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•

La fotografia de la portada és una imatge feta pel Cesc Puig des del Puigsacalm mirant els
Pirineus. La contraportada és una fotografia feta per la Elisenda Cortés el dia del raid de
Caldes. A l’interior hi trobem fotografies de la Rosa Montlló, l’Elisenda Cortès i la secció
d’escalada.

•

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.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2014, GAUDINT DE LA

GENER—FEBRER 2014

Amb la nova
equipació del cecmo

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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NOTICIES CECMO
Estem a punt de deixar enrere l’any 2013 i encetar el 2014. Des del
CECMO us volem felicitar l’entrada del nou any dessitjan que tots els
vostres objectius excursionistes es puguin veure realitzats en aquest
proper any. Per poder ajudar a fer realitat aquests objectius i de
manera que ens tingueu sempre presents aquest any tenim el plaer
d’obsequiar a cada soci amb una camiseta tècnica amb el logo del
CECMO. És la nostra particular
manera d’agraïr-vos la vostra fidelitat.
En els propers dies, en un principi cap a
l’inici del gener rebrem la comanda que
hem realitzat de camisetes, i els socis
que vagin pagant la quota del 2014
podran retirar una camiseta per
persona. Un cop les tinguem en mà, us
ho farem saber per poder passar a
recollir-les, no s’enviaran per altres
mitjans, això sí no fa falta venir
personalment, sinó que una altre
persona us les pot recollir.
Tanquem doncs un nou any, el vuitè del Centre Excursionista de
Caldes de Montbui, i ho fem amb un mes de desembre ple d’activitats
amb implicació del CECMO, doncs a més a més de les sortides
programades hem participat amb el grup de “Caldes bull amb la
Marató” per recaptar diners per la Marató de TV3, i el passat 15 de
desembre es va organitzar una Caminada fins a la Torre Marimon,
amb la participació de més de 70 persones.
Recordeu que el CECMO no obrirà els dijous 26 de desembre i 2 de
gener, però que estem localitzables via internet o per telèfon mòbil per
a qualsevol consulta. BONES FESTES DE NADAL.

—2—

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 29 DESEMBRE: Sortida per païr els torrons i
acomiadar l’any. “Sant Sadurní de Gallifa”. Sortida des de Sant Feliu
Codines. Llicència federativa “A”. Persona de contacte FRANCESC
PUIG.
DISSABTE 11 DE GENER: Sortida a la neu, amb raquetes o per
fer esquí de fons. A determinar segons condicions meteorològiques, la
setmana anterior. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 12 DE GENER: Matinal a Castellterçol, amb ruta
senderista i visita de pessebres. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIVENDRES 17 DE GENER: Assemblea general ordinaria, a les
21:30 hores a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes de Montbui.
DIUMENGE 26 DE GENER: Sortida a la neu, amb opció a
aprenentatge d’esquí alpí, raquetes de neu, i altres, a Vallter 2000. Més
on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
informació Aa la
la societat
pàg. 14.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

peixos, 16
tot iDE
que hi
ha qui tambéSegona
té alguna
espècie
DIUMENGE
FEBRER:
sessió
de menys
sortidacomú.
a la La
neu,
reflexió
que
volem
fer
des
del
CECMO
afecta
bàsicament
als
gossos,
ja
amb el mateix format de la primera sortida.
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

excursions.
DIUMENGE
23 DE FEBRER: 1ª Etapa de la ruta del Císter.
Desplaçament
autocar.
Cal reservar.
“A”. de
Més
Des delenCECMO
us demanem
que us Llicència
abstingueu federativa
de portar animals
informaciócompanyia
pag. 3. Persona
contacte:
en les activitats
que JAUME
organitza FRANCISCO
el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

GENER / FEBRER (A DETERMINAR):2on Taller Iniciació a
primer lloc,
en tractar-se
d’activitats
on Hivernal
hi intervé gent que potser
l’escalada En
esportiva.
// 2on
Taller de
Muntanya
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

es poden no
sentir
a gust amb
la presència
d’animals, i que aquests
(Interesatsque
contactar
amb
el Roger
Riera
a: pellarofa@hotmail.com)
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.
— 15 —
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JORNADES D’ESQUÍ i/o NEU.

