N O VE M B R E -D E S E MB R E 2 0 1 5

LA CONTRAPORTADA

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE
EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net
info@cecmo.net
NOVEMBRE-DESEMBRE 2015
NÚMERO 60

•

Les fotografies de portada son de Joan Soler i Cesc Puig. Pertanyen a la
primera sortida oberta als socis del CECMO ( Baumes d’Uja) i a una de
les darreres, al Pla de Busa. A la contraportada, foto de tardor de l’Ester
Poch, i a l’interior fotografies de Joan Soler, Ester Poch i Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 còpies que s’han distribuït als socis
de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping “El
Pasqualet, i a Centres Excursionistes veïns.

•

COMENCEM LA TEMPORADA DELS 10 ANYS 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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EDITORIAL

PROGRAMA D’ACTIVITATS

El proper 18 de novembre farà ja 10 anys que es va fer la presentació oficial
del Centre Excursionista de Caldes de Montbui a la sala de plens de
l’Ajuntament amb molta expectació per conèixer el nou projecte.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:

Aquesta presentació era la culminació de l’esforç d’un grup d’aficionats a la
muntanya, el senderisme i l’escalada que ho feien per lliure però que van decidir ajuntar esforços per crear el Centre Excursionista que creien que Caldes es
mereixia i que van treballar de valent per tirar-ho endavant.
Aquella llavor, després de 10 anys, ha crescut, i avui tenim una secció
d’escalada, una de senderisme molt activa i hem acollit als Amics del Sender,
fem la Caminada Caldes i Palau a Montserrat, la Caminada de Caldes, les
Projeccions a la fresca, presentacions a la Biblioteca i resseguim GR’s a través de Catalunya, fem matinals, travesses, pugem a cims, escalem, fem sortides de raquetes, de botànica, publiquem un butlletí bimensual i també tenim
pàgina web on hi podeu trobar tota la informació de les nostres activitats
passades i futures.
Tota aquesta activitat ha fet que descobríssim racons desconeguts o poc coneguts de la nostra terra compartint bons moments amb l’objectiu de passarho bé a la muntanya desconnectant de la rutina de cada dia.
Això no seria possible sense vosaltres, els 200 socis i sòcies que actualment
formeu part del Centre i que ens heu fet confiança durant tots aquests anys.
Ara volem celebrar aquest 10è aniversari amb tots vosaltres, i per fer-ho us
convidem el 15 de novembre a l’activitat col·lectiva que hem anomenat “10
anys 10 cims” i a l’exposició que vol ser un resum de totes les activitats que
hem dut a terme durant tot aquest temps i que inaugurarem el 22 de novembre al Centre Democràtic i Progressista.
Només em queda agrair el vostre suport i assistència a les activitats que anem
organitzant i desitjar que aquests siguin els 10 primers anys d’una llarga vida
per al Centre Excursionista de Caldes de Montbui.

DIUMENGE 15 NOVEMBRE: 10 CIMS PER 10 ANYS. Pujada
a 10 cims simultaneament , amb 10 grups de persones, per tal de
cel·lebrar el X aniversari del CECMO. Més informació a la pàgina 5 i
inscripcions a la web del Centre.
DIUMENGE 22 NOVEMBRE: A les 6 de la tarda al Centre
Democràtic i Progressista, inauguració de l’exposició de fotografia “ X
ANYS DE CECMO” i cel·lebració de l’Aniversari en un acte social
obert a tothom.
DIVENDRES 29 NOVEMBRE: 11ª etapa del GR-1 entre
L’Espunyola i Olvan, de 21 kms i unes 7 hores de ruta, amb un
desnivell de +100/-400 m. Desplaçament en autocar. Cal reservar plaça.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 12 DESEMBRE: Ruta per la Serra del Montsant, per
fer el Puig Gallicant i els Gorgs de la Febró. Desplaçament en vehicles
particulars.A Tot
el dia.
Llicència
federativa
“A”.
Persona
la societat
on vivim
està prou
de moda que
moltes
families contacte
tinguin
JOAN SOLER.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La

DIUMENGE
DESEMBRE:
Recorregut
fàcil pels
reflexió 13
que volem
fer des del CECMO
afecta bàsicament
alsentorns
gossos, jade
Caldes, col·laborant
amb
la
marató
de
TV3.
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
excursions.

