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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler, i la de la
contraportada per el Cesc Puig, durant la travessa realitzada a la Vall
d’Ordesa. A l’interior del butlletí hi trobem també fotos fetes per l’Ester
Poch, Cesc Puig i Joan Soler.

•

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 VACANCES A TOTHOM I FINS AL SETEMBRE.

JULIOL-AGOST 2014

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

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES.

** Com ja sabeu aquest any hem engegat el nou rànquing de
participació dels socis en activitats del CECMO i per això hem establert
una puntuació a cada sortida, segons la dificultat que tenia. Tancarem
aquesta classificació amb les darreres puntuacions referents al mes de
juliol i es donarà el resultat i guardons als dos primers classificats al
final de la sessió de les PROJECCIONS A LA FRESCA que es
realitzarà el divendres 25 de juliol. A partir del mes de setembre
començarà ja la propera temporada, que acabarà al juliol del 2015. Una
vegada acabada aquesta primera temporada també veurem si cal
introduir algun canvi per millorar el sistema. No cal oblidar però que el
que busquem és una major participació dels socis en les activitats del
Centre.

DIES 4-5-6 JULIOL: Sortida als Ibons de Batiselles, al Pirineu
Aragonés. Travessa el dissabte i allotjament a Vilanova. Persona de
Contacte RAMON MATA. Llicència federativa “C”. ( 6 punts )

** Com és costum cada any, durant el mes d’agost el CECMO tanca per
vacances, i deixem que cadascú vagi d’excursió on més li plagui.
Tornarem a obrir el dijous 4 de setembre, però recordeu que a través del
correu electrònic podeu conatctar amb nosaltres, malgrat que les
respostes no garantim que siguin puntuals i ràpides.
** Esperem que gaudiu de bones jornades a la muntanya durant aquest
període i que sigueu mesurats i prudents duarnt les activitats que
realitzeu. Al setembre hem de poder gaudir coneixent les diferents
activitas realitzades per cadascú.

DISSABTE 12 JULIOL: Travessa des de Vallter fins a Thuès Les
Bains passant per les Gorges de Carançà. Desplaçament en autocar.
Cal reservar. Llicència federativa “C”. Persona de contacte CESC
PUIG. ( 6 punts ).
DIVENDRES 18 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 del vespre al jardí del TOC, amb “El Marmolejo, el “sis mil”
més austral” per Mar Unzeta i Pau Carnicero. Entrada lliure.
DIVENDRES 25 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 del vespre al jardí del TOC, amb “Annapurna Round Trek” per
Gerard i Elisenda Cortès Saladelafont. Entrada lliure.
Entrega dels guardons als guanyadors del I rànquing del CECMO.
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ACTIVITATS PROPERES. TRAVESSES
Aprofitem aquests messos de climatologia més favorable per acostarnos tot sovint als Pirineus i poder gaudir d’uns entorns privilegiats. Les
activitats per tant hi van lligades, i pel proper 12 de juliol us proposem
de repetir una travessa ja realitzada fa uns anys, la que va des de
Vallter fins a Thuès, passant per les entretingudes Gorges de Carançà.
Com que el desplaçament és en autocar us recordem que cal reservar
per poder gestionar el transport.
Pel mes de setembre ( amb l’agost pel mig i el CECMO de vacances )
tenim dues sortides que cal deixeu tancades abans d’acabar el juliol si
teniu intenció de fer-les. El primer cap de setmana de setembre
intentarem pujar de nou al Vallibierna i Tuc de Culebres, el dissabte 6
o el diumenge 7 de setembre, segons ens marqui la climatologia. Cal
que reserveu plaça per la pernoctació, doncs caldrà reservar a meitat
d’agost. Tant si es puja un dia com l’altre, es farà nit al poble d’Aneto
o algun poble proper. Aquestes dues sortides les teniu llistades a la
pàgina següent en el resum de les properes activitats.
Pel dissabte 20 de setembre tingueu en compte que hi haurà també la
travessa des de Vallter fins a Prats de Molló, passant per les Esquerdes
de Rotjà i el Pla Guillem. És una sortida d’un dia però cal gestionar el
transport de retorn des de Prats de Molló, i segons el nombre de
persones apuntades es valorarà el sistema més econòmic i convenient.
Podeu apuntar-vos mitjançant la pàgina web del CECMO o contactant
amb en JOAN SOLER.

