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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch durant la pujada al Taga,
en el que havia de ser la primera sortida de l’any de raquetes. A la
contraportada fotografia de Cesc Puig a la sortida a Font Romeu, un
reflexe de la poca neu que hi ha hagut fins fa pocs dies, i a l’interior
fotografies d’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 190 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.

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
** El passat 15 de gener va tenir lloc una nova Assemblea Ordinaria
del CECMO, on es va informar als socis assistents de les activitats realitzades durant l’any 2015 i de les propostes per l’any en curs, així com
també es van aprovar tant el tancament presupostari de l’any anterior
com el pressupost per l’any 2016, ambdós per unanimitat dels 30 socis
assistents a l’Assemblea. Recordar que pel proper any l’Assemblea
tindrà caràcter extraordinari doncs caldrà escollir la nova Junta del
CECMO pels propers 6 anys.
** Estem treballant i de fet tenim bastant enllestit el nou carnet pels
socis del CECMO, que substituirà al que fins ara us haviem entregat.
Pensem que pel proper mes de març ja el tindrem a punt i us l’anirem
entregant a mesura que es renovi la quota de soci anual de l’any 2016.
** També seguint la linea dels darrers anys, una vegada sol·licitades
les llicències federatives i abonades les quotes de socis d’aquells que
l’hagin sol·licitat, pasarem a cobrar via domiciliació bancària per
aquells que ens hagin donat el número de compte o directament pagant
al local del CECMO els dijous, tots aquells socis que els resti de pagar
l’esmentada quota. Us agraïrem que si heu estat socis fins ara, i pel
motiu que sigui voleu deixar de ser socis del CECMO ens ho feu saber
abans d’iniciar aquests cobraments, doncs el cost bancari de qualsevol
rebut és molt costós i unicament beneficia a l’entitat bancària.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 28 FEBRER: 13ª etapa del GR-1 entre Lluçà i Alpens,
de 14 kms i desnivells de +350/-250 m.DIFICULTAT BAIXA.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 5 MARÇ: Matinal al Masís del Montnegre. Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIUMENGE 13 MARÇ: LA CAMINADA DE CALDES a càrrec dels
Amics del Sender. Sortida des del càmping El Pasqualet entre les 7:30 i les
8:30 matí. Més informació a la pàgina 4.
DIUMENGE 3 ABRIL: 14ª etapa del GR-1 entre Alpens i Ripoll, de
22 kms i desnivells de +550/-700 m.DIFICULTAT MODERAT.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
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**Recordeu que per les sortides programades pel CECMO hi ha un
concurs de fotografia obert als socis, que podeu enviar una foto de modalitat DETALL i una altre de modalitat PAISATGE, per cada una de
les activitats CECMO. Les fotografies les podeu enviar a l’adreça
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**I també podeu opinar sobre temes de muntanya que creieu oportuns enviant al mail del CECMO escrits, tal i com apareéis en aquest
número a les pàgines centrals. La vostra opinió també és important.
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companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
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ACTIVITATS PROPERES
En les activitats que us detallem a la pàgina següent , cal remarcar que
en el seguiment del GR-1 que s’acostuma a fer el darrer diumenge de
cada mes, la jornada que correspon al mes de març es canvia pel primer
diumenge d’abril, el dia 3 d’abril concretament. Aquest canvi s’ha
realitzat donat que el darrer diumenge de març, el diumenge 27
coincideix amb la setmana santa, i per tal de no ocupar aquest dia es
trasllada al diumenge següent. També cal apuntar que s’està estudiant
el punt de finalització de la 15ª etapa, que començarà a Ripoll, doncs
s’intenta que quedin les etapes una mica equilibrades en distancia, tot
depenent de les disponibilitats d’accés per l’autocar.
El primer cap de setmana de març ( en principi el dissabte ) tenim
també una interessant ruta pel parc natural del Montnegre, una zona
propera però que té racons prou interessants i a vegades poc coneguts.
Com que el calendari d’activitats per aquests dos mesos es completen
amb dues grans fites com son La Caminada de Caldes, i la travessa
Caldes a Montserrat, i amb la setmana santa pel mig, no queden gaires
dates on encabir-hi altres propostes. Amb l’arribada de la primavera i
algun cap de setmana de tres dies, esperem farcir d’engrescadores
activitats els mesos posteriors a aquests.