DIUMENGE
27
DESEMBRE:
Tradicional
excursió
Des
del
CECMO
us
demanem
que
us
abstingueu
de
portar
animals
de
“Crematorrons”, aquest any fins als Bufadors de Beví (Nord d’Osona).
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.
us expliquem a continuació.
Persona contacte CESC PUIG.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser

CADA SORTIDA
LA SEVA
REUNIÓ
PRÈVIA
EL DIJOUS
ni tant sols TÉ
coneixiem
anteriorment,
per respecte
a aquestes
persones
que es
poden
no sentir a gust
amb la DE
presència
d’animals,
i que aquests
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
SORTIDA
I DETALLS.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

Francesc Puig.
President del CECMO.
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PROPERES ACTIVITATS.

ANIVERSARI DEL CECMO

Com podeu comprovar en el llistat d’activitats pels propers messos, la
cel·lebració dels X anys del CECMO colapsa el mes de novembre, on hi
resta només la programació de la onzena etapa del GR-1, amb la que
tancarem l’any, doncs com ja sabeu de cada any, pel mes de desembre
no hi ha sortida amb autocar. Precisament, substituint aquesta etapa hi
trobem la tradicional excursió “Crematorrons”, que serveix també per
retrobarnos una mica tots entremig de tants àpats nadalencs.

Tal com explica el nostre President a l’editorial, aquest proper
novembre es compleixen 10 anys de la presentació del nou Centre
Excursionista de Caldes. Per aquest motiu i tal com us hem anat
apuntant en anteriors butlletins hem preparat un seguit d’actes i
activitats per commemorar-ho. De l’activitat dels 10 cims en
trobareu més informació a la pàgina 5.

A meitat de desembre tindrem també una travessa de tot el dia a la
zona de la serra de Montsant, on intentarem descobrir-hi racons sempre
interessants d’aquestes terres del Sud de Catalunya. I tot i que falta
concretar-ho exactament a l’hora de tancar aquest butlletí, és molt
probable que el dia 13 de desembre, coincidint amb la Marató de TV3,
es faci alguna activitat excursionista pels entorns de Caldes, col·laborant
amb l’entitat que gestiona les activitats que es fan al poble per recaptar
fons per aquesta causa solidària.
Us recordem també que pel proper butlletí esperem poder donar-vos les
tarifes de la llicència federativa pel 2016, i que el divendres 15 de gener
es farà l’Assemblea General Ordinària , en una de les sales del Centre
Cívic i Cultural de Caldes. Com sempre us recordem, és un bon moment
per acostar el CECMO a tots els socis que el composen, i caldria que fos
l’element vehicular de l’entitat, i des d’on es marquesin les direccions a
seguir durant l’any.

