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•

La fotografia de la portada és una imatge feta pel Cesc Puig durant la
travessa realitzada per les Esquerdes de Rotjà (Amanita Muscaria). A la
contraportada hi ha una foto feta per l’Ester Poch, a prop del Congost de
Montrebei ( Polyommatus Icarius) 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.
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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
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NOTICIES CECMO

PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES.

** Una vegada completada l’entrega de camisetes personalitzades del
CECMO pels socis, queda un stock de diferents talles pels que en
vulguin adquirir alguna de suplementària, a un preu de 6 euros cada
una. I ara que comença a arribar la fresca també us recordem que
encara queden algunes jaquetes, als preus de 25 i 45 euros segons el
model.

DIUMENGE 2 NOVEMBRE: Sortida matinal a la serralada de
Marina. Desplaçament en vehicles particulars Persona de Contacte
CESC PUIG. Llicència federativa “A”.

** El proper 16 de novembre, a la sala noble de Can Rius, hi haurà la
signatura d’adhesió al Manifest en favor de l’Escola El Calderí,
possiblement afectada per les retallades que es produeixen des del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Des del CECMO ens
hem adherit a aquest Manifest en defensa de la darrera escola oberta a
Caldes, que ajuda a configurar un panorama de diversitat en
l’ensenyament dels infants d’aquest país.

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE: 3ª Etapa del GR-1, entre
l’Estació d’Ager i Hostal Roig, de 20 kms. Desplaçament en autocar.
Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.

** Estem arribant a finals d’any i com és habitual estem a l’espera de
conèixer les tarifes de la Llicència Federativa pel 2015, que com ja va
sent costum els darrers anys, esperem poder començar a tramitar a
partir de meitat de desembre. A més a més, caldrà estar atents a com
ens afecta la nova recentralització de totes les llicències federatives que
es produirà a partir del juny del 2015, doncs des del Govern Central de
l’Estat Espanyol es crea la figura de la llicència única a Espanya,
volent fer desaparèixer la que fins ara coneixiem com a llicència No
Habilitada.
I un darrer exemple de la pressió sobre les entitats creades des del
voluntariat, sense ànims de lucre, i que constitueixen un exemple del
teixit associatiu del país, és que a partir del 1 de gener de 2015 totes les
entitats tindran de pagar l’impost de societats, fet que fins ara només
s’havia de fer si es sobrepassava un límit, bastant alt, de moviment de
diners. Veurem també com afecta aquesta mesura a petites entitats
com el CECMO en un futur.
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DIUMENGE 16 NOVEMBRE: Matinal per les antigues
carboneres del Montseny. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.

DIUMENGE 14 DESEMBRE: Col·laboració amb CALDES
BULL AMB LA MARATÓ, organitzant un recorregut senderista per
ajudar a recaptar diners per la Marató de TV3.
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE: Tradicional sortida
nadalenca, la “Crematorrons”. Recorregut encara per determinar.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JOAN SOLER.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin

DIVENDRES
16de companyia
DE GENER
2015: Assemblea
General
algun animal
a casa, generalment
gossos, gats, ocells
o
Ordinària,
al Centre
Cívic
i Cultural
peixos,
tot i que
hi ha
qui tambédetéCaldes.
alguna espècie menys comú. La
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

TROBAREU
MÉS que
INFORMACIÓ
LES en
ACTIVITATS
que és l’espècie
possiblement ensDE
acompanyi
les nostres
excursions. A LA PÀGINA WEB DEL CECMO ELS DIES
PROGRAMADES
ANTERIORS
L’ACTIVITAT.
Des del A
CECMO
us demanem que us abstingueu de portar animals de
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
US RECORDEM
QUE CADA SORTIDA TÉ LA SEVA REUNIÓ
us expliquem a continuació.
PRÈVIA EL DIJOUS ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE
En primer
en tractar-se
d’activitats
on hiRECORREGUT
intervé gent que potser
SORTIDA
I ES lloc,
DONEN
DETALLS
DEL
I LA
ni
tant
sols
coneixiem
anteriorment,
per
respecte
a
aquestes
persones
SEVA DIFICULTAT. SI NO DISPOSEU DE LA LLICÈNCIA
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
PERTINENT
EL
CECMO
USenvers
ENa gent
TRAMITARÀ
poden tenir
reaccions
estranyes
desconeguda. UNA DE
PROVISIONAL PER AQUELLA ACTIVITAT.

