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•

La fotografia de la portada és una imatge feta per la Nuri Martínez durant la pujada
amb raquetes de neu al cim del Pic Negre de Claror, a Andorra. La foto de la
Contraportada és obra del Cesc Puig durant l’etapa del GR-1 entre l’estació d’Ager i
l’Hostal Roig.. A l’interior hi ha imatges de l’Ester Poch i d’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 170 còpies que s’han distribuït als socis de l’entitat,
a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping “El Pasqualet, i a Centres
Excursionistes veïns.
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SERVEI DE RESTAURANT ELS
CAPS DE SETMANA I FESTIUS.
- MENÚ A LA CARTA GAUDIU D’UN ENTORN
NATURAL A CALDES.
TEL.

93 865 46 95

WWW.ELPASQUALET.COM
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NOTICIES CECMO
Fem un repàs de diferents notícies que d’alguna manera o altre puguin
afectar als socis del CECMO:
•

•

•

•

En primer lloc anunciar-vos que hem adelantat una mica l’hora
d’obertura del local del CECMO ( obrim de 2/4 de 9 a 10 de la
nit), de manera que a primera hora trobareu la porta principal
d’accés oberta. Quant ja sigui tancada , a partir de les 9 del
vespre, es podrà accedir com fins ara per la porta del carreró
lateral.
A finals de març procedirem a fer el cobrament de quotes de socis
domiciliades del 2015 que encara no s’hagin pagat per altres
procediments. Tanmateix tothom que faci el pagament per
transferència o en metal·lic abans de meitat de març estalvia al
CECMO el cobrament de taxes bancàries en cobrament de
quotes.
Des de finals d’any anem arrossegant el tema de les noves
obligacions fiscals per a les entitats i les implicacions que això
comporta pel CECMO. Ara sembla que la llei es suavitzarà i
portser no caldrà realitzar tants tràmits. Tanmateix, algun
tràmit afegit hi haurà, i des del CECMO estem estudiant quines
noves obligacions tindrem, amb el suport d’un gestor
administratiu.
Pels amants de l’escalada, o pels que s’hi vulguin iniciar, estem a
punt de tancar un acord amb els propietaris del rocòdrom fixe
que hi ha a Caldes, anomenat el Gat Penjat, que pot aportar
descomptes als socis per la utilització de l’espai. Esperem en pocs
dies tancar l’acord i tant bon punt estigui enllestit us informarem
degudament.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 8 MARÇ: Sortida matinal a la Serra de Collserola.
Desplaçament en cotxes particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 15 DE MARÇ: La Caminada de Caldes que organitza
cada any Amics del Sender. Sortida des del Parc de Can Rius. Més
informació a les pàgines 6-7 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 29 DE MARÇ: 5ª etapa del GR-1 entre Benavent de
la Conca i Pallerols, de 21 kms. Desplaçament en autocar. Cal reservar
plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DISSABTE 11 D’ABRIL: Travessa des de Caldes fins a
Montserrat de 40 kms. Inscripcions limitades. Més informació a la
pàgina 4 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 19 D’ABRIL: Matinal al Montseny, ruta del
societat
vivim està prou en
de moda
que moltes
familiesLlicència
tinguin
Castanyer A
delaCan
Cuc.onDesplaçament
vehicles
particulars.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
federativa “A”. Persona de contacte FRANCESC PUIG.
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
reflexió 26
que volem
fer des del6ª
CECMO
bàsicament
als Pallerols
gossos, ja i
DIUMENGE
D’ABRIL:
etapaafecta
del GR-1
entre
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
Oliana. Desplaçament
en autocar. Cal reservar plaça. Llicència
excursions.

federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.

Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de

DISSABTE
9 DEen MAIG:
Sortida
per pujar
al cimper
dellesComanegra,
companyia
les activitats
que organitza
el Centre,
raons que
us expliquem
a continuació.
a la Garrotxa.
Llicència
federativa “A”. Persona contacte RAMON
MATA. En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

CADA SORTIDA
TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
ANTERIOR
S’ACORDA
L’HORA
SORTIDA
I DETALLS.
podenON
tenir
reaccions estranyes
enversDE
a gent
desconeguda.
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ADRECES D’INTERÈS.
SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’1 DE GENER
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS
AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA
BANCÀRIA A ES14-2100-0076-4802-0044-4382,
FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I
LA MODALITAT DE LA LLICENCIA. NOTIFIQUEU
PER E-MAIL L’INGRÉS I LES DADES. PER LES LLICENCIES SUB-14 I SUB-17 CAL EL Nº TARJETA
SANITARIA ENLLOC DEL DNI.

•

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2015.

PREUS QUOTES SOCIS.

LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE
CALDES.

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10
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.

ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :

JUBILATS

10 €

(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382

MENORS 18 ANYS

5€
—3—
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CALDES
CALDES–
–MONTSERRAT

SORTIDA DE RAQUETES

Pel dissabte 11 d’abril estem enllestint una nova edició de la
travessa des de Caldes fins al Monestir de Montserrat. La dinàmica de
la travessa serà bàsicament la mateixa que en anys anteriors. La
sortida serà a 2/4 de 6 del matí des de l’aparcament de l’estació
d’autobusos. L’arribada sol ser cap a les 6 de la tarda a Montserrat,
des d’on es fa el retorn a Caldes en autocars, que surten a mesura que
es van omplint.

PIC NEGRE DE CLAROR ( 2645 m.)

Per les característiques de com es fa la travessa, hem de limitar el
nombre d’inscrits a un màxim de 150 participants, per tant aquelles
persones interessades en participar-hi cal que us apunteu com més
aviat millor, una vegada obrim el periode d’inscripció. ( els preus
estaran en la linea de l’any anterior, entre els 15 i 18 euros ). Tingueu
també en compte que la distància de la travessa son uns 40 kms i tot i
que es realitzen a un ritme poc exigent, cal tenir una mínima
preparació per realitzarla sencera.
Els que ja coneixeu aquesta travessa d’altres anys, ja sabeu que es
tracta de realitzar el recorregut reagrupant tots els participants en
cada control, fins a Vacarisses, on es fa la parada per dinar i llavors ja
es puja a ritme lliure fins al Monestir. El dinar cal que cadascú se’l
porti , en canvi durant el recorregut trobareu menjar i beguda
sobradament als diferents avituallaments del recorregut. Sí que
recomanem que cadascú es porti un got per les begudes dels
avituallaments. Entre tots podem estalviar de generar gran quantitat
de residus.