PROJECCIONS A LA FRESCA.
De nou arriba el mes de juliol i ja tenim aquí una nova edició de les
Projeccions a la Fresca. Aquest any, per diferents circumstàncies comencem un mica més tard, i serà el divendres 18 de juliol que farem la primera Projecció. El format és el mateix dels darrers anys, amb la ubicació al
jardí del TOC, a les 10 del vespre, amb el refrigeri al finalitzar el reportatge . Podeu veure el programa complert a la pàgina següent.
Els dos primers divendres podrem gaudir de dos muntatges fets per
membres-socis del CECMO, la qual cosa ens fa molt contents de poder
presentar-los, doncs és un reflex de la diversitat del CECMO i l’activitat
que porten a terme els seus socis. No cal dir que la qualitat d’aquestes
Projeccions estan al nivell de les presentades en edicions anteriors. Per la
darrera “Projecció” donem de nou cabuda a un muntatge dedicat al món
de l’escalada, concretament a l’escalada femenina del nostre país. Es
tracta d’un audiovisual del director Gerard Montero que tancarà el cicle
d’enguany el divendres 1 d’agost.
Al final de cada sessió podreu conversar amb els protagonistes i podreu
conèixer els detalls de les travesses, especialment en les dues primeres
sessions, doncs la d’Encordades estem esperant si hi haurà la possibilitat
que o bé el director o alguna de les protagonistes pugui venir a Caldes en
aquella data.
Tanmateix, us esperem a tots a gaudir de la fresca i les imatges de les
PROJECCIONS d’enguany.

Totes tres sortides tenen una durada considerable , però realitzades en
aquestes dates i la possibilitat de poder garantir un tranport colectiu
per la tornada les fan bastant assequibles. No dubteu a demanar més
informació a les persones de contacte o a través del correu del CECMO
per poder realitzar correctament la travessa.
I gaudiu de la Muntanya !!!

— 10 —
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ACTIVITATS REALITZADES.
— El passat cap de setmana del 6-7-8 de juny es va fer una sortida a
la Vall d’Ordesa. Pel llarg desplaçament en cotxe que suposa arribar
fins aquest enclavament, es va sortir el divendres a la tarda per fer nit
al refugi de Bujaruelo. El dissabte la previssió era sortir des de
l’aparcament de La Pradera, a l’inici de la Vall d’Ordesa, per pujar per
la Senda de los Cazadores, recorre tota la Faja de Pelai i arribar fins a
la Cola de Caballo, per tornar pel camí clàssic de les Grades de Soaso.
Degut a que encara hi havia algun tram amb neu el camí de la Faja de
Pelai estava tancat i es va fer l’anada i tornada pel camí de les Gradas
de Soaso, això sí, un cop a La cola de Caballo varem pujar per les
clavijas de Soaso fins anar a fer un trosset de la Faja de Pelai.
Tanmateix, un gran plaer poder gaudir d’aquells paisatges en aquesta
època.
— Per últim, aquest
passat
cap
de
setmana, el diumenge
29 de juny s’ha
acabat el recorregut
de la Ruta del Císter,
que durant 5 etapes
ens
han permès
conèixer els camins
—6—
d’aquestes comarques
de la Catalunya
interior i que uneixen
els
tres
grans
monestirs cistercencs de la zona, com son Poblet, Santes Creus i
Vallbona de les Monges. Per les característiques d’aquest recorregut
cultural-senderista hem pogut visitar també aquests tres grans
monestirs, fet que ha arrodonit la travessa. Agraïm també al grup del
Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines que s’ha afegit a
aquesta sortida mensual del CECMO.
—4—
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ACTIVITATS REALITZADES.
Aquests dos darrers messos, coincidint també amb l’arribada progressiva del bon temps, l’allargament del dia envers les llargues nits hivernals, fa que el CECMO es mostri més actiu en activitats.
•

•

•

Pel pont del 1 de maig ( 1,2 i 3
maig) , es va intentar fer una part
del recorregut que segueix la ruta
anomenada “Els Refugis del
Torb”, sortint des de Vallter per
anar cap a Mantet i Py, creuant la
Portella de Mantet, posteriorment
pujar fins al refugi de Marialles i
retornar a Vallter pel Pla Guillem i
les Esquerdes de Rotjà, darrera
etapa que es va haver de suspendre
per l’efecte del fort vent. En podeu
llegir la resenya que en fa una de
les participants en aquesta travessa a les pàgines centrals d’aquest
butlletí. ( pag. 6-7)
El passat diumenge dia 25 de maig, en motiu de la Cursa de Bombers que s’organitza a Caldes, i en l’espai lúdic que preparen el
bombers al final de la cursa el CECMO hi va col·laborar com fa
darrerament amb la instal·lació del rocòdrom de la FEEC, de manera que el públic , sobretot infantil i juvenil, pugui fer un tastet
del que és el món de l’escalada.
El CECMO ha estat present un any més en el cicle de xerrades que
organitza la biblioteca anualmente per aquestes dates la VIATGETECA 2014, on es presenten diferents propostes de fer viatges
per vacances. En Joan Soler va presentar “SUÏSSA, PAISATGES
DE SOMNI” el passat dijous 26 de juliol.
—8—