LA RUTA DEL CÍSTER

La implicació de socis nouvinguts al CECMO ens obre la possibilitat
de realitzar activitats noves fins ara al nostre Centre, i per tant agraïr
en primer lloc l’esforç i implicació que ens ofereixen aquestes
persones. El soci Gerard Torruella, monitor especialitzat en la
modalitat d’esquí alpí, ofereix els seus coneixements per realitzar
unes jornades per a l’aprenentatge d’aquest esport.

Tal i com us informàvem en l’anterior butlletí, una vegada finalitzat el
recorregut del Camí de Sant Jaume per terres catalanes, la intenció del
CECMO és mantenir aquest tipus de sortides el darrer cap de setmana de
cada mes, que ofereixen una travessa sense grans dificultats, ideal per
aquells que comencen a introduir-se al món de l’excursionisme o bé
prefereixen aquestes sortides que no tenen una excessiva exigència física
o tècnica, i que tanmateix ens permeten millorar el coneixement del
nostre entorn natural.

Aprofitant l’avinentessa, el proper 26 de gener s’organitzarà una
sortida a la neu , a l’estació d’esquí de Vallter 2000, amb
desplaçament en autocar si hi ha un mínim de persones interessades
en aquesta activitat. S’ofereix a aquelles persones que vulguin
intentar aprendre a esquiar, començant des del nivell més baix, però
també obert a aquells que ja tinguin un cert coneixement de l’esport i
vulguin millorar coneixements. La primera sortida serà el diumenge
26 de gener, i segons disponibilitat dels interessats es pot repetir el
cap de setmana del 15/16 de febrer, amb una sortida de 1 dia o de tot
el cap de setmana.
Paralel al curset d’esquí hi haurà la possibilitat d’aprofitar el viatge
( si es pot, serà en autocar ) per fer una excursió amb raquetes de neu,
o senzillament passar la jornada de manera lúdica en un entorn
nevat, o bé realitzar qualsevol altre activitat d’alta muntanya
hivernal.
Els preus d’aquesta activitat, tot i que encara falta tancar-los
definitivament seran els del viatge en autocar ( al voltant dels 15 € ),
comú per a tothom. Per a l’esquí cal comptar uns 25 € del forfait i
uns 25 € del lloguer de material ( o bé un pack que inclou el dinar,
per 51 €). Segons les necesitats de cadascú es podrà optar per la
modalitat que més interessi. Properament tindreu més informació a
la pàgina web del CECMO.

Pel proper mes de febrer, i durant cinc etapes farem l’anomenada
RUTA DEL CÍSTER, una expressió que identifica un territori concret
format per les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell
amb els tres monestirs cistercencs, Poblet, Santes Creus i Vallbona de les
Monges. El recorregut sencer té poc més de 100 kms ( etapes que aniran
dels 20 al 25 kms, amb un desnivell aproximat d’uns 500 metres per etapa ). El desplaçament es farà també en autocar, per tal de poder fer recorreguts lineals, i el funcionament serà basicament el mateix que
l’utilitzat pel Camí de Sant Jaume. Si no hi ha contratemps es preveu
acabar la ruta abans de l’estiu, al mes de Juny.
A la pàgina web http://www.larutadelcister.info/ es pot trobar informació
adicional d’aquesta ruta, malgrat que cal tenir en compte que per tal
d’aconseguir uns recorreguts i perfils que s’ajustin a la filosofia del CECMO per aquesta travessa, ens reservem el dret de modificar algun tram
d’alguna etapa del recorregut oficial.

Per una millor optimització de la sortida serà molt important que
les persones interessades ens ho facin saber quant abans millor.
—3—
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ASSEMBLEA ANUAL 2014

LES NOSTRES SORTIDES.

De nou arriba el gener, i com cada any tenim l’Assemblea
general ordinaria, que tal com ja va esdevenir aquest any
2013, cel·lebrarem a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes, amb
primera convocatòria a les 21:30 del vespre, el divendres 17
de gener. Com a canvi important envers com s’havia realitzat
fins ara, i seguint en la linea iniciada l’any anterior, els socis
podran seguir l’acte veient les dades projectades en una
pantalla, però aquest any no oferirem l’informe fotocopiat el
dia de l’Assemblea, sinó que us enviarem als socis l’informe
sencer i l’acta de l’Assemblea anterior uns dies abans
mitjançant correu electrònic, de manera que el podreu
consultar abans de l’Assemblea.

