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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch, feta pujant cap al Collado
de Infiernos a la travessa de juliol i la de la contraportada d’en Joan
Soler, feta a la Vall d’Eina a la sortida de botànica . A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies de l’Ester Poch i Joan Soler. La redacció
i disseny del butlletí està realitzada per en Joan Soler.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 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.
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NOTICIES CECMO
** El proper 10 de setembre a Caldes de Montbui tindrà lloc un esdeveniment fins ara inèdit, una prova de la Copa Catalana d’Escalada
en Bloc, una competició que es cel·lebra en diferents poblacions de Catalunya, promoguda des de la FEEC i organitzades per diferents Centres Excursionistes. El CECMO , a través de l’espai “El Gat Penjat” de
Caldes de Montbui, porta aquesta prova al Parc de l’Estació el proper
dissabte 10 de setembre, durant tot el dia. Al ser una prova que engloba
tot Catalunya fa que vinguin a Caldes alguns dels millors en aquesta
disciplina. L’accés és obert a tothom, i hi esteu tots convidats a donarhi una ullada en qualsevol moment del dia.
** Cada dos anys té lloc la Nit de l’Esport de Caldes de Montbui i
aquest any coincideix amb el final de la cel·lebració de l’any del desè
aniversari del CECMO. És per això que enguany l’Ajuntament de Caldes de Montbui donarà al CECMO una Menció Especial per aquests 10
anys de l’Entitat.
** El passat 9 de juliol es va realitzar una altre sortida per tal de
conèixer millor la vegetació que creix en els diferents àmbits naturals
on ens movem, com interpretar quines espècies viuen en aquell àmbit i
perquè les hi trobem. Va ser a la Vall d’Eina i va ser conduida pel soci
del CECMO el Pau Carnicero, que ens va transmetre de nou els seus
coneixements de botànica i d’interpretació del medi.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DISSABTE 10 SETEMBRE: Travessa des de l’estany de les Bulloses
per fer la ruta dels llacs o pujar al Pic Carlit. Desplaçament amb vehicles
particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DISSABTE 10 SETEMBRE: Copa Catalana d’Escalada en Bloc, al
Parc de l’Estació de Caldes de Montbui. Des de les 9 del matí fins a les 7 de
la tarda. Més informació a EL GAT PENJAT, de Caldes de Montbui.
DIJOUS 15 SETEMBRE: Presentació de la gruía “3mils.cat” a càrrec
de Jordi Puigneró, autor d’aquesta travessa per l’alt Pirineu. Biblioteca de
Caldes a les 19:30 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 25 SETEMBRE: 18ª etapa del GR-1, entre Besalú i Banyoles de 16 kms i desnivell de +220m/ -275 m..DIFICULTAT BAIXA.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 15 OCTUBRE: Matinal senderista de Capvuitada de FesA la societatsolidària
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ACTIVITATS PROPERES
De les activitats de la propera pàgina us detallem algunes coses a tenir
en compte:
** Estem acabant les etapes del GR-1, doncs amb les dues programades pel setembre i octubre quedaran només 18 kms des de Camallera fins
a la costa, a l’Escala. Recordem que aquestes etapes del GR1 solen anar
acompanyades, quant es pot, d’alguna visita cultural d’interés.
** Pel dissabte 10 de setembre tenim prevista una sortida des del llac
de les Bulloses. Serà una primera activitat del curs oberta a diferents
nivells de muntanya, doncs tindrem la opció de pujar al cim del Carlit
( recorregut llarg i amb força desnivell ) o bé fer un recorregut més suau
visitant els set o vuit llacs que trobem al voltant del de les Bulloses. Una
sortida per poder gaudir de la muntanya al nivell que vosaltres dessitgeu.
** Pel dijous 15 de setembre, a la biblioteca de Caldes de Montbui una
interessant presentació de la guia de muntanya “3mils.cat” a càrrec de
Jordi Puigneró a 2/4 de 8 de la tarda. Una manera de descobrir com assolir tots els cims de més de 3000 metres d’altitud de Catalunya enllaçant-los els uns amb els altres, explica’t per l’autor de la guia i promotor
de la idea.