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
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) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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LA RUTA DELS REFUGIS DEL
EL TORB NO FA BROMA.
Sempre que podem aprofitem, si n’hi ha, el pont de l’1 de Maig per fer una travessa de tres o quatre dies. Aquest any el Joan Soler va triar una sortida des de
Vallter fins al peu del Canigó per poder gaudir de les valls del Vallespir i del Conflent.
Tenim la pressió del temps a sobre perquè estan anunciades precipitacions, de
manera que abans de començar ja hi ha un
pla B per si el darrer dia no es pot tornar
desde Marialles, el refugi al peus del Canigó
fins de nou a Vallter, com està previst.
Tot marxa sobre rodes i la primera etapa es
dona per acabada a l’hora de dinar en una
acollidora Gite d’Etape al petit poble
d’estiueig de la Catalunya Nord, Mantet.
Massa acollidora m’atreviria a dir perquè
finalment ningú va pujar al cim dels Tres
Estels que era l’optativa per acabar
d’arrodonir la jornada excursionista. Per
contra vam passejar i gaudir de les històries
viscudes pels companys de travessa.
L’endemà el temps aguanta i enfilem cap a
Py, un poblet molt coquetor, però encara
més petit que Mantet. Aquí estan orgullosos de parlar en català, ho llegim a les
parets i ho constatem amb els seus veïns. Una empenta més, una pujadeta pel
GR i ja serem al Coll de Jou. Una mica més amunt i després de creuar un bosc
molt ombrívol i de generosa vegetació, arribem al refugi de Marialles.

TORB. ( PONT DEL 1 DE MAIG)
El dia s’ha llevat una mica lleganyós, fa fred, però tirem pista a munt, conscients
que tenim moltes hores per davant. Ara ens hem de posar les raquetes perquè hi ha
congestes de neu, així pujarem més segurs. La boira, al cantó esquerre ens amenaça, sembla que a dalt el dia és rúfol. No ens desanimem i arribem fins el Pla de Guillem, portem un ritme molt bo, però el vent bufa cada cop més fort.
Instruccions precises del cap de colla: tots en grup, junts, sense separar-nos, a pas
viu i sense entretenir-nos a fer fotos.
Així ho fem amb les caputxes dels anoracs ben cordades i els tapaboques posats.
Només se’ns veuen els ulls. Costa distingir
els companys!!!!
La boira no deixa veure res del paisatge i el
vent no ens permet caminar rectes, tots
anem de cantó. Clavem els pals forts a terra
i intentem recuperar el centre d’equilibri
per caminar bé, però és impossible.
Estem a punt d’arribar al coll, però la força
del vent ens arremet, s’apodera de nosaltres
i dels nostres desitjos.
Ens enlaire ( a uns més que als altres), ens adonem de la nostra fragilitat., una vegada més confirmem que l’home no és res amb la força de la natura .
Ningú no parla, però els ulls i les cares ho diuen tot: hi ha neguit , hi ha angoixa,
s’ha de prendre alguna decisió, cal marxar d’aquest coll.
Tots, els dotze components del grup , gairebé instintivament ens agafem en cercle, així evitem que els vent se’ns emporti, tot i que ens desplaça.

Els jocs de taula ens ajuden a passar l’estona i el fred que hi fa, perquè la veritat
és molt poc acollidor.

Hem fet provatures, potser anant una mica més per sota del camí: impossible la
ventada, intransigent no afluixa . Les expectatives i els plans s’han de recompondre .Tots alhora pensem al mateix, en una sola paraula : Recular.

L’endemà tenim davant nostra l’etapa reina, la més llarga i la més espectacular perquè hem de tornar a Vallter. Tot carenejant ens quedarà la Vall de Vallespir a un cantó i la de Capcir a l’altre. Entre els paratges més esperats hi ha Les
Esquerdes de Rotjà.