— 10 —
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LA CAMINADA DE CALDES

CALDES
CALDES–
–MONTSERRAT

Un any més amb l’arribada de la primavera apareix La Caminada de
Caldes que des de fa 15 anys organitzen els Amics del Sender, ara
integrats dins l’estructura del CECMO. Enguany serà el proper diumenge
13 de març, amb sortida des del càmping El Pasqualet, amb un recorregut
de gairebé 18 kms ( hi ha una opció més curta d’uns 13 kms ) que ens
portarà a visitar diferents talaies de la Serra del Farell, fent l’esmorzar a
l’esplanada de Sant Sebastià de Montmajor. El recorregut té un desnivell
positiu de 800 metres i puja fins al cim més alt de la serra del Farell, el Pic
del Vent.

Com cada any pels voltants de setmana santa presentem una nova
edició de la travessa des de Caldes fins a Montserrat, una “clàssica” que
des de fa uns anys va heretar el CECMO dels seus iniciadors el Club
Bàsquet Caldes. Properament rebreu informació detallada de la jornada,
que aquest any serà el
dissabte 9 d’abril. Tanmateix
el funcionament serà molt
semblant al dels darrers
anys, amb sortida a 2/4 de 6
del matí de l’aparcament del
parc de l’Estació, i l’arribada
a Montserrat cap a les 6 de la
tarda. Recordeu que la
tornada es fa amb autocars
llogats pel CECMO, i que per
les característiques de
funcionament de la travessa, aquesta està limitada a 150 participants.
Una vegada obertes les inscripcions es llistaran per ordre de reserva i
una vegada assolit el topall es tancaran inscripcions. El preu segurament
serà el mateix de l’any anterior, que va ser de 15 euros pels socis i 18 pels
no socis, apart si cal tramitar la llicència temporal d’un sol dia.

Des del dia 12 de febrer i fins el dia 10 de març es poden fer les
inscripcions anticipades a un preu més econòmic que fent-les el mateix dia
de la Caminada ( 9 euros adults i 6 euros nascuts a partir de l’any 2003 ).
Les podeu fer per internet desde les pàgines de RUNEDIA
(www.runedia.cat) i de la FEEC (inscripcions.feec.cat) o bé els dijous al
local del CECMO. Als socis del CECMO si feu la inscripció anticipada els
dijous al local o bé per transferència al compte del CECMO ( atenció
només socis) us podeu inscriure per 8 euros els adults i 5 euros els menors.
Trobareu tota la insformació a la pàgina web dels Amics del Sender i
podeu resoldre els dubtes que tingueu al correu electrònic
amicsdelsender@gmail.com .El mateix dia de la caminada també us
podreu inscriure, però llavors a preu unic de 12 euros adults i 9 euros els
menors.
Com cada any podreu gaudir de diferents avituallaments durant el
recorregut, amb l’entrepà de butifarra a meitat de caminada, els sortejos
d’obsequis al final de la mateixa, i un record de la caminada per a cada
participant. Del preu de la inscripció es destina un 5% a una causa
solidaria de la que s’encarrega Creu Roja de Caldes.

Ja sabeu que es tracta d’una travessa llarga ( uns 40 kms ) i que
requereix una mínima preparació física, però també que es realitza a un
ritme i amb unes singularitats que la fan apta i atractiva per a molta
gent.

Recordeu per ultim que la sortida és al càmping El Pasqualet entre 2/4
de 8 i 2/4 de 9 del matí i que cal portar-se got, doncs als avituallament no
en tindran per servir la beguda.
Molt bona Caminada a tothom.
—4—
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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 SOLLICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE SOCI
DEL 2016.