PUIGSACALM PER SANT PRIVAT.

Així el dia 17 pensem que l’Assemblea pot avançar més
fluïdament, i els socis tindreu més temps per poder veure els
detalls que no teniu clar i voleu consultar. Al cap i a la fi,
aquesta trobada tindria d’aportar mecanismes que
milloressin el funcionament intern de l’entitat, i el benefici
comú de tots.
Com de costum, una vegada finalitzada la part oficial de
l’Assemblea, amb el seguiment dels punts de l’ordre del dia
( en teniu informació a la pàgina següent ), podrem fer
tertúlia mentre prenem un petit refrigeri, i aportar possibles
idees o aclarir dubtes.
Per tant, esperem la vostra presència el proper divendres
dia 17 de gener al Centre Cívic de Caldes.

—4—

La ruta comença una mica més endavant de Sant Privat d’en Bas, a l’area
recreativa ( 610 m), on deixem els cotxes i avancem per la mateixa pista que
ens ha portat fins aquí. Abans de creuar el torrent que baixa del Salt de
Sallent deixem la pista i enfilem un corriol, que després de superar unes
edificacions en runes comença a guanyar altitud, i que passa primer per sota
el Salt de Sallent, i després de pujar pel Grau de les Escales anirem a cercar la
pista que passa per sobre del Salt ( 1020 m.). Seguim la pista que suaument
va pujant i que ens porta, després d’un darrer petit tram de corriol, al coll de
Joanetes ( 1325 m.). Aquí
prenem el corriol que puja cap
al Puigsacalm pel Puig dels
Llops, al qual hi arribem
després de superar un fort
pujador enmig d’una fageda.
El Puig dels llops ( 1470 m.)
ens of ereix una bona
panoràmica de la ruta gairebé
sencera, i en poca estona
arribem al Puigsacalm ( 1514
m.), on podem també gaudir
de bones panoràmiques als 4
vents, destacant la imatge dels pirineus coberts de les primeres neus de la
temporada. Des del Puigsacalm retornem al Coll de Joanetes per l’anomenat
Camí dels Burros, que ens passa per sota els dos cims realitzats avui. Una
vegada al coll, prenem un corriol a la dreta que ens porta fins a l’ermita de
Santa Magdalena del Mont, reformada i que actualment funciona com a
refugi lliure. Ara ja només ens caldrà el retorn cap als cotxes baixant per
l’entretingut grau de Olletes, que passa per la capella a la Verge de les
Olletes, excavada a la roca, a meitat de baixada.
En total, un recorregut d’uns 16 kms de distancia, amb un desnivell
d’aproximadament 1200 metres de pujada, i pel que cal comptar unes 6 hores
per a la seva realització, a part les aturades que calgui fer.

— 13 —
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RAID POPULAR DE CALDES
El passat 23 de novembre , organitzat conjuntamente entre el CECMO
i la botiga d’esports de muntanya CAMP BASE es va realitzar el I raid
popular de Caldes.
Uns
40
equips,
composats
des de 2 a 5
persones
cada
un,
van participar
en
aquesta
prova, amb
un total de 101 participants. Per a la primera part de la prova hi havia
la possibilitat d'escollir la modalitat de BTT (orientación a la muntanya en bicicleta i a peu), o la OPEN que només constava de la orientació a peu per la muntanya. Totes dues opcions havien de pujar fins a
Sant Sebastià de Montmajor, i els de la BTT a més a més arribaven
fins a Guanta. Es tractava de localitzar uns punts concrets que se'ls
demanava que acumulaven punts per a la classificació final. Quant
tornaven al punt d'inici, al Parc de Can Rius, rebien un nou plànol de
Caldes , on tenien diferents llocs per localitzar i proves per realitzar,
com un rappel al pont de can Rius, o unes proves de tir en arc o slackline al Parc del Bugarai.
A les tres de la tarda es tancava el control d'arribada, i mentre els
tècnics confeccionaven les classificacions, els participants refeien forces
amb els entrepans de butifarra que s’havia preparat des de la organització. A continuació l’entrega de regals pels més afortunats i l’anunci
dels guanyadors de cada modalitat varen tancar aquest I raid popular
celebrat a Caldes de Montbui.
— 12 —

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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LLICENCIES 2014
Ja hem començat la sol·licitud de llicències federatives a la FEEC per
aquells socis que n’han fet el pagament. Trobareu els preus de les diferents
modalitats a les pàgines centrals d’aquest butlletí. Si teniu dubtes no deixeu
de consultar-nos. 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. 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.