— 11 —

NÚ ME R O

54

NOVEMBRE-DESEMBRE 2014

ACTIVITATS PROPERES.
Arriba la tardor, sembla que comença a refrescar, i el programa
d’activitats del CECMO canvia el format, com podeu veure en el
desglosament de la pàgina 11. Deixem les sortides d’un o dos dies,
moltes vegades a l’alt pirineu, per passar a predominar les matinals i
sortides més properes, doncs les hores de llum també son més escasses.
En l’anterior número del butlletí us anunciàvem la possibilitat de
poder organitzar una segona edició del Raid Popular de Caldes, tal com
es va fer el 2013, però finalment aquest no es celebrarà, doncs no hi ha
hagut acord entre el CECMO i les altres parts organitzatives, en part
fruit de l’alt cost que pensem ens suposava aquesta coorganització, en
comparació al servei que oferiem als nostres socis.
També podeu veure que pel desembre tornarem a col·laborar amb
“Caldes Bull amb la Marató”, organitzant una petita caminada
solidària pels entorns de la població, molt assequible per a tothom, que
té la finalitat de recollir fons per a la Marató de TV3. Falta encara
acordar-ne els detalls, però pensem que serà un recorregut curt per
poder compaginar-ho amb la resta d’activitats del diumenge 14 de
desembre.
I com ja va sent una tradició, la darrera activitat de l’any és la que
anomenem la “Crematorrons”, que aquest any farem el diumenge 28 de
desembre. Encara no tenim definit el lloc i el recorregut, però com sol
ser habitual busquem un lloc proper que serveixi una mica per trobarnos enmig d’unes dates on abunden les grans sobretaules i els
abundosos àpats.

MATINAL EXCURSIONISTA DE CAPVUITADA
El passat dissabte 18 d’octubre, coincidint amb la Capvuitada de la Festa Major, el CECMO va organitzar unes activitats de cara a estar presents en les activitats de Festa Major a Caldes i sumar-nos així a uns dies
on la població ocupa els carrers de la nostra població.
Per tal de diversificar les activitats i donar la màxima cobertura a tots
els gustos, teniem dos punts amb activitats. Al Parc del Bugarai hi
havia instal·lat el rocòdrom que lloga la FEEC per tal que qui vulgui
pugui accedir a fer un tastet d’escalada. Com ja és costum cada vegada
que l’instalem a Caldes, els més menuts són qui gaudeixen més d’aquesta
activitat.
El segon punt d’activitats el teniem localitzat al camping El Pasqualet,
on per una banda es podia fer un recorregut senderista que passava per
la cova dels Ermitans, Turó del Casuc, Les Elies i retorn a Caldes per la
riera. Una ruta d’uns 12 kms, gairebé sempre per corriols.
Una altre opció , des del camping, era la ruta de botànica, que gràcies a
les explicacions del Pau Carnicero permetia aprofundir coneixements de
la vegetació que trobem al voltant de la Riera de Caldes, oferta que venia també ampliada amb la possibilitat de veure com membres del grup
PARUS feien anellament d’ocells. Aquesta darrera activitat va tenir el
greuje de no poder agafar cap ocell a les seves xarxes, però aquests son
imponderables de les activitats de natura. Malgrat tot, la opinió generalitzada dels assistents a aquesta jornada van ser molt positives.

