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•

Les fotografies de portada son de Joan Soler i Ester Poch. Pertanyen a la
sortida de raquetes per pujar al Pic Negre d’Andorra. A la contraportada,
vista de Siurana sobre la boira, feta pel Cesc Puig a la sortida dels Gorgs , i a
l’interior fotografies de l’Ester Poch , i de l’arxiu del CECMO.

•

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

•

BONES FESTES DE NADAL, UNA BONA ENTRADA DEL 2016 I
SALUT PER A TOTHOM.

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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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Arriba el final de l’any, el fred va fent acte de presència, i els carrers i
pobles es preparen per passar les tradicionals festes de Nadal i la
cel·lebració de l’entrada del nou any. A l’agenda del CECMO reemprenem la dinàmica habitual per aquestes dates. En aquest butlletí teniu
ja els preus de les llicències federatives pel 2016, i això vol dir que ja
podeu sol·licitarles, pel mateix procediment que els darrers anys, és a
dir efectuant el pagament de la quota de soci i el de la llicència que necessiteu. Tingueu en compte que aquest any els dijous 24 i 31 de desembre el local del CECMO no obrirà.
Pel mes de gener, com cada any, tenim l’Assemblea General Ordinària, el divendres dia 15 de gener, a les 21:30 hores en segona convocatòria. Com cada any farem un repàs a les activitats realitzades durant el
2015, veurem en què s’han gastat els diners del CECMO, i presentarem
les propostes d’activitats pel 2016 amb el consequent pressupost. Tot
seguit es podran fer els precs i preguntes que els socis creguin oportuns
per tal de millorar el funcionament del Centre, i ja més distesament
podrem fer petar la xerrada mentre prenem alguna cosa. Com cada any
us recordem la importància d’aquest acte en el funcionament de qualsevol entitat, i us hi convidem a assistir-hi per tal de fer més fort el
nostre Centre Excursionista.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 27 DESEMBRE: Tradicional ruta nadalenca
“CREMATORRONS”, aquest any als Bufadors de Beví. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC
PUIG.
DIUMENGE 9 GENER:
Matinal al Masís de Montserrat.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 15 GENER: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA,
a 2/4 de 10 del vespre a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes.
DIUMENGE 17 GENER: Ruta per fer amb raquetes de neu.Lloc a
determinar. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
“C”. Persona contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 31 GENER: 12ª etapa del GR-1 entre Olvan i Lluçà, de
24 kms i +450 de desnivell positiu. Desplaçament en autocar. Cal reservar.
A la societat
on vivim
està prou
de moda
que moltes
families tinguin
Llicència federativa
“A”.
Persona
contacte
JAUME
FRANCISCO.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

peixos, 6tot FEBRER:
i que hi ha qui també
algunaraquetes
espècie menys
DISSABTE
Ruta téamb
de comú.
neu, Lalloc a
reflexió
que
volem
fer
des
del
CECMO
afecta
bàsicament
als
gossos,
ja “C”.
determinar.Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
Persona deexcursions.
contacte JOAN SOLER.

DIUMENGE
FEBRER:
unportar
tramanimals
de ladeCosta
Des del 14
CECMO
us demanemRuta
que us resseguint
abstingueu de
Brava. Desplaçament
enactivitats
vehiclesqueparticulars.
Llicència
federativa
companyia en les
organitza el Centre,
per les
raons que “A”.
expliquemCESC
a continuació.
Persona deuscontacte
PUIG.
En primer
en tractar-se13ª
d’activitats
on hiGR-1
intervéde
gent
que potser
DIUMENGE
28lloc,
FEBRER:
etapa del
Lluçà
a Alpens.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
Desplaçament
en
autocar.
Llicencia
“A”.
Contacte
JAUME
FRANCISCO.
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
CADA SORTIDA
TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.