—6—

RESSENYES D’ESCALADA
Us adjuntem algunes ressenyes de vies que han fet els membres de la secció
d’escalada. En trobareu més i més detalls d’aquestes a la pàgina web del
CECMO:
Via Aresta dels cavalls: Dues cordades de dos persones del Cecmo vam fer
aquesta via, una el 25 d’octubre i l’altra el 13
de novembre. Una via assequible, amb no
massa continuitat, i els passos claus(i bonics)
en el primer i el quart llarg. El cinqué llarg
es pot fer amb el quart. La roca és un pel
descomposta en alguns trams, s’ha de parar
compte. Ben equipada. La instalació de
ràpel de baixada està bastant rovellada, però
les dos cordades ens en vàrem refiar.
Sol Solet: Clàssica Montserratina on vàrem
aventurar-nos una cordada de tres persones. Els quatre primers llargs transcorren per una placa, força ben equipada, amb passos bonics i no massa complicats. A l’últim llarg es supera un sostre per l’esquerra, i es baixa amb tres
ràpels, el primer volat, els cent trenta metres d’aquesta bonica via. Sol ser
bastant freqüentada, per tant, lleveu-vos d’hora, feu-la ràpid i compte amb
les pedres que puguin despendre altres cordades!!
Via del Carles: Una altra via clàssica Montserratina molt freqüentada, amb
trams interessants i bonics a tots els llargs i la incomparable vista de
Montserrat que ens acompanyà tota la jornada. També val la pena anar-hi
d’hora, per no trobar cordades davant ni que ens apretin per darrera, a més,
l’últim llarg és compartit per vàries vies, cosa que porta irremeiablement a
l’embús. Està ben equipada amb parabolts, igualment, tens aquella sensació
tant freqüent a Montserrat, de que podrien estar més juntets. La vam fer
també una cordada de tres persones.
— 11 —
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ADRECES D’INTERÈS.
SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’1 DE GENER

LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL

•

CENTRE
CALDES.

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.

CÍVIC

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
TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL : CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) 2100-0076-48-0200444382
— 10 —

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

—7—
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PREUS I COBERTURES LLICÈNCIES FEDERATIVES 2014
QUADRE LLICÈNCIES FINS A 16 ANYS:
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LLICENCIES 2014
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distribució d’aquest.

—6—

RESSENYES D’ESCALADA
Us adjuntem algunes ressenyes de vies que han fet els membres de la secció
d’escalada. En trobareu més i més detalls d’aquestes a la pàgina web del
CECMO:
Via Aresta dels cavalls: Dues cordades de dos persones del Cecmo vam fer
aquesta via, una el 25 d’octubre i l’altra el 13
de novembre. Una via assequible, amb no
massa continuitat, i els passos claus(i bonics)
en el primer i el quart llarg. El cinqué llarg
es pot fer amb el quart. La roca és un pel
descomposta en alguns trams, s’ha de parar
compte. Ben equipada. La instalació de
ràpel de baixada està bastant rovellada, però
les dos cordades ens en vàrem refiar.
Sol Solet: Clàssica Montserratina on vàrem
aventurar-nos una cordada de tres persones. Els quatre primers llargs transcorren per una placa, força ben equipada, amb passos bonics i no massa complicats. A l’últim llarg es supera un sostre per l’esquerra, i es baixa amb tres
ràpels, el primer volat, els cent trenta metres d’aquesta bonica via. Sol ser
bastant freqüentada, per tant, lleveu-vos d’hora, feu-la ràpid i compte amb
les pedres que puguin despendre altres cordades!!
Via del Carles: Una altra via clàssica Montserratina molt freqüentada, amb
trams interessants i bonics a tots els llargs i la incomparable vista de
Montserrat que ens acompanyà tota la jornada. També val la pena anar-hi
d’hora, per no trobar cordades davant ni que ens apretin per darrera, a més,
l’últim llarg és compartit per vàries vies, cosa que porta irremeiablement a
l’embús. Està ben equipada amb parabolts, igualment, tens aquella sensació
tant freqüent a Montserrat, de que podrien estar més juntets. La vam fer
també una cordada de tres persones.
— 11 —
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RAID POPULAR DE CALDES
El passat 23 de novembre , organitzat conjuntamente entre el CECMO
i la botiga d’esports de muntanya CAMP BASE es va realitzar el I raid
popular de Caldes.
Uns
40
equips,
composats
des de 2 a 5
persones
cada
un,
van participar
en
aquesta
prova, amb
un total de 101 participants. Per a la primera part de la prova hi havia
la possibilitat d'escollir la modalitat de BTT (orientación a la muntanya en bicicleta i a peu), o la OPEN que només constava de la orientació a peu per la muntanya. Totes dues opcions havien de pujar fins a
Sant Sebastià de Montmajor, i els de la BTT a més a més arribaven
fins a Guanta. Es tractava de localitzar uns punts concrets que se'ls
demanava que acumulaven punts per a la classificació final. Quant
tornaven al punt d'inici, al Parc de Can Rius, rebien un nou plànol de
Caldes , on tenien diferents llocs per localitzar i proves per realitzar,
com un rappel al pont de can Rius, o unes proves de tir en arc o slackline al Parc del Bugarai.
A les tres de la tarda es tancava el control d'arribada, i mentre els
tècnics confeccionaven les classificacions, els participants refeien forces
amb els entrepans de butifarra que s’havia preparat des de la organització. A continuació l’entrega de regals pels més afortunats i l’anunci
dels guanyadors de cada modalitat varen tancar aquest I raid popular
celebrat a Caldes de Montbui.
— 12 —