Finalment, fer-vos memòria que pel gener, el divendres dia 16, tindrà
lloc l’Assemblea General Ordinària, al Centre Cìvic i Cultural de
Caldes, el punt de trobada entre la Junta del CECMO i els associats, on
podreu conèixer l’estat actual del CECMO, què hem fet i què pensem
fer pel proper 2015.
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GR-1 . CORÇÀ— ESTACIÓ D’ÀGER.
Per aquesta segona etapa del seguiment del GR-1, després de deixar
enrera l’espectacular Congost de Montrebei en la primera etapa,
prenem ja la direcció que ens conduirà fins a la costa del Mediterrani ,
és a dir de ponent cap a llevant. Comencem a Corçà, i entre el Montsec
d’Ares i la Serra de Montclús avancem cap a llevant en direcció al nucli
d’Abelló, que deixarem a la dreta del recorregut. Un terreny fàcil ens
portarà fins a la població d’Àger, que en els darrers anys s’ha convertit
en un referent dins el món dels esports d’aventura, especialment pel
que fa a l’escalada i
esports relacionats
amb
el
vol
( parapent, vol en
globus). En destaca
el seu casc antic i el
castell
i
la
col·legiata de Sant
Pere d’Àger
El recorregut ens
portarà fins a la
població
de
l’Ametlla
del
Montsec, sempre per la cara sud del Montsec d’Ares per baixar
posteriorment fins a tocar el Pantà de Camarassa, després de creuar
diferents barrancs, com el de Colobort, Tenrentí o el de Marcó. Quant
ja tenim el Pantà a la vista arribem al final de l’etapa, en el punt de
l’Estació d’Àger, curiosament 10 quilòmetres després de la població
que li dona nom.

GR-1 . LES PROPERES ETAPES.
Les properes etapes del GR-1, la del novembre i gener, transcorren per
les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. Encerclant la part
superior de l’embassament de Camarassa, des de l’Estació d’Àger
avançarem cap al Montsec de Rúbies, i l’atravassarem pel peu de Lo
Peladet, per arribar al Castell de Montllor per la cara nord del Montsec
de Rúbies. Trepitjem serres, barrancs i carenes que generalment ens
són desconeguts, doncs queden a mig camí dels Pirineus, però que
ofereixen racons prou interessants. Seguim doncs a recer del Montsec
de Rúbies que ens queda cap al sud, i avancem fins als cingles de
Desferrador per anar a cercar el Coll de Comiols, prop de la població de
Benavent de la Conca.
Aquests recorreguts travessen un territori que ha sofert durament el
problema de la despoblació rural, en punts on les comunicacions no son
fàcils, i el clima esdevé fred a l’hivern i calurós a l’estiu, i on sembla
que només existeix vida en les grans vies de comunicació que van de
sud a nord. Serà doncs una bona ocasió per conèixer aquest territori,
que a més a més visitarem en aquesta època de l’any on encara
s’accentúa més aquesta geografia feréstega.
Tanmateix, seguirem progressant vers a llevant, gaudint dels
paratges que ens mostra aquest Sender Transversal.

Un recorregut de gairebé 22 quilòmetres, amb poc desnivell de
pujada, uns 50 m., i uns 300 metres de desnivell de baixada, que van
realitzar 41 excursionistes del CECMO el passat 26 d’octubre.

—4—
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
16 DE GENER DE 2015 - 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 2014.

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2015.

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

5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2015.

ADEÇA POSTAL : CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18

6.– PRECS I PREGUNTES.