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 :

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
—8—
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OPINIÓ DEL SOCI :
Quan arriba el bon temps i la neu de l'alta muntanya es desfà sovintegen
les travesses pels Pirineus.
Aquestes sortides són més laborioses de preparar per la seva complexitat i
requereixen de moltes reunions per valorar possibilitats i alternatives.
Primer de tot cal triar itinerari, eix principal de tota sortida. Els organitzadors s'esforcen en buscar rutes que compleixin diferents requisits; han
de ser fàcils però encoratjadores, han de ser complicades però assumibles,
han de ser simples però distretes i divertides, han de ser llargues però no
esgotadores, han de tenir nivell però hi ha d'haver alternativa, etc…i cada
vegada dissenyen un repte més.
Un altre aspecte important és la previsió i la infraestructura. Cal contractar transport, en cas que es cregui convenient, s'ha de reservar allotjament
(prèvia previsió de places) i que aquest estigui disponible per al dia escollit, s'ha de fer un pressupost econòmic i els pertinents pagaments de bestreta i finalment, esperar que el temps acompanyi per poder gaudir d'un
cap de setmana a la muntanya. I per suposat, tot s'ha de fer amb força
antelació.
És per tot això que vull agrair l'esforç d'aquelles persones que, de manera
voluntària, dediquen el seu temps i la seva experiència a tots aquests preparatius.
Ara ve la nostra responsabilitat, la responsabilitat dels participants a les
travesses. Cal llegir-nos la informació que ens passa el centre excursionista
per saber si l'activitat s'adapta al nostre nivell. És important saber on
anem, com anem, quin és el desnivell, el nombre d'hores a caminar, els
kilòmetres i quin material necessitem. Altres qüestions com l'hora de sortida, l'hora de tornada, la durada del trajecte també s'han de valorar.

REFUGIS DE MUNTANYA
Tant important és saber anar per la muntanya com el nostre comportament en els refugis. Aquests allotjaments ens ofereixen uns serveis
bàsics però suficients per a fer la travessa, objectiu principal de tota sortida. Compten amb la nostra col·laboració per a parar i desparar taula,
servir els àpats, endreçar mantes, etc. Molts refugis es troben aïllats en
mig de la muntanya i en aquestes condicions la gestió dels residus es
complexa. És per això que no ens a d'estranyar que ens demanin fer-nos
responsables de les nostres deixalles i carregar-les fins a poder-les llençar
en un nucli urbà.
Hem de pensar que sovint aquells que estant al cap davant d'un refugi
no són professionals de l'hostaleria, més aviat són muntanyencs que coneixen els entorns, i la seva informació és tant o més importants que
l'aixopluc que ens ofereixen.
És evident que no són hotels de muntanya i per això no hi trobarem ni
grans cuiners, ni diferents menús que s'ajustin a dietes específiques, ni
moltes comoditats.
El Centre no escolleix el refugi per les seves prestacions o serveis i tothom pot consultar la pàgina web per complementar la informació que
prèviament ens ha passat el centre excursionista. Heu de saber que tot
refugi disposa d'un espai lliure on nosaltres podem cuinar al nostre gust.
Això sí, el menjar, els plats, les olles i el fogonet l'haurem de portar de
casa.
A la muntanya ja sabem que no hem d'arrencar ni plantes ni flors, ni
agafar pedres, ni llençar papers, plàstic o llaunes, ni sortir dels camins.
Les restes vegetals tampoc les hem de llençar, el bosc o la muntanya no
són femers.
Per evitar sorpreses a la muntanya sigues conscient i informa't.
Nuri Martínez

—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.
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AMB LA SOLLICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE SOCI
DEL 2016.

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 :

PREUS QUOTES SOCIS.
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

MENORS 18 ANYS 5 €

(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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LA CAMINADA DE CALDES

CALDES
CALDES–
–MONTSERRAT

Un any més amb l’arribada de la primavera apareix La Caminada de
Caldes que des de fa 15 anys organitzen els Amics del Sender, ara
integrats dins l’estructura del CECMO. Enguany serà el proper diumenge
13 de març, amb sortida des del càmping El Pasqualet, amb un recorregut
de gairebé 18 kms ( hi ha una opció més curta d’uns 13 kms ) que ens
portarà a visitar diferents talaies de la Serra del Farell, fent l’esmorzar a
l’esplanada de Sant Sebastià de Montmajor. El recorregut té un desnivell
positiu de 800 metres i puja fins al cim més alt de la serra del Farell, el Pic
del Vent.