Pel dia 22 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre Democràtic i
Progressista tindrà lloc l’acte més solemne de la cel·lebració,
inaugurant una exposició de fotografies dels 10 anys del CECMO,
amb altres curiositats que hem cregut oportú afegir-hi, i una
projecció de imatges recollides en les activitats realitzades aquests 10
anys. Tot això, mentre prenem un petit berenar i recordem algunes
de les anècdotes viscudes entre totes i tots. Serà un acte obert al
públic en general, per tant podeu venir sols o acompanyats, però de
ben segur, ens agradaria molt poder compartir aquesta tarda de
diumenge amb quants més socis i socies millor.
Des de la redacció d’aquest butlletí ens sumem també a les
cel·lebracions d’aquest aniversari, i ho hem fet modificant una mica
la imatge de la capçalera del butlletí, integrant el logo que
utilitzarem els propers mesos. També us agraïm l’acollida que ens
dispenseu, i quant ens adonem que ja son 60 els números que han
sortit d’aquest butlletí hom s’adona del pas constant del temps i
s’enorgulleix d’haver pogut compartir aquests breus moments
bimensuals, i de fer arribar la informació i les activitats que genera el
CECMO.
I com que des d’aquestes pàgines només hi posem que lletres i
imatges esperem seguir-nos retrobant fent excursions i activitats de
muntanya, que al cap i a la fi els que ens agrada a totes i tots. Que
gaudim tots plegats de molts anys més del Centre Excursionista de
Caldes de Montbui.
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Després de dues etapes a les proximitats de Sant Llorenç de Morunys,
amb la visita al Pla de Busa i la continuació del GR-1 cap a llevant,
entrem a terres del Berguedà i passem l’equador d’aquest sender
transversal. A partir de la darrera etapa de l’any i les que vindran el
proper 2016 començarem el recorregut per terres del Berguedà, per
visitar tot seguit la nova comarca del Lluçanès i passer des d’aquí cap
al Ripollès. Això voldrà dir que a més a més de poder gaudir de paisatges
igualment engrescadors del pre-pirineu català, els desplaçaments seran
una mica més curts i això sempre és agraït. Esperem poder comptar amb
el seguiment important de socis en aquestes sortides, que ja s’han
convertit en un referent en les activitats del CECMO.

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.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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CONCURS DE FOTOGRAFIA.

10 CIMS PER 10 ANYS.

Finalment ja està en marxa el nou concurs de fotografia del CECMO,
dedicat a les persones que participen de les activitats que s’organitzen
des del Centre Excursionista. Durant tota la temporada podeu anar
enviant les vostres millors fotografies fetes en les sortides del CECMO,
fins a finals del mes de maig de 2016. Llavors, durant el mes de juny un
jurat independent de la Junta, composat per persones vinculades al
món de la fotografia, decidirà la millor fotografia de cada modalitat, i
es donaran els premis en
una de les Projeccions a la
Fresca del mes de juliol.

Aquesta activitat oberta a tothom, socis i no socis, que tindrà lloc el diumenge 15 de novembre busca commemorar el desè aniversari del CECMO
realmente on més a gust estem, és a dir a la muntanya. Es tracta que cadascú
pugi a un dels 10 cims que us proposem, per tal de fer-nos una foto i llavors
els que vulguin poden acostar-se fins al camping El Pasqualet on comentarem la matinal i prendrem una mica d’aperitiu. A la pàgina web trobareu el
formulari per poder fer la inscripció al cim que vulgueu pujar ( inscripció gratuita, només és per poder gestionar millor els grups) així com les característiques de cada un d’ells. Tingueu en compte que hi ha algun cim “especial” per
tal com es pujarà ( La Mola
en modalitat escalada, el
Puig de la Creu en modalitat “running” i Les Agudes
pels castellets ). Quant
abans feu la inscripció ens
ajuda a poder distribuir els
grups. Si teniu dubtes no
estalvieu les consultes, a
través de la web o directament als membres de la
Junta.

Us recordem que podeu
enviar una fotografia per
cada modalitat de cada una
de les activitats del CECMO
on participeu. Les modalitats son la de “paisatge” i la
de “detall”. Entenem com a
fotografia de detall una foto macro, una planta, un animal, o un detall
d’una edificació , etc.
Les fotografies caldrà enviarles per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic : concurs.cecmo@gmail.com fent-hi constar el nom
del participant i la modalitat on participa.
Una vegada acabat el concurs, el CECMO es reserva el dret a poder
fer ús d’aquestes fotografies per exposar-les als seus llocs públics.