Aprofitant el bon accés que ens dona l’estació d’esquí de La Rabassa,
encarem l’ascenció a aquest cim fronterer entre Andorra i Catalunya des
de la cota 2000 , i sortim des de l’estació pel recorregut marcat per a
raquetes, pujant per la pista que ens portarà fins a la collada de Pimes.
Si deixessim la pista i pugem pel senderó marcat per raquetes que
s ’enfila
c ap
a
l’esquerra passariem
pel refugi lliure de
Pimes.
Des de la Collada de
Pimes travessem la
Solana de Caborreu i
girarem 90 graus per
agafar direcció nord i
enfilar cap al coll de
Finestres i des d’aquí
pel Camp Borrut arribarem fins un ampli coll des d’on enfilarem la
darrera pujada fins al cim del Pic Negre, a trams força ventat, que ens
deixa veure el color fosc de la pedra, que li ha donat nom al pic. El temps
a estones molt emboirat no ens deixa gaudir de grans vistes
panoràmiques, i a estones fins hi tot limita la visibilitat a molt pocs
metres. L’ascens el fem en unes 3 hores, i el retorn a l’aparcament dels
cotxes, pel mateix camí de pujada, en unes 2 hores.
Hem trobat neu a trams acumulada per l’efecte del vent , amb altres
trams força ventats i sense neu, fet que obliga a buscar les canals més
nevades de manera de que no calgui posar i treure raquetes cada pocs
metres. El desnivell positiu de l’ascenció és de 700 metres, i la durada
total de la sortida, amb aturades incloses va ser d’unes 6 hores.
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ASSEMBLEA GENERAL
Un any més, a meitat de gener va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del CECMO, a la sala 2 del Centre Cívic de Caldes, amb una
vintena de socis assistents que varen aprovar el tancament pressupostari de l’any i posteriorment el nou pressupost per l’any 2015.
Tot i que l’ordre del dia era bàsicament l’habitual de cada any, enguany la recent nova llei fiscal que entrava en vigor a partir de l’1 de
gener va marcar el transcorre de l’Assemblea. En primer lloc, perquè el
primer punt ja va ser l’acceptació des del CECMO al grup del Amics
del Sender a integrar-se com a nova secció donat que no poden assumir
la feina que comporta aquesta nova llei fiscal. Aquest fet també comporta que l’any 2014 es tanqui amb més romanent favorable, doncs
Amics del Sender aporten al CECMO el seu capital dinerari.
Aquesta nova disposició fiscal ( tot i que ara sembla que es suavitzarà
bastant) també provoca que des del CECMO calgui buscar assesorament en un gestor administratiu, que hem de veure encara com afecta
a nivell de despeses per l’entitat. Definitivament, una assemblea que
va servir més per donar explicacions que per tancar qüestions definitives, doncs queda tot bastant a l’aire a l’expectativa de com evolucioni
tot plegat. Això sí, al finalitzar l’Assemblea varem poder fer tertúlia
tots plegats mentre feiem un petit refrigeri, com ja és costum en les Assemblees del CECMO.