Com cada any pels voltants de setmana santa presentem una nova
edició de la travessa des de Caldes fins a Montserrat, una “clàssica” que
des de fa uns anys va heretar el CECMO dels seus iniciadors el Club
Bàsquet Caldes. Properament rebreu informació detallada de la jornada,
que aquest any serà el
dissabte 9 d’abril. Tanmateix
el funcionament serà molt
semblant al dels darrers
anys, amb sortida a 2/4 de 6
del matí de l’aparcament del
parc de l’Estació, i l’arribada
a Montserrat cap a les 6 de la
tarda. Recordeu que la
tornada es fa amb autocars
llogats pel CECMO, i que per
les característiques de
funcionament de la travessa, aquesta està limitada a 150 participants.
Una vegada obertes les inscripcions es llistaran per ordre de reserva i
una vegada assolit el topall es tancaran inscripcions. El preu segurament
serà el mateix de l’any anterior, que va ser de 15 euros pels socis i 18 pels
no socis, apart si cal tramitar la llicència temporal d’un sol dia.

Des del dia 12 de febrer i fins el dia 10 de març es poden fer les
inscripcions anticipades a un preu més econòmic que fent-les el mateix dia
de la Caminada ( 9 euros adults i 6 euros nascuts a partir de l’any 2003 ).
Les podeu fer per internet desde les pàgines de RUNEDIA
(www.runedia.cat) i de la FEEC (inscripcions.feec.cat) o bé els dijous al
local del CECMO. Als socis del CECMO si feu la inscripció anticipada els
dijous al local o bé per transferència al compte del CECMO ( atenció
només socis) us podeu inscriure per 8 euros els adults i 5 euros els menors.
Trobareu tota la insformació a la pàgina web dels Amics del Sender i
podeu resoldre els dubtes que tingueu al correu electrònic
amicsdelsender@gmail.com .El mateix dia de la caminada també us
podreu inscriure, però llavors a preu unic de 12 euros adults i 9 euros els
menors.
Com cada any podreu gaudir de diferents avituallaments durant el
recorregut, amb l’entrepà de butifarra a meitat de caminada, els sortejos
d’obsequis al final de la mateixa, i un record de la caminada per a cada
participant. Del preu de la inscripció es destina un 5% a una causa
solidaria de la que s’encarrega Creu Roja de Caldes.

Ja sabeu que es tracta d’una travessa llarga ( uns 40 kms ) i que
requereix una mínima preparació física, però també que es realitza a un
ritme i amb unes singularitats que la fan apta i atractiva per a molta
gent.

Recordeu per ultim que la sortida és al càmping El Pasqualet entre 2/4
de 8 i 2/4 de 9 del matí i que cal portar-se got, doncs als avituallament no
en tindran per servir la beguda.
Molt bona Caminada a tothom.
—4—
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ACTIVITATS PROPERES
En les activitats que us detallem a la pàgina següent , cal remarcar que
en el seguiment del GR-1 que s’acostuma a fer el darrer diumenge de
cada mes, la jornada que correspon al mes de març es canvia pel primer
diumenge d’abril, el dia 3 d’abril concretament. Aquest canvi s’ha
realitzat donat que el darrer diumenge de març, el diumenge 27
coincideix amb la setmana santa, i per tal de no ocupar aquest dia es
trasllada al diumenge següent. També cal apuntar que s’està estudiant
el punt de finalització de la 15ª etapa, que començarà a Ripoll, doncs
s’intenta que quedin les etapes una mica equilibrades en distancia, tot
depenent de les disponibilitats d’accés per l’autocar.
El primer cap de setmana de març ( en principi el dissabte ) tenim
també una interessant ruta pel parc natural del Montnegre, una zona
propera però que té racons prou interessants i a vegades poc coneguts.
Com que el calendari d’activitats per aquests dos mesos es completen
amb dues grans fites com son La Caminada de Caldes, i la travessa
Caldes a Montserrat, i amb la setmana santa pel mig, no queden gaires
dates on encabir-hi altres propostes. Amb l’arribada de la primavera i
algun cap de setmana de tres dies, esperem farcir d’engrescadores
activitats els mesos posteriors a aquests.