Cada cim tindrà els seus horaris i dinàmica particulars, depenent del temps
necesari per fer l’ascenció i del desplaçament que requereixi, amb el factor
comú que cap a 2/4 de 2 del migdia intentarem estar tots els grups al camping El Pasqualet. Allà es farà un petit refrigeri/aperitiu per comentar com a
anat la matinal ( no es farà dinar ).
La data límit per apuntar-se és el dia 10 de novembre, i us recordem els
cims disponibles: La Mola, el Montcau, Puig de la Creu, Pic del Vent, Sant
Sadurní Gallifa, Turó Onze Hores, Tagamanent, Matagalls, Turó de l’Home i
les Agudes. Consulteu quin d’ells s’adapta millor a vosaltres, o bé escolliu el
que tingui més interès.
Esperem omplir els cims més emblemàtics de les proximitats de Caldes de
Montbui amb la gent del CECMO i nouvinguts que s’hi vulguin afegir.
—5—
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TRAVESSA DE SETEMBRE
Aprofitant el cap de setmana de l’onze de setembre, fem una travessa
trepitjant terres andorranes i franceses, en una sortida de dos dies,
realitzant un recorregut que si bé es pot fer en una sola jornada, aprofitem
la logística que ens dona el refugi de l’Estany Fourcat per fer-la amb més
tranquil·litat amb dues jornades.
Sortim el dissabte des de l’últim aparcament de l’estació d’esquí
d’Ordino-Arcalís. La idea inicial era fer el recorregut en el sentit de les

agulles del rellotge, però com que el temps estava una mica rúfol, amb
boira i amenaça d’algun petit ruixat, la plantegem en sentit antihorari i
enfilem cap al circ de Tristaina, passant pel costat dels diferents llacs, que
entreveiem enmig de la boira que es va removent. L’Estany Primer, el del
Mig, i el de Més Amunt ens marquen la ruta a la recerca del Port de
l’Arbella, que assolim després de superar una dreta i pedregosa canal. Des
d’aquest pas fronterer davallem cap a terres franceses per passar pel
costat d’un parell de llacs més, l’estany de l’Albeille i l’estany de la
Goueille. Un darrer tram enmig de blocs de pedres i una petita canal ens
porten fins a l’Estany Fourcat.

—6—

PIC DE TRISTAINA
Després d’un darrer tram de no gaire bon accés per arribar al refugi, i
d’una inoportuna pluja rebem el tracte agradable del guarda del refugi, i
l’aixopluc d’aquest ens donen una distesa tarda, a l’espera que la
jornada del diumenge sigui més agraïda climatologicament parlant.
I certament,
el diumenge
se’ns mostra
sense núvols,
això sí, amb
ràfegues
de
vent que per
moments
s e m b l e n
importants.
Sortim
del
refugi, acabem
de
vorejar
l’estany,
no
sense algun pas una mica complicat, i enfilem la pujada cap al coll de
Tristaina, des d’on resseguint la cresta i amb alguna petita grimpadeta
arribarem al cim del Tristaina. Gaudim de magnífiques panoràmiques
enmig d’un ambient d’alta muntanya i solitud. Retornem cap al coll i
iniciem el descens fins als estanys del circ de Tristaina, que avui gaudim
amb una millor visibilitat. Desfem doncs el camí inicial del dia anterior
fins a l’aparcament de l’estació d’esquí.
Aquesta travessa té un desnivell de +/- 1400 metres i cal comptar amb
unes 9 hores per la realització complerta del recorregut. Tot i que no son
excesivament complicats, l’arribada i sortida al refugi del Etang
Fourcat, així com algun tram de cresta cap al Tristaina, requereixen la
utilització de les mans en alguna petita grimpadeta.
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PROPERES ACTIVITATS.

ANIVERSARI DEL CECMO

Com podeu comprovar en el llistat d’activitats pels propers messos, la
cel·lebració dels X anys del CECMO colapsa el mes de novembre, on hi
resta només la programació de la onzena etapa del GR-1, amb la que
tancarem l’any, doncs com ja sabeu de cada any, pel mes de desembre
no hi ha sortida amb autocar. Precisament, substituint aquesta etapa hi
trobem la tradicional excursió “Crematorrons”, que serveix també per
retrobarnos una mica tots entremig de tants àpats nadalencs.