SECCIÓ AMICS DEL SENDER.
Fa gairebé 20 anys un petit grup de calderins, van començar una
“aventura”, empesos pel seu amor a la muntanya i la necesitat de donar a conèixer a tota la gent aquest magnífic medi natural que ens rodeja, en forma de muntanya del Farell. Sense un Centre Excursionista
que servís de referència a Caldes, varen crear diferents recorreguts, senyalitzats com PR C-9, i diferents variants, GR-97.2, i rutes com la del
Remei i Turó Gros. Com que el manteniment d’aquests camins els semblava poc, van idear de fer anualmente La Caminada de Caldes, per tal
de donar a conèixer encara més els entorns de Caldes.
Part dels seus integrants composen també el grup embrionari del renaixement del CECMO a Caldes, i en realitat el nou Centre Excursionista troba en els Amics del Sender el recolzament i eixopluc que necesitava per poder tirar endavant l’entitat. Les relacions obertes des de
feia temps entre Amics del Sender i les institucions municipals eren un
bon punt de recolzament per les primeres pases del CECMO.
Durant uns anys les dues entitats han conviscut plegades i col·laborat
quant ha estat necessari en diferents activitats, i ara arriba el moment
que és Amics del Sender qui demana aixopluc al CECMO per tal de integrar-s’hi com a una secció, per poder optimitzar despeses de gestió.
Amics del Sender convida a tots els socis del CECMO a poder
col·laborar en el manteniment dels camins dels entorns de Caldes. De
tant en tant es fa una repintada de les senyalitzacions dels recorreguts,
cal conèixer quins camins estan poc transitables, etc. Arran de la gran
quantitat d’arbres caiguts per la ventada, ens aniria bé conèixer quins
corriols es troben més afectats.
Podeu contactar directament amb nosaltres mitjançant la direcció de
correu electrònic: amicsdelsender@gmail.com o els dijous al local del
CECMO normalmente hi trobareu algun representant del grup.
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LA CAMINADA DE CALDES
Amb l’arribada de la primavera els Amics del Sender ens proposen un
any més participar en La Caminada de Caldes, una oportunitat per
recórrer camins i corriols molt propers a la nostra població i que a vegades
n’hi coneixem prou bé.
El proper 15 de març, amb sortida des del Parc de Can Rius ens proposen
pujar cap a la urbanització de Guanta i des d’allà arribar fins a l’avenc de
Castellet, una cavitat que diuen té sortida fins a Castellar del Vallès.
Retornarem a Caldes per la part inferior del Salt de Guanta , el Pla de les
Absoltes i el Collet del Català. Com cada any, diferents avituallaments
(entre ells, l’esmorzar de butifarrra) ens faran més agradable el transitar
per aquests camins i ens procuraran les energies suficients per poder
realitzar aquesta Caminada , d’uns 17 kms de recorregut i un desnivell
positiu al voltant dels 650 metres. Pels que prefereixen una ruta una mica
més suau hi haurà una alternativa, de la que en resulta un recorregut de
poc més de 12 kms.
L’hora de sortida és entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del matí des del Parc de Can
Rius ( Porta de davant del camp de futbol) i us podeu inscriure de manera
anticipada ( 9€ adults i 6€ fins a 12 anys) o el mateix dia de la caminada
( 12€ adults i 8€ menors). Els que vulguin fer-ho de manera anticipada ho
poden fer els dijous al local del CECMO o bé desde internet als portals de
RUNEDIA i de la FEEC ( trobareu enllaços des de les webs del CECMO i
AMICS DEL SENDER). Us recordem també que un 5% de la recaptació
d’aquesta caminada es destina a finalitats benèfiques des de CREU ROJA
CALDES.
Per tal de reduir el nombre de residuus que es generen és imprescindible
portar-se got per les begudes que s’ofereixen als avituallaments, i
anunciar-vos que davant el gran nombre d’arbres caiguts a la ventada del
desembre, estem intentant deixar els corriols el màxim de ben
acondicionats per poder caminar, però no obstant això és possible que en
algun tram calgui superar arbres caigut, bé per sobre com per sota.
BONA CAMINADA A TOTHOM.
—6—
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ADRECES D’INTERÈS.
SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’1 DE GENER
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS
AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA
BANCÀRIA A ES14-2100-0076-4802-0044-4382,
FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I
LA MODALITAT DE LA LLICENCIA. NOTIFIQUEU
PER E-MAIL L’INGRÉS I LES DADES. PER LES LLICENCIES SUB-14 I SUB-17 CAL EL Nº TARJETA
SANITARIA ENLLOC DEL DNI.

•

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ
ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE
SOCI DEL 2015.

PREUS QUOTES SOCIS.

LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL
CENTRE
CALDES.

CÍVIC

I

CULTURAL

DE

OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10
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.

ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :

JUBILATS

10 €

(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382

MENORS 18 ANYS

5€
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CALDES
CALDES–
–MONTSERRAT