— 10 —
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NOTICIES CECMO
** El passat 15 de gener va tenir lloc una nova Assemblea Ordinaria
del CECMO, on es va informar als socis assistents de les activitats realitzades durant l’any 2015 i de les propostes per l’any en curs, així com
també es van aprovar tant el tancament presupostari de l’any anterior
com el pressupost per l’any 2016, ambdós per unanimitat dels 30 socis
assistents a l’Assemblea. Recordar que pel proper any l’Assemblea
tindrà caràcter extraordinari doncs caldrà escollir la nova Junta del
CECMO pels propers 6 anys.
** Estem treballant i de fet tenim bastant enllestit el nou carnet pels
socis del CECMO, que substituirà al que fins ara us haviem entregat.
Pensem que pel proper mes de març ja el tindrem a punt i us l’anirem
entregant a mesura que es renovi la quota de soci anual de l’any 2016.
** També seguint la linea dels darrers anys, una vegada sol·licitades
les llicències federatives i abonades les quotes de socis d’aquells que
l’hagin sol·licitat, pasarem a cobrar via domiciliació bancària per
aquells que ens hagin donat el número de compte o directament pagant
al local del CECMO els dijous, tots aquells socis que els resti de pagar
l’esmentada quota. Us agraïrem que si heu estat socis fins ara, i pel
motiu que sigui voleu deixar de ser socis del CECMO ens ho feu saber
abans d’iniciar aquests cobraments, doncs el cost bancari de qualsevol
rebut és molt costós i unicament beneficia a l’entitat bancària.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DIUMENGE 28 FEBRER: 13ª etapa del GR-1 entre Lluçà i Alpens,
de 14 kms i desnivells de +350/-250 m.DIFICULTAT BAIXA.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 5 MARÇ: Matinal al Masís del Montnegre. Desplaçament
en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIUMENGE 13 MARÇ: LA CAMINADA DE CALDES a càrrec dels
Amics del Sender. Sortida des del càmping El Pasqualet entre les 7:30 i les
8:30 matí. Més informació a la pàgina 4.
DIUMENGE 3 ABRIL: 14ª etapa del GR-1 entre Alpens i Ripoll, de
22 kms i desnivells de +550/-700 m.DIFICULTAT MODERAT.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
A la societat
on vivimTravessa
està prou de
moda que moltes families
tinguin
DISSABTE
9 ABRIL:
Caldes-Montserrat
de 40
kms. La
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
tradicionalpeixos,
travessa
fins
a
Montserrat
feta
d’una
manera
“especial”.
tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
Sortida a 2/4
de 6que
matí.
Més
a laafecta
pàgina
9.
reflexió
volem
fer informació
des del CECMO
bàsicament
als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

**Recordeu que per les sortides programades pel CECMO hi ha un
concurs de fotografia obert als socis, que podeu enviar una foto de modalitat DETALL i una altre de modalitat PAISATGE, per cada una de
les activitats CECMO. Les fotografies les podeu enviar a l’adreça

DIUMENGE
24 ABRIL: 15ª etapa del GR-1, per definir encara el lloc
excursions.
de finalització. Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa
Des del
CECMOJAUME
us demanem
que us abstingueu de portar animals de
“A”. Persona
contacte
FRANCISCO.

concurs.cecmo@gmail.com

En primer lloc,
tractar-se
d’activitats
on hi PRÈVIA
intervé gent que
CADA SORTIDA
TÉen LA
SEVA
REUNIÓ
EL potser
DIJOUS
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
ANTERIOR
ON
S’ACORDA
L’HORA
DE
SORTIDA
I
DETALLS.
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests

**I també podeu opinar sobre temes de muntanya que creieu oportuns enviant al mail del CECMO escrits, tal i com apareéis en aquest
número a les pàgines centrals. La vostra opinió també és important.

—2—

companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch durant la pujada al Taga,
en el que havia de ser la primera sortida de l’any de raquetes. A la
contraportada fotografia de Cesc Puig a la sortida a Font Romeu, un
reflexe de la poca neu que hi ha hagut fins fa pocs dies, i a l’interior
fotografies d’arxiu del CECMO.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 190 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.

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