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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ASSEMBLEA ANUAL 2014

LES NOSTRES SORTIDES.

De nou arriba el gener, i com cada any tenim l’Assemblea
general ordinaria, que tal com ja va esdevenir aquest any
2013, cel·lebrarem a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes, amb
primera convocatòria a les 21:30 del vespre, el divendres 17
de gener. Com a canvi important envers com s’havia realitzat
fins ara, i seguint en la linea iniciada l’any anterior, els socis
podran seguir l’acte veient les dades projectades en una
pantalla, però aquest any no oferirem l’informe fotocopiat el
dia de l’Assemblea, sinó que us enviarem als socis l’informe
sencer i l’acta de l’Assemblea anterior uns dies abans
mitjançant correu electrònic, de manera que el podreu
consultar abans de l’Assemblea.

PUIGSACALM PER SANT PRIVAT.

Així el dia 17 pensem que l’Assemblea pot avançar més
fluïdament, i els socis tindreu més temps per poder veure els
detalls que no teniu clar i voleu consultar. Al cap i a la fi,
aquesta trobada tindria d’aportar mecanismes que
milloressin el funcionament intern de l’entitat, i el benefici
comú de tots.
Com de costum, una vegada finalitzada la part oficial de
l’Assemblea, amb el seguiment dels punts de l’ordre del dia
( en teniu informació a la pàgina següent ), podrem fer
tertúlia mentre prenem un petit refrigeri, i aportar possibles
idees o aclarir dubtes.
Per tant, esperem la vostra presència el proper divendres
dia 17 de gener al Centre Cívic de Caldes.

—4—

La ruta comença una mica més endavant de Sant Privat d’en Bas, a l’area
recreativa ( 610 m), on deixem els cotxes i avancem per la mateixa pista que
ens ha portat fins aquí. Abans de creuar el torrent que baixa del Salt de
Sallent deixem la pista i enfilem un corriol, que després de superar unes
edificacions en runes comença a guanyar altitud, i que passa primer per sota
el Salt de Sallent, i després de pujar pel Grau de les Escales anirem a cercar la
pista que passa per sobre del Salt ( 1020 m.). Seguim la pista que suaument
va pujant i que ens porta, després d’un darrer petit tram de corriol, al coll de
Joanetes ( 1325 m.). Aquí
prenem el corriol que puja cap
al Puigsacalm pel Puig dels
Llops, al qual hi arribem
després de superar un fort
pujador enmig d’una fageda.
El Puig dels llops ( 1470 m.)
ens of ereix una bona
panoràmica de la ruta gairebé
sencera, i en poca estona
arribem al Puigsacalm ( 1514
m.), on podem també gaudir
de bones panoràmiques als 4
vents, destacant la imatge dels pirineus coberts de les primeres neus de la
temporada. Des del Puigsacalm retornem al Coll de Joanetes per l’anomenat
Camí dels Burros, que ens passa per sota els dos cims realitzats avui. Una
vegada al coll, prenem un corriol a la dreta que ens porta fins a l’ermita de
Santa Magdalena del Mont, reformada i que actualment funciona com a
refugi lliure. Ara ja només ens caldrà el retorn cap als cotxes baixant per
l’entretingut grau de Olletes, que passa per la capella a la Verge de les
Olletes, excavada a la roca, a meitat de baixada.
En total, un recorregut d’uns 16 kms de distancia, amb un desnivell
d’aproximadament 1200 metres de pujada, i pel que cal comptar unes 6 hores
per a la seva realització, a part les aturades que calgui fer.