SORTIDA DE RAQUETES

Pel dissabte 11 d’abril estem enllestint una nova edició de la
travessa des de Caldes fins al Monestir de Montserrat. La dinàmica de
la travessa serà bàsicament la mateixa que en anys anteriors. La
sortida serà a 2/4 de 6 del matí des de l’aparcament de l’estació
d’autobusos. L’arribada sol ser cap a les 6 de la tarda a Montserrat,
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Per les característiques de com es fa la travessa, hem de limitar el
nombre d’inscrits a un màxim de 150 participants, per tant aquelles
persones interessades en participar-hi cal que us apunteu com més
aviat millor, una vegada obrim el periode d’inscripció. ( els preus
estaran en la linea de l’any anterior, entre els 15 i 18 euros ). Tingueu
també en compte que la distància de la travessa son uns 40 kms i tot i
que es realitzen a un ritme poc exigent, cal tenir una mínima
preparació per realitzarla sencera.
Els que ja coneixeu aquesta travessa d’altres anys, ja sabeu que es
tracta de realitzar el recorregut reagrupant tots els participants en
cada control, fins a Vacarisses, on es fa la parada per dinar i llavors ja
es puja a ritme lliure fins al Monestir. El dinar cal que cadascú se’l
porti , en canvi durant el recorregut trobareu menjar i beguda
sobradament als diferents avituallaments del recorregut. Sí que
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encarem l’ascenció a aquest cim fronterer entre Andorra i Catalunya des
de la cota 2000 , i sortim des de l’estació pel recorregut marcat per a
raquetes, pujant per la pista que ens portarà fins a la collada de Pimes.
Si deixessim la pista i pugem pel senderó marcat per raquetes que
s ’enfila
c ap
a
l’esquerra passariem
pel refugi lliure de
Pimes.
Des de la Collada de
Pimes travessem la
Solana de Caborreu i
girarem 90 graus per
agafar direcció nord i
enfilar cap al coll de
Finestres i des d’aquí
pel Camp Borrut arribarem fins un ampli coll des d’on enfilarem la
darrera pujada fins al cim del Pic Negre, a trams força ventat, que ens
deixa veure el color fosc de la pedra, que li ha donat nom al pic. El temps
a estones molt emboirat no ens deixa gaudir de grans vistes
panoràmiques, i a estones fins hi tot limita la visibilitat a molt pocs
metres. L’ascens el fem en unes 3 hores, i el retorn a l’aparcament dels
cotxes, pel mateix camí de pujada, en unes 2 hores.
Hem trobat neu a trams acumulada per l’efecte del vent , amb altres
trams força ventats i sense neu, fet que obliga a buscar les canals més
nevades de manera de que no calgui posar i treure raquetes cada pocs
metres. El desnivell positiu de l’ascenció és de 700 metres, i la durada
total de la sortida, amb aturades incloses va ser d’unes 6 hores.
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va servir més per donar explicacions que per tancar qüestions definitives, doncs queda tot bastant a l’aire a l’expectativa de com evolucioni
tot plegat. Això sí, al finalitzar l’Assemblea varem poder fer tertúlia
tots plegats mentre feiem un petit refrigeri, com ja és costum en les Assemblees del CECMO.

SECCIÓ AMICS DEL SENDER.
Fa gairebé 20 anys un petit grup de calderins, van començar una
“aventura”, empesos pel seu amor a la muntanya i la necesitat de donar a conèixer a tota la gent aquest magnífic medi natural que ens rodeja, en forma de muntanya del Farell. Sense un Centre Excursionista
que servís de referència a Caldes, varen crear diferents recorreguts, senyalitzats com PR C-9, i diferents variants, GR-97.2, i rutes com la del
Remei i Turó Gros. Com que el manteniment d’aquests camins els semblava poc, van idear de fer anualmente La Caminada de Caldes, per tal
de donar a conèixer encara més els entorns de Caldes.
Part dels seus integrants composen també el grup embrionari del renaixement del CECMO a Caldes, i en realitat el nou Centre Excursionista troba en els Amics del Sender el recolzament i eixopluc que necesitava per poder tirar endavant l’entitat. Les relacions obertes des de
feia temps entre Amics del Sender i les institucions municipals eren un
bon punt de recolzament per les primeres pases del CECMO.
Durant uns anys les dues entitats han conviscut plegades i col·laborat
quant ha estat necessari en diferents activitats, i ara arriba el moment
que és Amics del Sender qui demana aixopluc al CECMO per tal de integrar-s’hi com a una secció, per poder optimitzar despeses de gestió.
Amics del Sender convida a tots els socis del CECMO a poder
col·laborar en el manteniment dels camins dels entorns de Caldes. De
tant en tant es fa una repintada de les senyalitzacions dels recorreguts,
cal conèixer quins camins estan poc transitables, etc. Arran de la gran
quantitat d’arbres caiguts per la ventada, ens aniria bé conèixer quins
corriols es troben més afectats.
Podeu contactar directament amb nosaltres mitjançant la direcció de
correu electrònic: amicsdelsender@gmail.com o els dijous al local del
CECMO normalmente hi trobareu algun representant del grup.
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NOTICIES CECMO
Fem un repàs de diferents notícies que d’alguna manera o altre puguin
afectar als socis del CECMO:
•