—2—

— 15—

NÚ ME R O

61

GENER-FEBRER 2016

PROPERES ACTIVITATS.
A la pàgina següent teniu una farcida agenda d’activitats pels propers
mesos. Repasem una mica els que poden necessitar algun petit comentari
explicatiu, doncs hi ha activitats com ara el seguiment del GR-1 que ja
tenen la dinàmica feta.
Veureu que hi ha programades dues sortides amb raquetes de neu, que
depenen basicament, primer de l’existència de nevades al pirineu i també de
la climatologia prevista per aquelles dates, doncs evidentment si aquestes no
son suficientment bones la sortida s’anul·laria. Per tant, aquest tipus de
sortida tindran la seva definició durant la mateixa setmana de l’activitat. El
lloc on es realitzarà l’activitat també depèn de les condicions de neu que hi
hagi en aquelles dates. La dificultat procurarem que sigui assequible per la
gent que s’inicia en aquest tipus d’activitat.
Per la primera sortida de l’any, just després de Reis, hem preparat una
matinal al massís de Montserrat, una zona que sempre conté racons que ens
poden sorprendre. I pel mes de febrer, descobrirem una imatge poc habitual
de la Costa Brava, en un recorregut arran de mar, desde la platja Fosca fins
a Calella de Palafrugell, aprofitant que les platges en aquesta època de l’any
estan buides. Es tracta també d’un recorregut que si hi ha molt onatge
caldrà ajornarlo per a una altre data, doncs part del recorregut transcorre a
tocar de l’aigua.
I pel mes de març, el diumenge dia 13 , els Amics del Sender ja estan
preparant La Caminada de Caldes, en la mateixa linea que els darrers anys,
amb inscripcions anticipades a partir de finals de febrer. En el proper
butlletí us donarem tota la informació necesaria.
Recordeu que podeu enviar la millor fotografia de cada sortida per
participar en el concurs de fotografia obert del CECMO a l’adreça de correu
electrònic concurs.cecmo@gmail.com, fent-hi constar en la modalitat que
participeu ( paisatge o detall) i el vostre nom i cognom.
Esperem que gaudiu de la muntanya acompanyant-nos en aquestes
activitats , i proposant-nos també sortides que potser us agradaria realitzar.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
15 DE GENER DE 2016
21,15 hores (1ª convocatòria)
21,30 hores (2ª convocatòria) ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2015.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY
2016.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2016.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
—3—
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LES NOSTRES SORTIDES.
ELS GORGS DE LES MUNTANYES DE PRADES (II).

ADRECES D’INTERÈS.
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.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
—4—

Siurana és un bonica població del Priorat, encimbellat en una cinglera de roca
calcària des d’on gaudeix d’unes magnífiques panoràmiques de les muntanyes
de Prades. El castell de Siurana va ser l’últim reducte musulmà a Catalunya, i
al seu ben conservat nucli antic hi destaca també l’església romànica de Santa
Maria de Siurana. Després de la visita al poble reprenem el camí anant a cercar
el
panoràmic
Grau de la Trona, farcit de racons amb parets
que fan les delícies dels escaladors, i que ens
ha de portar
altre cop a peu
del riu Siurana.
Una vegada de
nou a la pista,
molt a prop del
Mas d’en Candi,
creuarem el riu
siurana per anar a cercar el grau de Vincabrer, tot seguint les senyals del PR
C87, que ens farà guanyar metres altre cop, tot i ser menys exigent que els
Graus de Maset i la Trona que donaven accés a Siurana.
Després d’aquest darrer grau sortim a una pista que ens porta fins al Mas de
Salín. Una mica més endavant deixarem la pista i seguirem el senderó que ens
portarà fins a l’ermita de Sant Pau, i als nostres peus hi veiem ja les cases del
nucli de l’Arbolí, i entre vinyes i camps de secà arribarem al punt d’inici i final
del recorregut.
En total el recorregut ha estat d’uns 18 quilòmetres, amb un desnivell positiu
d’uns 900 metres, realitzat amb unes 7 hores, tenint en compte les parades corresponents a visitar els diferents indrets interessants d’aquesta ruta.

— 13 —
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LES NOSTRES SORTIDES.

10 CIMS PER 10 ANYS.

ELS GORGS DE LES MUNTANYES DE PRADES (I).