08140 CALDES DE MONTBUI.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

—8—

Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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VALLTER–PRATS DE MOLLÓ . LES ESQUERDES DE ROTJÀ.
Arran de la travessa que es volia realitzar pel mes de maig, i que la
darrera etapa es va haver de suspendre a causa del fort vent que bufava a
la zona de les Esquerdes de Rotjà es va programar pel passat setembre la
travessa des de Vallter 2000 fins a la població de Prats de Molló, i que per
tant recorria el tram que no es va poder fer al maig.
Comencem doncs, a l’estació d’esquí de Vallter 2000, i ens enfilem en
direcció a la Portella de Mentet, però a mig camí de pujada deixem el
Torrent de la Portella i prenem el camí a la dreta que ens porta més
directament cap al Pla de Coma Ermada. Se’ns obre davant nostra un
extens altiplà, amb els petits cims fronterers a la nostra dreta, com el Puig
de la Coma
Ermada, Puig
de la Llosa o el
Roca
Colom.
Deixem també
el camí que ens
portaria fins al
Costabona
i
nos alt r e s
avancem fins al
Roc de la Mort
de l’Escolà. Ara
el
terreny
esdevé
més
rocallós i entrem a la part de les Esquerdes de Rotjà, que ens queden a la
nostra dreta, com si es tractés d’una muralla. A la Portella dels Avets,
deixem les Esquerdes i el terreny es torna a suavitzar. Amb la vista del
Canigó sempre al nostre davant, avancem en direcció al Pla de Guillem,
sempre carenejant i deixant colls que deixen veure bones panoràmiques en
direcció sud.
Abans d’arribar al Pla Guillem, una mirada enrera ens mostren les
Esquerdes de Rotjà, una imatge molt més impactant que quant estàvem
travessant-les de ben aprop.

El Pla Guillem suposa el punt d’inflexió de la ruta. Deixarem de planejar i
carenejar per començar un descens imparable fins a Prats de Molló. Cap a
l’esquerra aniriem cap al refugi de Marialles, però nosaltres prenem el
“camí”, a vegades només ajudats per les fites de pedres, que baixa en
direcció sud. Després d’un primer tram de descens força directe arribem al
refugi pastoral dels Estables. Comencem a entrar en un paisatge més boscós,
prova inequívoca que estem baixant d’altitud, i comencem a creuar torrents
i rierols que fan entretingut el descens. Passem per la Roca Regina, enmig
d’un petit engorjat
i entrem en una
inmensa
fageda,
que
donen
un
a s p e c t e
fantasmagòric en
alguns dels trams
del descens.
Prats de Molló
queda encara un
bon tros avall, però
creuant torrents,
canalitzacions
d’aigua i frondosos
boscos anem perdent altitud i mica en mica veiem que ens acostem al Castell
de Prats de Molló.
Finalment, després de poc més de 30 quilòmetres de travessa, creuant
terrenys tant diversos que van des de l’Alta muntanya que ens ofereix la
zona de Vallter, fins al bonic poble medieval de Prats de Molló, amb molts
metres de desnivell de baixada, gairebé 2000 metres, que la converteixen en
un recorregut força exigent.
Amb un mini-bus fem el recorregut per carretera que ens portarà de nou
fins a l’estació d’esquí de Vallter 2000, on recuperem el cotxes particulars
per retornar cap a Caldes.
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VALLTER–PRATS DE MOLLÓ . LES ESQUERDES DE ROTJÀ.
Arran de la travessa que es volia realitzar pel mes de maig, i que la
darrera etapa es va haver de suspendre a causa del fort vent que bufava a
la zona de les Esquerdes de Rotjà es va programar pel passat setembre la
travessa des de Vallter 2000 fins a la població de Prats de Molló, i que per
tant recorria el tram que no es va poder fer al maig.
Comencem doncs, a l’estació d’esquí de Vallter 2000, i ens enfilem en
direcció a la Portella de Mentet, però a mig camí de pujada deixem el
Torrent de la Portella i prenem el camí a la dreta que ens porta més
directament cap al Pla de Coma Ermada. Se’ns obre davant nostra un
extens altiplà, amb els petits cims fronterers a la nostra dreta, com el Puig
de la Coma
Ermada, Puig
de la Llosa o el
Roca
Colom.
Deixem també
el camí que ens
portaria fins al
Costabona
i
nos alt r e s
avancem fins al
Roc de la Mort
de l’Escolà. Ara
el
terreny
esdevé
més
rocallós i entrem a la part de les Esquerdes de Rotjà, que ens queden a la
nostra dreta, com si es tractés d’una muralla. A la Portella dels Avets,
deixem les Esquerdes i el terreny es torna a suavitzar. Amb la vista del
Canigó sempre al nostre davant, avancem en direcció al Pla de Guillem,
sempre carenejant i deixant colls que deixen veure bones panoràmiques en
direcció sud.
Abans d’arribar al Pla Guillem, una mirada enrera ens mostren les
Esquerdes de Rotjà, una imatge molt més impactant que quant estàvem
travessant-les de ben aprop.