— 13 —
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JORNADES D’ESQUÍ i/o NEU.

LA RUTA DEL CÍSTER

La implicació de socis nouvinguts al CECMO ens obre la possibilitat
de realitzar activitats noves fins ara al nostre Centre, i per tant agraïr
en primer lloc l’esforç i implicació que ens ofereixen aquestes
persones. El soci Gerard Torruella, monitor especialitzat en la
modalitat d’esquí alpí, ofereix els seus coneixements per realitzar
unes jornades per a l’aprenentatge d’aquest esport.

Tal i com us informàvem en l’anterior butlletí, una vegada finalitzat el
recorregut del Camí de Sant Jaume per terres catalanes, la intenció del
CECMO és mantenir aquest tipus de sortides el darrer cap de setmana de
cada mes, que ofereixen una travessa sense grans dificultats, ideal per
aquells que comencen a introduir-se al món de l’excursionisme o bé
prefereixen aquestes sortides que no tenen una excessiva exigència física
o tècnica, i que tanmateix ens permeten millorar el coneixement del
nostre entorn natural.

Aprofitant l’avinentessa, el proper 26 de gener s’organitzarà una
sortida a la neu , a l’estació d’esquí de Vallter 2000, amb
desplaçament en autocar si hi ha un mínim de persones interessades
en aquesta activitat. S’ofereix a aquelles persones que vulguin
intentar aprendre a esquiar, començant des del nivell més baix, però
també obert a aquells que ja tinguin un cert coneixement de l’esport i
vulguin millorar coneixements. La primera sortida serà el diumenge
26 de gener, i segons disponibilitat dels interessats es pot repetir el
cap de setmana del 15/16 de febrer, amb una sortida de 1 dia o de tot
el cap de setmana.
Paralel al curset d’esquí hi haurà la possibilitat d’aprofitar el viatge
( si es pot, serà en autocar ) per fer una excursió amb raquetes de neu,
o senzillament passar la jornada de manera lúdica en un entorn
nevat, o bé realitzar qualsevol altre activitat d’alta muntanya
hivernal.
Els preus d’aquesta activitat, tot i que encara falta tancar-los
definitivament seran els del viatge en autocar ( al voltant dels 15 € ),
comú per a tothom. Per a l’esquí cal comptar uns 25 € del forfait i
uns 25 € del lloguer de material ( o bé un pack que inclou el dinar,
per 51 €). Segons les necesitats de cadascú es podrà optar per la
modalitat que més interessi. Properament tindreu més informació a
la pàgina web del CECMO.

Pel proper mes de febrer, i durant cinc etapes farem l’anomenada
RUTA DEL CÍSTER, una expressió que identifica un territori concret
format per les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell
amb els tres monestirs cistercencs, Poblet, Santes Creus i Vallbona de les
Monges. El recorregut sencer té poc més de 100 kms ( etapes que aniran
dels 20 al 25 kms, amb un desnivell aproximat d’uns 500 metres per etapa ). El desplaçament es farà també en autocar, per tal de poder fer recorreguts lineals, i el funcionament serà basicament el mateix que
l’utilitzat pel Camí de Sant Jaume. Si no hi ha contratemps es preveu
acabar la ruta abans de l’estiu, al mes de Juny.
A la pàgina web http://www.larutadelcister.info/ es pot trobar informació
adicional d’aquesta ruta, malgrat que cal tenir en compte que per tal
d’aconseguir uns recorreguts i perfils que s’ajustin a la filosofia del CECMO per aquesta travessa, ens reservem el dret de modificar algun tram
d’alguna etapa del recorregut oficial.