El passat diumenge 15 de novembre es va fer l’ascenció prevista als
deu cims per conmemorar els 10 anys del CECMO, amb una important
participació que s’acostava a
les 90 persones. Des de primera hora del matí els diferents grups van acostarse cap
al punt d’inici de la ruta prevista, i gaudint d’un magnífic dia, assoleiat i amb molt
bona visibilitat, es van completar tots els cims, sense incidències remarcables i cada
grup cercant el punt idoni
per fer la foto corresponent.
Tal com estava previst la Mola es va assolir mitjançant cordades
d’escalada, les Agudes per la ruta dels Castellets, i el Puig de la Creu en
versió running. Els altres cims es van assolir fent senderisme: el Tagamanent, Matagalls i Turó de
l’Home, el Montcau, el Turó
de les Onze Hores, Sant Sadurní de Gallifa, i el nostre
emblemàtic cim del Farell, el
Pic del Vent.

Des del petit poble de l’Arbolí, arrecerat sota les muntanyes de Prades,
comencem aquest recorregut que ens ha de portar a visitar els Gorgs de la
Febró. Comencem el recorregut seguint el traçat del GR 7 que ens puja fins al
Collet del Colls i ens aproparà a l’antic poble de Gallicant. Quant ja gairebé
som a les runes d’aquest grup de cases en runes, d’un camp erm a la nostra
dreta surt un camí mercat amb fites que ens portaria al cim del Puig
Gallicant. Descartem
aquesta possibilitat per les
poques hores de llum que
disposem en aquestes
dates.
Aprofitem
l’esplanada d’aquest nucli
abandonat per menjar
alguna cosa, gaudir de les
bones vistes cap a Siurana
i el Montsant i reprenem el
camí seguint el GR 7 fins a
davallar cap el riu Gorgs,
on comencem a gaudir pels
diferents gorguets que hi
trobem i les enjugassades canalitzacions que s’ha treballat el torrent.
El que en teoria seria el gorg més gran, el Gorg de la Febró, el trobem sec
degut a les poques pluges dels darrers mesos. Aquí deixem el sender GR 7 i
seguim pel corriol marcat amb senyals blaves i grogues. Davallem per corriols
ombrívols seguint el riu dels Gorgs, tot descobrint-hi bonics racons o
interessants miradors. Sortim finalment al Molí de l’Esquirola, on creuem el
riu Siurana, i per una pista amb senyals de PR arribem fins al trencall on
comença el corriol que puja cap al grau dels Masets, que ens farà guanyar
rapidament altura, i que ens portarà fins a la carretera asfaltada que porta a
l’interessant poble de Siurana. L’aproximació caldrà fer-la seguint la
carretera, en el quilòmetre menys interessant de tot el recorregut. Però la
visita a Siurana es mereix aquest esforç.

— 12 —

Després, un cop acabada la
feina i retornats a Caldes, un
aperitiu i refresc al camping
El Pasqualet van servir de final de festa i per comentar com havien
anat les diferents ascencions. Va ser una bona festa de muntanyisme,
amb molta gent fent activitat i sense aglomeracions a cada recorregut.
Una forma de cel·lebrar l’aniversari on realment estem i ens sentim
còmodes els excursionistas.
—5—
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10 ANYS DE CECMO
Si el diumenge 15 de novembre la cel·lebració del X aniversari del
CECMO es produïa en el nostre mitjà més natural, fent muntanya, pel
diumenge 22 de novembre tocava la cel·lebració més institucional, en
forma de inauguració d’una
exposició fotogràfica que recollia
imatges de les diferents
activitats d’aquests 10 anys i
que a més a més es veia
reforçada per un muntatge
audiovisual amb un recull més
important d’imatges. Tot això,
al Centre Democràtic de Caldes,
amb la presència de
representació de l’Ajuntament
de Caldes amb l’alcalde sr. Jordi Solé i la regidora d’educació Roser
Guiteras, el president de la FEEC sr Jordi Merino i el representant de la
Vegueria del Vallès sr. Lluis
Mas. En acabar els
parlaments del nostre
president, Cesc Puig,
l’alcalde de Caldes i el
President de la FEEC es va
servir un aperitiu per a tots
els assistents i es va sortejar
diferents lots de regals,
obsequis de l’editorial
Alpina i la botiga Camp
Base, als que agraïm
fervorosament la seva generositat. I evidentment també el nostre
agraiment a les autoritats que van assistir a l’acte, i com no, als veritables
protagonistes de l’acte, els socis i acompanyants que van fer d’aquest, un
acte lluït i oficiós.