•

•

•

En primer lloc anunciar-vos que hem adelantat una mica l’hora
d’obertura del local del CECMO ( obrim de 2/4 de 9 a 10 de la
nit), de manera que a primera hora trobareu la porta principal
d’accés oberta. Quant ja sigui tancada , a partir de les 9 del
vespre, es podrà accedir com fins ara per la porta del carreró
lateral.
A finals de març procedirem a fer el cobrament de quotes de socis
domiciliades del 2015 que encara no s’hagin pagat per altres
procediments. Tanmateix tothom que faci el pagament per
transferència o en metal·lic abans de meitat de març estalvia al
CECMO el cobrament de taxes bancàries en cobrament de
quotes.
Des de finals d’any anem arrossegant el tema de les noves
obligacions fiscals per a les entitats i les implicacions que això
comporta pel CECMO. Ara sembla que la llei es suavitzarà i
portser no caldrà realitzar tants tràmits. Tanmateix, algun
tràmit afegit hi haurà, i des del CECMO estem estudiant quines
noves obligacions tindrem, amb el suport d’un gestor
administratiu.
Pels amants de l’escalada, o pels que s’hi vulguin iniciar, estem a
punt de tancar un acord amb els propietaris del rocòdrom fixe
que hi ha a Caldes, anomenat el Gat Penjat, que pot aportar
descomptes als socis per la utilització de l’espai. Esperem en pocs
dies tancar l’acord i tant bon punt estigui enllestit us informarem
degudament.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 8 MARÇ: Sortida matinal a la Serra de Collserola.
Desplaçament en cotxes particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JAUME FRANCISCO.
DIUMENGE 15 DE MARÇ: La Caminada de Caldes que organitza
cada any Amics del Sender. Sortida des del Parc de Can Rius. Més
informació a les pàgines 6-7 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 29 DE MARÇ: 5ª etapa del GR-1 entre Benavent de
la Conca i Pallerols, de 21 kms. Desplaçament en autocar. Cal reservar
plaça. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME
FRANCISCO.
DISSABTE 11 D’ABRIL: Travessa des de Caldes fins a
Montserrat de 40 kms. Inscripcions limitades. Més informació a la
pàgina 4 d’aquest butlletí.
DIUMENGE 19 D’ABRIL: Matinal al Montseny, ruta del
societat
vivim està prou en
de moda
que moltes
familiesLlicència
tinguin
Castanyer A
delaCan
Cuc.onDesplaçament
vehicles
particulars.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
federativa “A”. Persona de contacte FRANCESC PUIG.
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
reflexió 26
que volem
fer des del6ª
CECMO
bàsicament
als Pallerols
gossos, ja i
DIUMENGE
D’ABRIL:
etapaafecta
del GR-1
entre
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
Oliana. Desplaçament
en autocar. Cal reservar plaça. Llicència
excursions.

federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.

Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de

DISSABTE
9 DEen MAIG:
Sortida
per pujar
al cimper
dellesComanegra,
companyia
les activitats
que organitza
el Centre,
raons que
us expliquem
a continuació.
a la Garrotxa.
Llicència
federativa “A”. Persona contacte RAMON
MATA. En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones

CADA SORTIDA
TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
ANTERIOR
S’ACORDA
L’HORA
SORTIDA
I DETALLS.
podenON
tenir
reaccions estranyes
enversDE
a gent
desconeguda.
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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 per la Nuri Martínez durant la pujada
amb raquetes de neu al cim del Pic Negre de Claror, a Andorra. La foto de la
Contraportada és obra del Cesc Puig durant l’etapa del GR-1 entre l’estació d’Ager i
l’Hostal Roig.. A l’interior hi ha imatges de l’Ester Poch i d’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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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