim està prou
de moda
moltes families
tinguin
algun
animalPrivat
de companyia
a casa,
generalment
gossos,degats,
o
Llops des
de Sant
d’en Bas
(Garrotxa).
Sortida
tot ocells
el dia.
tot i que
hi ha
qui també
té alguna
espècie
menys comú. La
Llicènciapeixos,
federativa
“A”.
Persona
contacte
JOAN
SOLER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és l’espècie
possiblement ensTradicional
acompanyi en
les nostres
DIUMENGE
29 DEque
DESEMBRE:
caminada
de
excursions.
Nadal, per cremar torrons. Matinal per pujar a Sant Sadurní des de
Sant Feliu
federativa
“A”. de
Persona
contacte
Des de
del Codines.
CECMO usLlicència
demanem que
us abstingueu
portar animals
de
companyia
en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
FRANCESC
PUIG.
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.
— 11 —

N O VE M B R E— D ES E M B R E 2 0 1 3

CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
NOVEMBRE-DESEMBRE 2013

NÚMERO 48

•

La fotografia de la portada està feta a la zona dels Bufadors de Beví per
l’Ester Poch, i la de la contraportada és una de les darreres etapes del Camí de
Sant Jaume feta pel Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi ha fotografies fetes
pel grup d’escalada, en Joan Soler i el Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 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.

•

Gaudim de la tardor, esperant l’arribada de l’hivern, amb el canvi paisatgístic
a les nostres muntanyes i respectem la natura en qualsevol dels seus estats.

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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