—6—

PLA DE LLICÈNCIES 2016
A partir del 14 de desembre ja es poden sol·licitar les llicències
federatives pel 2016, que entren en vigor a partir del 1 de gener. A les
pàgines centrals d’aquest butlletí teniu els quadres de preus i una
explicació esquematitzada de com sol·licitar la vostra llicència a través
del CECMO.
Les novetats més importants d’aquest any és que la FEEC ha canviat
de companyia asseguradora, ara es treballa amb “Agrupació AMCI” i
per tant els telèfons d’atenció telefònica son el 901 120 130 de cost
reduit, i si es truca des de l’estranger el 00 34 934 957 662.
L’accidentat rebrà al seu mòbil, per SMS, un missatge amb el número
d’expedient, hi haurà una bústia de queixes i incidències al web de la
FEEC, servei de Defensor del Federat i la inclusió dels hospitals de
muntanya dins el quadre de centres concertats.
En la sol·licitud de les llicències sub-14 i sub-17 cal fer constar el
número de la targeta sanitària del CATSALUT en lloc del número del
DNI.
Recordeu que les llìcències A i B en la cobertura de la modalitat de
senderisme hi està inclosa qualsevol altitud, en l’àrea geogràfica que
cobreix aquest tipus de modalitat. L’activitat NO queda coberta quant
es requereix l’ús de grampons, piolet, o raquetes.
Per a qualsevol explicació adicional no dubteu a consultar-nos abans de
sol·licitar la vostra llicència.

— 11—

NÚ ME R O

61

GENER-FEBRER 2016

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2016. Sub-14/Sub-17

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 2016.
PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

2016
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PREUS LLICÈNCIES FEDERATIVES 2016. sub-18 i Majors
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PREUS LLICÈNCIES FEDERATIVES 2016. sub-18 i Majors
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10 CIMS PER 10 ANYS.

ELS GORGS DE LES MUNTANYES DE PRADES (I).

El passat diumenge 15 de novembre es va fer l’ascenció prevista als
deu cims per conmemorar els 10 anys del CECMO, amb una important
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on comencem a gaudir pels
diferents gorguets que hi
trobem i les enjugassades canalitzacions que s’ha treballat el torrent.
El que en teoria seria el gorg més gran, el Gorg de la Febró, el trobem sec
degut a les poques pluges dels darrers mesos. Aquí deixem el sender GR 7 i
seguim pel corriol marcat amb senyals blaves i grogues. Davallem per corriols
ombrívols seguint el riu dels Gorgs, tot descobrint-hi bonics racons o
interessants miradors. Sortim finalment al Molí de l’Esquirola, on creuem el
riu Siurana, i per una pista amb senyals de PR arribem fins al trencall on
comença el corriol que puja cap al grau dels Masets, que ens farà guanyar
rapidament altura, i que ens portarà fins a la carretera asfaltada que porta a
l’interessant poble de Siurana. L’aproximació caldrà fer-la seguint la
carretera, en el quilòmetre menys interessant de tot el recorregut. Però la
visita a Siurana es mereix aquest esforç.

— 12 —

Després, un cop acabada la
feina i retornats a Caldes, un
aperitiu i refresc al camping
El Pasqualet van servir de final de festa i per comentar com havien
anat les diferents ascencions. Va ser una bona festa de muntanyisme,
amb molta gent fent activitat i sense aglomeracions a cada recorregut.
Una forma de cel·lebrar l’aniversari on realment estem i ens sentim
còmodes els excursionistas.
—5—
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LES NOSTRES SORTIDES.
ELS GORGS DE LES MUNTANYES DE PRADES (II).