El Pla Guillem suposa el punt d’inflexió de la ruta. Deixarem de planejar i
carenejar per començar un descens imparable fins a Prats de Molló. Cap a
l’esquerra aniriem cap al refugi de Marialles, però nosaltres prenem el
“camí”, a vegades només ajudats per les fites de pedres, que baixa en
direcció sud. Després d’un primer tram de descens força directe arribem al
refugi pastoral dels Estables. Comencem a entrar en un paisatge més boscós,
prova inequívoca que estem baixant d’altitud, i comencem a creuar torrents
i rierols que fan entretingut el descens. Passem per la Roca Regina, enmig
d’un petit engorjat
i entrem en una
inmensa
fageda,
que
donen
un
a s p e c t e
fantasmagòric en
alguns dels trams
del descens.
Prats de Molló
queda encara un
bon tros avall, però
creuant torrents,
canalitzacions
d’aigua i frondosos
boscos anem perdent altitud i mica en mica veiem que ens acostem al Castell
de Prats de Molló.
Finalment, després de poc més de 30 quilòmetres de travessa, creuant
terrenys tant diversos que van des de l’Alta muntanya que ens ofereix la
zona de Vallter, fins al bonic poble medieval de Prats de Molló, amb molts
metres de desnivell de baixada, gairebé 2000 metres, que la converteixen en
un recorregut força exigent.
Amb un mini-bus fem el recorregut per carretera que ens portarà de nou
fins a l’estació d’esquí de Vallter 2000, on recuperem el cotxes particulars
per retornar cap a Caldes.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
16 DE GENER DE 2015 - 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 2014.

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2015.

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

5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2015.

ADEÇA POSTAL : CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18

6.– PRECS I PREGUNTES.

08140 CALDES DE MONTBUI.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on
podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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Nº COMPTE RESERVES ANTICIPADES
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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GR-1 . CORÇÀ— ESTACIÓ D’ÀGER.
Per aquesta segona etapa del seguiment del GR-1, després de deixar
enrera l’espectacular Congost de Montrebei en la primera etapa,
prenem ja la direcció que ens conduirà fins a la costa del Mediterrani ,
és a dir de ponent cap a llevant. Comencem a Corçà, i entre el Montsec
d’Ares i la Serra de Montclús avancem cap a llevant en direcció al nucli
d’Abelló, que deixarem a la dreta del recorregut. Un terreny fàcil ens
portarà fins a la població d’Àger, que en els darrers anys s’ha convertit
en un referent dins el món dels esports d’aventura, especialment pel
que fa a l’escalada i
esports relacionats
amb
el
vol
( parapent, vol en
globus). En destaca
el seu casc antic i el
castell
i
la
col·legiata de Sant
Pere d’Àger
El recorregut ens
portarà fins a la
població
de
l’Ametlla
del
Montsec, sempre per la cara sud del Montsec d’Ares per baixar
posteriorment fins a tocar el Pantà de Camarassa, després de creuar
diferents barrancs, com el de Colobort, Tenrentí o el de Marcó. Quant
ja tenim el Pantà a la vista arribem al final de l’etapa, en el punt de
l’Estació d’Àger, curiosament 10 quilòmetres després de la població
que li dona nom.