Per una millor optimització de la sortida serà molt important que
les persones interessades ens ho facin saber quant abans millor.
—3—
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NOTICIES CECMO
Estem a punt de deixar enrere l’any 2013 i encetar el 2014. Des del
CECMO us volem felicitar l’entrada del nou any dessitjan que tots els
vostres objectius excursionistes es puguin veure realitzats en aquest
proper any. Per poder ajudar a fer realitat aquests objectius i de
manera que ens tingueu sempre presents aquest any tenim el plaer
d’obsequiar a cada soci amb una camiseta tècnica amb el logo del
CECMO. És la nostra particular
manera d’agraïr-vos la vostra fidelitat.
En els propers dies, en un principi cap a
l’inici del gener rebrem la comanda que
hem realitzat de camisetes, i els socis
que vagin pagant la quota del 2014
podran retirar una camiseta per
persona. Un cop les tinguem en mà, us
ho farem saber per poder passar a
recollir-les, no s’enviaran per altres
mitjans, això sí no fa falta venir
personalment, sinó que una altre
persona us les pot recollir.
Tanquem doncs un nou any, el vuitè del Centre Excursionista de
Caldes de Montbui, i ho fem amb un mes de desembre ple d’activitats
amb implicació del CECMO, doncs a més a més de les sortides
programades hem participat amb el grup de “Caldes bull amb la
Marató” per recaptar diners per la Marató de TV3, i el passat 15 de
desembre es va organitzar una Caminada fins a la Torre Marimon,
amb la participació de més de 70 persones.
Recordeu que el CECMO no obrirà els dijous 26 de desembre i 2 de
gener, però que estem localitzables via internet o per telèfon mòbil per
a qualsevol consulta. BONES FESTES DE NADAL.

—2—

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 29 DESEMBRE: Sortida per païr els torrons i
acomiadar l’any. “Sant Sadurní de Gallifa”. Sortida des de Sant Feliu
Codines. Llicència federativa “A”. Persona de contacte FRANCESC
PUIG.
DISSABTE 11 DE GENER: Sortida a la neu, amb raquetes o per
fer esquí de fons. A determinar segons condicions meteorològiques, la
setmana anterior. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 12 DE GENER: Matinal a Castellterçol, amb ruta
senderista i visita de pessebres. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DIVENDRES 17 DE GENER: Assemblea general ordinaria, a les
21:30 hores a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes de Montbui.
DIUMENGE 26 DE GENER: Sortida a la neu, amb opció a
aprenentatge d’esquí alpí, raquetes de neu, i altres, a Vallter 2000. Més
on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
informació Aa la
la societat
pàg. 14.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

peixos, 16
tot iDE
que hi
ha qui tambéSegona
té alguna
espècie
DIUMENGE
FEBRER:
sessió
de menys
sortidacomú.
a la La
neu,
reflexió
que
volem
fer
des
del
CECMO
afecta
bàsicament
als
gossos,
ja
amb el mateix format de la primera sortida.
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

excursions.
DIUMENGE
23 DE FEBRER: 1ª Etapa de la ruta del Císter.
Desplaçament
autocar.
Cal reservar.
“A”. de
Més
Des delenCECMO
us demanem
que us Llicència
abstingueu federativa
de portar animals
informaciócompanyia
pag. 3. Persona
contacte:
en les activitats
que JAUME
organitza FRANCISCO
el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

GENER / FEBRER (A DETERMINAR):2on Taller Iniciació a
primer lloc,
en tractar-se
d’activitats
on Hivernal
hi intervé gent que potser
l’escalada En
esportiva.
// 2on
Taller de
Muntanya
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

es poden no
sentir
a gust amb
la presència
d’animals, i que aquests
(Interesatsque
contactar
amb
el Roger
Riera
a: pellarofa@hotmail.com)
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.
— 15 —
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net

info@cecmo.net
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•

La fotografia de la portada és una imatge feta pel Cesc Puig des del Puigsacalm mirant els
Pirineus. La contraportada és una fotografia feta per la Elisenda Cortés el dia del raid de
Caldes. A l’interior hi trobem fotografies de la Rosa Montlló, l’Elisenda Cortès i la secció
d’escalada.

•

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.

•

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ ANY 2014, GAUDINT DE LA
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Amb la nova
equipació del cecmo

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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