ADRECES D’INTERÈS.
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.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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Siurana és un bonica població del Priorat, encimbellat en una cinglera de roca
calcària des d’on gaudeix d’unes magnífiques panoràmiques de les muntanyes
de Prades. El castell de Siurana va ser l’últim reducte musulmà a Catalunya, i
al seu ben conservat nucli antic hi destaca també l’església romànica de Santa
Maria de Siurana. Després de la visita al poble reprenem el camí anant a cercar
el
panoràmic
Grau de la Trona, farcit de racons amb parets
que fan les delícies dels escaladors, i que ens
ha de portar
altre cop a peu
del riu Siurana.
Una vegada de
nou a la pista,
molt a prop del
Mas d’en Candi,
creuarem el riu
siurana per anar a cercar el grau de Vincabrer, tot seguint les senyals del PR
C87, que ens farà guanyar metres altre cop, tot i ser menys exigent que els
Graus de Maset i la Trona que donaven accés a Siurana.
Després d’aquest darrer grau sortim a una pista que ens porta fins al Mas de
Salín. Una mica més endavant deixarem la pista i seguirem el senderó que ens
portarà fins a l’ermita de Sant Pau, i als nostres peus hi veiem ja les cases del
nucli de l’Arbolí, i entre vinyes i camps de secà arribarem al punt d’inici i final
del recorregut.
En total el recorregut ha estat d’uns 18 quilòmetres, amb un desnivell positiu
d’uns 900 metres, realitzat amb unes 7 hores, tenint en compte les parades corresponents a visitar els diferents indrets interessants d’aquesta ruta.

— 13 —
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PROPERES ACTIVITATS.
A la pàgina següent teniu una farcida agenda d’activitats pels propers
mesos. Repasem una mica els que poden necessitar algun petit comentari
explicatiu, doncs hi ha activitats com ara el seguiment del GR-1 que ja
tenen la dinàmica feta.
Veureu que hi ha programades dues sortides amb raquetes de neu, que
depenen basicament, primer de l’existència de nevades al pirineu i també de
la climatologia prevista per aquelles dates, doncs evidentment si aquestes no
son suficientment bones la sortida s’anul·laria. Per tant, aquest tipus de
sortida tindran la seva definició durant la mateixa setmana de l’activitat. El
lloc on es realitzarà l’activitat també depèn de les condicions de neu que hi
hagi en aquelles dates. La dificultat procurarem que sigui assequible per la
gent que s’inicia en aquest tipus d’activitat.
Per la primera sortida de l’any, just després de Reis, hem preparat una
matinal al massís de Montserrat, una zona que sempre conté racons que ens
poden sorprendre. I pel mes de febrer, descobrirem una imatge poc habitual
de la Costa Brava, en un recorregut arran de mar, desde la platja Fosca fins
a Calella de Palafrugell, aprofitant que les platges en aquesta època de l’any
estan buides. Es tracta també d’un recorregut que si hi ha molt onatge
caldrà ajornarlo per a una altre data, doncs part del recorregut transcorre a
tocar de l’aigua.
I pel mes de març, el diumenge dia 13 , els Amics del Sender ja estan
preparant La Caminada de Caldes, en la mateixa linea que els darrers anys,
amb inscripcions anticipades a partir de finals de febrer. En el proper
butlletí us donarem tota la informació necesaria.
Recordeu que podeu enviar la millor fotografia de cada sortida per
participar en el concurs de fotografia obert del CECMO a l’adreça de correu
electrònic concurs.cecmo@gmail.com, fent-hi constar en la modalitat que
participeu ( paisatge o detall) i el vostre nom i cognom.
Esperem que gaudiu de la muntanya acompanyant-nos en aquestes
activitats , i proposant-nos també sortides que potser us agradaria realitzar.