Recular sense perdre temps perquè lluny d’afluixar el vent va agafant més embranzida.Ara a tots, els dotze que el dissabte eren allà, ja sabem què és el Torb i no
patiu no se’ns oblidarà.
MARIA NÚRIA REVETLLE.
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ACTIVITATS REALITZADES.
— El passat cap de setmana del 6-7-8 de juny es va fer una sortida a
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la Senda de los Cazadores, recorre tota la Faja de Pelai i arribar fins a
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de Soaso, això sí, un cop a La cola de Caballo varem pujar per les
clavijas de Soaso fins anar a fer un trosset de la Faja de Pelai.
Tanmateix, un gran plaer poder gaudir d’aquells paisatges en aquesta
època.
— Per últim, aquest
passat
cap
de
setmana, el diumenge
29 de juny s’ha
acabat el recorregut
de la Ruta del Císter,
que durant 5 etapes
ens
han permès
conèixer els camins
—6—
d’aquestes comarques
de la Catalunya
interior i que uneixen
els
tres
grans
monestirs cistercencs de la zona, com son Poblet, Santes Creus i
Vallbona de les Monges. Per les característiques d’aquest recorregut
cultural-senderista hem pogut visitar també aquests tres grans
monestirs, fet que ha arrodonit la travessa. Agraïm també al grup del
Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines que s’ha afegit a
aquesta sortida mensual del CECMO.
—4—
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ACTIVITATS PROPERES. TRAVESSES
Aprofitem aquests messos de climatologia més favorable per acostarnos tot sovint als Pirineus i poder gaudir d’uns entorns privilegiats. Les
activitats per tant hi van lligades, i pel proper 12 de juliol us proposem
de repetir una travessa ja realitzada fa uns anys, la que va des de
Vallter fins a Thuès, passant per les entretingudes Gorges de Carançà.
Com que el desplaçament és en autocar us recordem que cal reservar
per poder gestionar el transport.
Pel mes de setembre ( amb l’agost pel mig i el CECMO de vacances )
tenim dues sortides que cal deixeu tancades abans d’acabar el juliol si
teniu intenció de fer-les. El primer cap de setmana de setembre
intentarem pujar de nou al Vallibierna i Tuc de Culebres, el dissabte 6
o el diumenge 7 de setembre, segons ens marqui la climatologia. Cal
que reserveu plaça per la pernoctació, doncs caldrà reservar a meitat
d’agost. Tant si es puja un dia com l’altre, es farà nit al poble d’Aneto
o algun poble proper. Aquestes dues sortides les teniu llistades a la
pàgina següent en el resum de les properes activitats.
Pel dissabte 20 de setembre tingueu en compte que hi haurà també la
travessa des de Vallter fins a Prats de Molló, passant per les Esquerdes
de Rotjà i el Pla Guillem. És una sortida d’un dia però cal gestionar el
transport de retorn des de Prats de Molló, i segons el nombre de
persones apuntades es valorarà el sistema més econòmic i convenient.
Podeu apuntar-vos mitjançant la pàgina web del CECMO o contactant
amb en JOAN SOLER.

PROJECCIONS A LA FRESCA.
De nou arriba el mes de juliol i ja tenim aquí una nova edició de les
Projeccions a la Fresca. Aquest any, per diferents circumstàncies comencem un mica més tard, i serà el divendres 18 de juliol que farem la primera Projecció. El format és el mateix dels darrers anys, amb la ubicació al
jardí del TOC, a les 10 del vespre, amb el refrigeri al finalitzar el reportatge . Podeu veure el programa complert a la pàgina següent.
Els dos primers divendres podrem gaudir de dos muntatges fets per
membres-socis del CECMO, la qual cosa ens fa molt contents de poder
presentar-los, doncs és un reflex de la diversitat del CECMO i l’activitat
que porten a terme els seus socis. No cal dir que la qualitat d’aquestes
Projeccions estan al nivell de les presentades en edicions anteriors. Per la
darrera “Projecció” donem de nou cabuda a un muntatge dedicat al món
de l’escalada, concretament a l’escalada femenina del nostre país. Es
tracta d’un audiovisual del director Gerard Montero que tancarà el cicle
d’enguany el divendres 1 d’agost.
Al final de cada sessió podreu conversar amb els protagonistes i podreu
conèixer els detalls de les travesses, especialment en les dues primeres
sessions, doncs la d’Encordades estem esperant si hi haurà la possibilitat
que o bé el director o alguna de les protagonistes pugui venir a Caldes en
aquella data.
Tanmateix, us esperem a tots a gaudir de la fresca i les imatges de les
PROJECCIONS d’enguany.