GR-1 . LES PROPERES ETAPES.
Les properes etapes del GR-1, la del novembre i gener, transcorren per
les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. Encerclant la part
superior de l’embassament de Camarassa, des de l’Estació d’Àger
avançarem cap al Montsec de Rúbies, i l’atravassarem pel peu de Lo
Peladet, per arribar al Castell de Montllor per la cara nord del Montsec
de Rúbies. Trepitjem serres, barrancs i carenes que generalment ens
són desconeguts, doncs queden a mig camí dels Pirineus, però que
ofereixen racons prou interessants. Seguim doncs a recer del Montsec
de Rúbies que ens queda cap al sud, i avancem fins als cingles de
Desferrador per anar a cercar el Coll de Comiols, prop de la població de
Benavent de la Conca.
Aquests recorreguts travessen un territori que ha sofert durament el
problema de la despoblació rural, en punts on les comunicacions no son
fàcils, i el clima esdevé fred a l’hivern i calurós a l’estiu, i on sembla
que només existeix vida en les grans vies de comunicació que van de
sud a nord. Serà doncs una bona ocasió per conèixer aquest territori,
que a més a més visitarem en aquesta època de l’any on encara
s’accentúa més aquesta geografia feréstega.
Tanmateix, seguirem progressant vers a llevant, gaudint dels
paratges que ens mostra aquest Sender Transversal.

Un recorregut de gairebé 22 quilòmetres, amb poc desnivell de
pujada, uns 50 m., i uns 300 metres de desnivell de baixada, que van
realitzar 41 excursionistes del CECMO el passat 26 d’octubre.
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ACTIVITATS PROPERES.
Arriba la tardor, sembla que comença a refrescar, i el programa
d’activitats del CECMO canvia el format, com podeu veure en el
desglosament de la pàgina 11. Deixem les sortides d’un o dos dies,
moltes vegades a l’alt pirineu, per passar a predominar les matinals i
sortides més properes, doncs les hores de llum també son més escasses.
En l’anterior número del butlletí us anunciàvem la possibilitat de
poder organitzar una segona edició del Raid Popular de Caldes, tal com
es va fer el 2013, però finalment aquest no es celebrarà, doncs no hi ha
hagut acord entre el CECMO i les altres parts organitzatives, en part
fruit de l’alt cost que pensem ens suposava aquesta coorganització, en
comparació al servei que oferiem als nostres socis.
També podeu veure que pel desembre tornarem a col·laborar amb
“Caldes Bull amb la Marató”, organitzant una petita caminada
solidària pels entorns de la població, molt assequible per a tothom, que
té la finalitat de recollir fons per a la Marató de TV3. Falta encara
acordar-ne els detalls, però pensem que serà un recorregut curt per
poder compaginar-ho amb la resta d’activitats del diumenge 14 de
desembre.
I com ja va sent una tradició, la darrera activitat de l’any és la que
anomenem la “Crematorrons”, que aquest any farem el diumenge 28 de
desembre. Encara no tenim definit el lloc i el recorregut, però com sol
ser habitual busquem un lloc proper que serveixi una mica per trobarnos enmig d’unes dates on abunden les grans sobretaules i els
abundosos àpats.

MATINAL EXCURSIONISTA DE CAPVUITADA
El passat dissabte 18 d’octubre, coincidint amb la Capvuitada de la Festa Major, el CECMO va organitzar unes activitats de cara a estar presents en les activitats de Festa Major a Caldes i sumar-nos així a uns dies
on la població ocupa els carrers de la nostra població.
Per tal de diversificar les activitats i donar la màxima cobertura a tots
els gustos, teniem dos punts amb activitats. Al Parc del Bugarai hi
havia instal·lat el rocòdrom que lloga la FEEC per tal que qui vulgui
pugui accedir a fer un tastet d’escalada. Com ja és costum cada vegada
que l’instalem a Caldes, els més menuts són qui gaudeixen més d’aquesta
activitat.
El segon punt d’activitats el teniem localitzat al camping El Pasqualet,
on per una banda es podia fer un recorregut senderista que passava per
la cova dels Ermitans, Turó del Casuc, Les Elies i retorn a Caldes per la
riera. Una ruta d’uns 12 kms, gairebé sempre per corriols.
Una altre opció , des del camping, era la ruta de botànica, que gràcies a
les explicacions del Pau Carnicero permetia aprofundir coneixements de
la vegetació que trobem al voltant de la Riera de Caldes, oferta que venia també ampliada amb la possibilitat de veure com membres del grup
PARUS feien anellament d’ocells. Aquesta darrera activitat va tenir el
greuje de no poder agafar cap ocell a les seves xarxes, però aquests son
imponderables de les activitats de natura. Malgrat tot, la opinió generalitzada dels assistents a aquesta jornada van ser molt positives.