— 14 —

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
15 DE GENER DE 2016
21,15 hores (1ª convocatòria)
21,30 hores (2ª convocatòria) ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES
DE MONTBUI. Sala 3
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2015.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY
2016.
5.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2016.
6.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
—3—
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Arriba el final de l’any, el fred va fent acte de presència, i els carrers i
pobles es preparen per passar les tradicionals festes de Nadal i la
cel·lebració de l’entrada del nou any. A l’agenda del CECMO reemprenem la dinàmica habitual per aquestes dates. En aquest butlletí teniu
ja els preus de les llicències federatives pel 2016, i això vol dir que ja
podeu sol·licitarles, pel mateix procediment que els darrers anys, és a
dir efectuant el pagament de la quota de soci i el de la llicència que necessiteu. Tingueu en compte que aquest any els dijous 24 i 31 de desembre el local del CECMO no obrirà.
Pel mes de gener, com cada any, tenim l’Assemblea General Ordinària, el divendres dia 15 de gener, a les 21:30 hores en segona convocatòria. Com cada any farem un repàs a les activitats realitzades durant el
2015, veurem en què s’han gastat els diners del CECMO, i presentarem
les propostes d’activitats pel 2016 amb el consequent pressupost. Tot
seguit es podran fer els precs i preguntes que els socis creguin oportuns
per tal de millorar el funcionament del Centre, i ja més distesament
podrem fer petar la xerrada mentre prenem alguna cosa. Com cada any
us recordem la importància d’aquest acte en el funcionament de qualsevol entitat, i us hi convidem a assistir-hi per tal de fer més fort el
nostre Centre Excursionista.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 27 DESEMBRE: Tradicional ruta nadalenca
“CREMATORRONS”, aquest any als Bufadors de Beví. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC
PUIG.
DIUMENGE 9 GENER:
Matinal al Masís de Montserrat.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 15 GENER: ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA,
a 2/4 de 10 del vespre a la sala 3 del Centre Cívic de Caldes.
DIUMENGE 17 GENER: Ruta per fer amb raquetes de neu.Lloc a
determinar. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
“C”. Persona contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 31 GENER: 12ª etapa del GR-1 entre Olvan i Lluçà, de
24 kms i +450 de desnivell positiu. Desplaçament en autocar. Cal reservar.
A la societat
on vivim
està prou
de moda
que moltes
families tinguin
Llicència federativa
“A”.
Persona
contacte
JAUME
FRANCISCO.
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

peixos, 6tot FEBRER:
i que hi ha qui també
algunaraquetes
espècie menys
DISSABTE
Ruta téamb
de comú.
neu, Lalloc a
reflexió
que
volem
fer
des
del
CECMO
afecta
bàsicament
als
gossos,
ja “C”.
determinar.Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
Persona deexcursions.
contacte JOAN SOLER.

DIUMENGE
FEBRER:
unportar
tramanimals
de ladeCosta
Des del 14
CECMO
us demanemRuta
que us resseguint
abstingueu de
Brava. Desplaçament
enactivitats
vehiclesqueparticulars.
Llicència
federativa
companyia en les
organitza el Centre,
per les
raons que “A”.
expliquemCESC
a continuació.
Persona deuscontacte
PUIG.
En primer
en tractar-se13ª
d’activitats
on hiGR-1
intervéde
gent
que potser
DIUMENGE
28lloc,
FEBRER:
etapa del
Lluçà
a Alpens.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
Desplaçament
en
autocar.
Llicencia
“A”.
Contacte
JAUME
FRANCISCO.
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
CADA SORTIDA
TÉ LA SEVA REUNIÓ PRÈVIA EL DIJOUS
ANTERIOR ON S’ACORDA L’HORA DE SORTIDA I DETALLS.
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•

Les fotografies de portada son de Joan Soler i Ester Poch. Pertanyen a la
sortida de raquetes per pujar al Pic Negre d’Andorra. A la contraportada,
vista de Siurana sobre la boira, feta pel Cesc Puig a la sortida dels Gorgs , i a
l’interior fotografies de l’Ester Poch , i de l’arxiu del CECMO.

•

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

•

BONES FESTES DE NADAL, UNA BONA ENTRADA DEL 2016 I
SALUT PER A TOTHOM.

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