Totes tres sortides tenen una durada considerable , però realitzades en
aquestes dates i la possibilitat de poder garantir un tranport colectiu
per la tornada les fan bastant assequibles. No dubteu a demanar més
informació a les persones de contacte o a través del correu del CECMO
per poder realitzar correctament la travessa.
I gaudiu de la Muntanya !!!

— 10 —
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PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES.

** Com ja sabeu aquest any hem engegat el nou rànquing de
participació dels socis en activitats del CECMO i per això hem establert
una puntuació a cada sortida, segons la dificultat que tenia. Tancarem
aquesta classificació amb les darreres puntuacions referents al mes de
juliol i es donarà el resultat i guardons als dos primers classificats al
final de la sessió de les PROJECCIONS A LA FRESCA que es
realitzarà el divendres 25 de juliol. A partir del mes de setembre
començarà ja la propera temporada, que acabarà al juliol del 2015. Una
vegada acabada aquesta primera temporada també veurem si cal
introduir algun canvi per millorar el sistema. No cal oblidar però que el
que busquem és una major participació dels socis en les activitats del
Centre.

DIES 4-5-6 JULIOL: Sortida als Ibons de Batiselles, al Pirineu
Aragonés. Travessa el dissabte i allotjament a Vilanova. Persona de
Contacte RAMON MATA. Llicència federativa “C”. ( 6 punts )

** Com és costum cada any, durant el mes d’agost el CECMO tanca per
vacances, i deixem que cadascú vagi d’excursió on més li plagui.
Tornarem a obrir el dijous 4 de setembre, però recordeu que a través del
correu electrònic podeu conatctar amb nosaltres, malgrat que les
respostes no garantim que siguin puntuals i ràpides.
** Esperem que gaudiu de bones jornades a la muntanya durant aquest
període i que sigueu mesurats i prudents duarnt les activitats que
realitzeu. Al setembre hem de poder gaudir coneixent les diferents
activitas realitzades per cadascú.

DISSABTE 12 JULIOL: Travessa des de Vallter fins a Thuès Les
Bains passant per les Gorges de Carançà. Desplaçament en autocar.
Cal reservar. Llicència federativa “C”. Persona de contacte CESC
PUIG. ( 6 punts ).
DIVENDRES 18 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 del vespre al jardí del TOC, amb “El Marmolejo, el “sis mil”
més austral” per Mar Unzeta i Pau Carnicero. Entrada lliure.
DIVENDRES 25 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 del vespre al jardí del TOC, amb “Annapurna Round Trek” per
Gerard i Elisenda Cortès Saladelafont. Entrada lliure.
Entrega dels guardons als guanyadors del I rànquing del CECMO.
DIVENDRES 1 AGOST: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre
al jardí
delestà
TOC,
“Encordades”
pertinguin
Gerard
A la societat
on vivim
prou amb
de moda
que moltes families
Montero.algun
Entrada
lliure.
animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La

DIES 6/7
SETEMBRE:
de setmana
pujar al
reflexió
que volem fer des Cap
del CECMO
afecta per
bàsicament
alsVallibierna
gossos, ja
i Tuc deque
Culebres.
Pernoctació
prop
del
poble
d’Aneto.
Cal
és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les reservar
nostres .
Llicènciaexcursions.
federativa “C”. Persona de contacte JOAN SOLER.
Des del CECMO
us CADA
demanemSORTIDA
que us abstingueu
de portar
de
US RECORDEM
QUE
TÉ LA
SEVAanimals
REUNIÓ
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
PRÈVIA EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE
us expliquem a continuació.
SORTIDA I ES DONEN DETALLS DEL RECORREGUT I LA
En primer lloc, en tractar-se
on hiDE
intervé
que potser
SEVA DIFICULTAT.
SI NO d’activitats
DISPOSEU
LAgent
LLICÈNCIA
ni
tant
sols
coneixiem
anteriorment,
per
respecte
a
aquestes
persones
PERTINENT EL CECMO US EN TRAMITARÀ UNA
DE
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
PROVISIONAL
AQUELLA
ACTIVITAT.
poden tenirPER
reaccions
estranyes envers
a gent desconeguda.
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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per en Joan Soler, i la de la
contraportada per el Cesc Puig, durant la travessa realitzada a la Vall
d’Ordesa. A l’interior del butlletí hi trobem també fotos fetes per l’Ester
Poch, Cesc Puig i Joan Soler.

•

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 VACANCES A TOTHOM I FINS AL SETEMBRE.

JULIOL-AGOST 2014

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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