Finalment, fer-vos memòria que pel gener, el divendres dia 16, tindrà
lloc l’Assemblea General Ordinària, al Centre Cìvic i Cultural de
Caldes, el punt de trobada entre la Junta del CECMO i els associats, on
podreu conèixer l’estat actual del CECMO, què hem fet i què pensem
fer pel proper 2015.
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PROGRAMA D’ACTES I SORTIDES.

** Una vegada completada l’entrega de camisetes personalitzades del
CECMO pels socis, queda un stock de diferents talles pels que en
vulguin adquirir alguna de suplementària, a un preu de 6 euros cada
una. I ara que comença a arribar la fresca també us recordem que
encara queden algunes jaquetes, als preus de 25 i 45 euros segons el
model.

DIUMENGE 2 NOVEMBRE: Sortida matinal a la serralada de
Marina. Desplaçament en vehicles particulars Persona de Contacte
CESC PUIG. Llicència federativa “A”.

** El proper 16 de novembre, a la sala noble de Can Rius, hi haurà la
signatura d’adhesió al Manifest en favor de l’Escola El Calderí,
possiblement afectada per les retallades que es produeixen des del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Des del CECMO ens
hem adherit a aquest Manifest en defensa de la darrera escola oberta a
Caldes, que ajuda a configurar un panorama de diversitat en
l’ensenyament dels infants d’aquest país.

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE: 3ª Etapa del GR-1, entre
l’Estació d’Ager i Hostal Roig, de 20 kms. Desplaçament en autocar.
Cal reservar plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JAUME FRANCISCO.

** Estem arribant a finals d’any i com és habitual estem a l’espera de
conèixer les tarifes de la Llicència Federativa pel 2015, que com ja va
sent costum els darrers anys, esperem poder començar a tramitar a
partir de meitat de desembre. A més a més, caldrà estar atents a com
ens afecta la nova recentralització de totes les llicències federatives que
es produirà a partir del juny del 2015, doncs des del Govern Central de
l’Estat Espanyol es crea la figura de la llicència única a Espanya,
volent fer desaparèixer la que fins ara coneixiem com a llicència No
Habilitada.
I un darrer exemple de la pressió sobre les entitats creades des del
voluntariat, sense ànims de lucre, i que constitueixen un exemple del
teixit associatiu del país, és que a partir del 1 de gener de 2015 totes les
entitats tindran de pagar l’impost de societats, fet que fins ara només
s’havia de fer si es sobrepassava un límit, bastant alt, de moviment de
diners. Veurem també com afecta aquesta mesura a petites entitats
com el CECMO en un futur.

—2—

DIUMENGE 16 NOVEMBRE: Matinal per les antigues
carboneres del Montseny. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.

DIUMENGE 14 DESEMBRE: Col·laboració amb CALDES
BULL AMB LA MARATÓ, organitzant un recorregut senderista per
ajudar a recaptar diners per la Marató de TV3.
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE: Tradicional sortida
nadalenca, la “Crematorrons”. Recorregut encara per determinar.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JOAN SOLER.
A la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
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•

La fotografia de la portada és una imatge feta pel Cesc Puig durant la
travessa realitzada per les Esquerdes de Rotjà (Amanita Muscaria). A la
contraportada hi ha una foto feta per l’Ester Poch, a prop del Congost de
Montrebei ( Polyommatus Icarius) 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.
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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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