Tal com explica el nostre President a l’editorial, aquest proper
novembre es compleixen 10 anys de la presentació del nou Centre
Excursionista de Caldes. Per aquest motiu i tal com us hem anat
apuntant en anteriors butlletins hem preparat un seguit d’actes i
activitats per commemorar-ho. De l’activitat dels 10 cims en
trobareu més informació a la pàgina 5.

A meitat de desembre tindrem també una travessa de tot el dia a la
zona de la serra de Montsant, on intentarem descobrir-hi racons sempre
interessants d’aquestes terres del Sud de Catalunya. I tot i que falta
concretar-ho exactament a l’hora de tancar aquest butlletí, és molt
probable que el dia 13 de desembre, coincidint amb la Marató de TV3,
es faci alguna activitat excursionista pels entorns de Caldes, col·laborant
amb l’entitat que gestiona les activitats que es fan al poble per recaptar
fons per aquesta causa solidària.
Us recordem també que pel proper butlletí esperem poder donar-vos les
tarifes de la llicència federativa pel 2016, i que el divendres 15 de gener
es farà l’Assemblea General Ordinària , en una de les sales del Centre
Cívic i Cultural de Caldes. Com sempre us recordem, és un bon moment
per acostar el CECMO a tots els socis que el composen, i caldria que fos
l’element vehicular de l’entitat, i des d’on es marquesin les direccions a
seguir durant l’any.

Pel dia 22 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre Democràtic i
Progressista tindrà lloc l’acte més solemne de la cel·lebració,
inaugurant una exposició de fotografies dels 10 anys del CECMO,
amb altres curiositats que hem cregut oportú afegir-hi, i una
projecció de imatges recollides en les activitats realitzades aquests 10
anys. Tot això, mentre prenem un petit berenar i recordem algunes
de les anècdotes viscudes entre totes i tots. Serà un acte obert al
públic en general, per tant podeu venir sols o acompanyats, però de
ben segur, ens agradaria molt poder compartir aquesta tarda de
diumenge amb quants més socis i socies millor.
Des de la redacció d’aquest butlletí ens sumem també a les
cel·lebracions d’aquest aniversari, i ho hem fet modificant una mica
la imatge de la capçalera del butlletí, integrant el logo que
utilitzarem els propers mesos. També us agraïm l’acollida que ens
dispenseu, i quant ens adonem que ja son 60 els números que han
sortit d’aquest butlletí hom s’adona del pas constant del temps i
s’enorgulleix d’haver pogut compartir aquests breus moments
bimensuals, i de fer arribar la informació i les activitats que genera el
CECMO.
I com que des d’aquestes pàgines només hi posem que lletres i
imatges esperem seguir-nos retrobant fent excursions i activitats de
muntanya, que al cap i a la fi els que ens agrada a totes i tots. Que
gaudim tots plegats de molts anys més del Centre Excursionista de
Caldes de Montbui.
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Després de dues etapes a les proximitats de Sant Llorenç de Morunys,
amb la visita al Pla de Busa i la continuació del GR-1 cap a llevant,
entrem a terres del Berguedà i passem l’equador d’aquest sender
transversal. A partir de la darrera etapa de l’any i les que vindran el
proper 2016 començarem el recorregut per terres del Berguedà, per
visitar tot seguit la nova comarca del Lluçanès i passer des d’aquí cap
al Ripollès. Això voldrà dir que a més a més de poder gaudir de paisatges
igualment engrescadors del pre-pirineu català, els desplaçaments seran
una mica més curts i això sempre és agraït. Esperem poder comptar amb
el seguiment important de socis en aquestes sortides, que ja s’han
convertit en un referent en les activitats del CECMO.

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.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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CONCURS DE FOTOGRAFIA.

10 CIMS PER 10 ANYS.

Finalment ja està en marxa el nou concurs de fotografia del CECMO,
dedicat a les persones que participen de les activitats que s’organitzen
des del Centre Excursionista. Durant tota la temporada podeu anar
enviant les vostres millors fotografies fetes en les sortides del CECMO,
fins a finals del mes de maig de 2016. Llavors, durant el mes de juny un
jurat independent de la Junta, composat per persones vinculades al
món de la fotografia, decidirà la millor fotografia de cada modalitat, i
es donaran els premis en
una de les Projeccions a la
Fresca del mes de juliol.

Aquesta activitat oberta a tothom, socis i no socis, que tindrà lloc el diumenge 15 de novembre busca commemorar el desè aniversari del CECMO
realmente on més a gust estem, és a dir a la muntanya. Es tracta que cadascú
pugi a un dels 10 cims que us proposem, per tal de fer-nos una foto i llavors
els que vulguin poden acostar-se fins al camping El Pasqualet on comentarem la matinal i prendrem una mica d’aperitiu. A la pàgina web trobareu el
formulari per poder fer la inscripció al cim que vulgueu pujar ( inscripció gratuita, només és per poder gestionar millor els grups) així com les característiques de cada un d’ells. Tingueu en compte que hi ha algun cim “especial” per
tal com es pujarà ( La Mola
en modalitat escalada, el
Puig de la Creu en modalitat “running” i Les Agudes
pels castellets ). Quant
abans feu la inscripció ens
ajuda a poder distribuir els
grups. Si teniu dubtes no
estalvieu les consultes, a
través de la web o directament als membres de la
Junta.

Us recordem que podeu
enviar una fotografia per
cada modalitat de cada una
de les activitats del CECMO
on participeu. Les modalitats son la de “paisatge” i la
de “detall”. Entenem com a
fotografia de detall una foto macro, una planta, un animal, o un detall
d’una edificació , etc.
Les fotografies caldrà enviarles per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic : concurs.cecmo@gmail.com fent-hi constar el nom
del participant i la modalitat on participa.
Una vegada acabat el concurs, el CECMO es reserva el dret a poder
fer ús d’aquestes fotografies per exposar-les als seus llocs públics.

Cada cim tindrà els seus horaris i dinàmica particulars, depenent del temps
necesari per fer l’ascenció i del desplaçament que requereixi, amb el factor
comú que cap a 2/4 de 2 del migdia intentarem estar tots els grups al camping El Pasqualet. Allà es farà un petit refrigeri/aperitiu per comentar com a
anat la matinal ( no es farà dinar ).
La data límit per apuntar-se és el dia 10 de novembre, i us recordem els
cims disponibles: La Mola, el Montcau, Puig de la Creu, Pic del Vent, Sant
Sadurní Gallifa, Turó Onze Hores, Tagamanent, Matagalls, Turó de l’Home i
les Agudes. Consulteu quin d’ells s’adapta millor a vosaltres, o bé escolliu el
que tingui més interès.
Esperem omplir els cims més emblemàtics de les proximitats de Caldes de
Montbui amb la gent del CECMO i nouvinguts que s’hi vulguin afegir.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

El proper 18 de novembre farà ja 10 anys que es va fer la presentació oficial
del Centre Excursionista de Caldes de Montbui a la sala de plens de
l’Ajuntament amb molta expectació per conèixer el nou projecte.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:

Aquesta presentació era la culminació de l’esforç d’un grup d’aficionats a la
muntanya, el senderisme i l’escalada que ho feien per lliure però que van decidir ajuntar esforços per crear el Centre Excursionista que creien que Caldes es
mereixia i que van treballar de valent per tirar-ho endavant.
Aquella llavor, després de 10 anys, ha crescut, i avui tenim una secció
d’escalada, una de senderisme molt activa i hem acollit als Amics del Sender,
fem la Caminada Caldes i Palau a Montserrat, la Caminada de Caldes, les
Projeccions a la fresca, presentacions a la Biblioteca i resseguim GR’s a través de Catalunya, fem matinals, travesses, pugem a cims, escalem, fem sortides de raquetes, de botànica, publiquem un butlletí bimensual i també tenim
pàgina web on hi podeu trobar tota la informació de les nostres activitats
passades i futures.
Tota aquesta activitat ha fet que descobríssim racons desconeguts o poc coneguts de la nostra terra compartint bons moments amb l’objectiu de passarho bé a la muntanya desconnectant de la rutina de cada dia.
Això no seria possible sense vosaltres, els 200 socis i sòcies que actualment
formeu part del Centre i que ens heu fet confiança durant tots aquests anys.
Ara volem celebrar aquest 10è aniversari amb tots vosaltres, i per fer-ho us
convidem el 15 de novembre a l’activitat col·lectiva que hem anomenat “10
anys 10 cims” i a l’exposició que vol ser un resum de totes les activitats que
hem dut a terme durant tot aquest temps i que inaugurarem el 22 de novembre al Centre Democràtic i Progressista.
Només em queda agrair el vostre suport i assistència a les activitats que anem
organitzant i desitjar que aquests siguin els 10 primers anys d’una llarga vida
per al Centre Excursionista de Caldes de Montbui.

DIUMENGE 15 NOVEMBRE: 10 CIMS PER 10 ANYS. Pujada
a 10 cims simultaneament , amb 10 grups de persones, per tal de
cel·lebrar el X aniversari del CECMO. Més informació a la pàgina 5 i
inscripcions a la web del Centre.
DIUMENGE 22 NOVEMBRE: A les 6 de la tarda al Centre
Democràtic i Progressista, inauguració de l’exposició de fotografia “ X
ANYS DE CECMO” i cel·lebració de l’Aniversari en un acte social
obert a tothom.
DIVENDRES 29 NOVEMBRE: 11ª etapa del GR-1 entre
L’Espunyola i Olvan, de 21 kms i unes 7 hores de ruta, amb un
desnivell de +100/-400 m. Desplaçament en autocar. Cal reservar plaça.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 12 DESEMBRE: Ruta per la Serra del Montsant, per
fer el Puig Gallicant i els Gorgs de la Febró. Desplaçament en vehicles
particulars.A Tot
el dia.
Llicència
federativa
“A”.
Persona
la societat
on vivim
està prou
de moda que
moltes
families contacte
tinguin
JOAN SOLER.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
peixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La

DIUMENGE
DESEMBRE:
Recorregut
fàcil pels
reflexió 13
que volem
fer des del CECMO
afecta bàsicament
alsentorns
gossos, jade
Caldes, col·laborant
amb
la
marató
de
TV3.
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
excursions.

DIUMENGE
27
DESEMBRE:
Tradicional
excursió
Des
del
CECMO
us
demanem
que
us
abstingueu
de
portar
animals
de
“Crematorrons”, aquest any fins als Bufadors de Beví (Nord d’Osona).
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.
us expliquem a continuació.
Persona contacte CESC PUIG.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser

CADA SORTIDA
LA SEVA
REUNIÓ
PRÈVIA
EL DIJOUS
ni tant sols TÉ
coneixiem
anteriorment,
per respecte
a aquestes
persones
que es
poden
no sentir a gust
amb la DE
presència
d’animals,
i que aquests
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
SORTIDA
I DETALLS.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

Francesc Puig.
President del CECMO.
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•

Les fotografies de portada son de Joan Soler i Cesc Puig. Pertanyen a la
primera sortida oberta als socis del CECMO ( Baumes d’Uja) i a una de
les darreres, al Pla de Busa. A la contraportada, foto de tardor de l’Ester
Poch, i a l’interior fotografies de Joan Soler, Ester Poch i Cesc Puig.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 180 còpies que s’han distribuït als socis
de l’entitat, a la biblioteca de Caldes de Montbui, al càmping “El
Pasqualet, i a Centres Excursionistes veïns.

•

COMENCEM LA TEMPORADA DELS 10 ANYS 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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