CONCURS DE FOTOGRAFÍA
El passat mes de maig es va acabar el termini per presentar les fotografies que optaven als premis del I Concurs de fotografia del CECMO, i
a la sessió del 15 de juliol de les Projeccions a la Fresca es va fer entrega
dels premis a les persones guanyadores.
Ara tornem a engegar un II Concurs de fotografia, que funcionarà basicament com el primer. Es poden presentar fotografies de les activitats
organitzades pel CECMO, entrant també les activitats fetes el mes de
juliol del 2016 i fins a finals de maig del 2017. Recordeu que és una fotografia de cada tema ( apartat de DETALL i apartat de PAISATGE) per
cada una de les sortides o activitats. Les fotografies cal enviarles a l’adreça de correu electrònic
concurs.cecmo@gmail.com
i és aconsellable que definiu vosaltres a la modalitat que pertany la fotografia, i li poseu un titol per tal d’identificarla millor. (Aquesta adreça la
trobareu sempre al llistat de les ADRECES D’INTERÉS que hi ha en
aquest butlletí).
Recordem que les imatges que ens aneu enviant es van recollint i una
vegada tancat el termini de presentació de fotografies aquestes es passen
als membres del jurat ( son persones que no tenen un vincle directe amb
el CECMO ) i aquests escolliran les que creuen millors segons els seus criteris. Per les Projeccions a la Fresca del 2017 es donaran els premis als
guanyadors del concurs.
Us convidem doncs a participar en aquest nou concurs i us animem a
que capteu aquells moments i detalls de cada sortida que a vegades poden esdevenir molt interessants i que fins i tot sense tenir grans aparells
fotogràfics ser capaços de captar aquella imatge interessant.
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CAMINADA SOLIDARIA CAPVUITADA
Ja fa un parell d’anys que des del CECMO organitzem alguna activitat
pel dissabte de Capvuitada de la Festa Major. Tractant-se d’una jornada
de promoció de l’excursionisme sempre haviem fet que es tractés d’una
activitat sense cost pels participants. Enguany però farem l’activitat habitual ( es tractarà d’una caminada matinal amb dos recorreguts de diferent dificultat ) però us demanarem una col·laboració pel que creiem és
una bona causa. El preu d’inscripció de la caminada serà de 5 € que seran
destinats integrament a l’estudi d’una enfermetat de les catalogades minoritaries, i que afecta a l’Ana, resident a Caldes .Es tracta de la Dermatiomisitis juvenil, i es recapten diners per iniciar una investigació promoguda des de l’hospital Sant Joan de Déu per tal d’estudiar aquesta enfermetat.
La sortida la farem des del Parc de Can Rius, amb inscripcions obertes
des de les 8 del matí, per començar a caminar cap a 2/4 de 9. Hi haurà dos
recorreguts, un de més llarg ( unes 4 hores de recorregut) i un altre de mes
curt, assequible per a totes les edats, amb avituallaments durant el recorregut i al final de la caminada.
Es tracta doncs de passar un matí de capvuitada amb contacte amb la
natura del nostre entorn i a més a més ser solidaris amb una investigació
que potser algun dia ajudi a families com les de l’Ana a no haver de passar
les dificultats que suposa una enfermetat catalogada de minoritària.
Obrirem també canals de suport pels que no puguin ser-hi aquell dia i
vulguin tanmateix col·laborar amb aquesta iniciativa, i de manera avançada donem les gracies a totes aquelles empreses, botigues i altres
col·laboradors que ajudin a fer possible aquest repte.
Als socis del CECMO que vulguin ajudar en la organització d’aquest esdeveniment, en el seguiment del recorregut, amb la organització dels controls, etc us podeu adreçar tant al local del carrer Buenos Aires com a través d’internet, doncs tota col·laboració serà ben rebuda aquell dia.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
El passat mes de juliol, i com ja és una tradició des de l’inici del
CECMO varem tenir una nova sessió de Projeccions a la Fresca, en l’espai habitual del jardí del TOC. Una vegada més agraïr al personal d’aquest espai la col·laboració amb el CECMO per tal de poder organitzar
aquestes PROJECCIONS A LA FRESCA.
El dia 8 de juliol el Pau Carnicero ens va fer una explicació de l’ascensió
que varen realitzar per pujar al cim del Mont Blanc, amb fotografies i
ilustracions del mateix Pau. Una visió molt al dia de com va anar l’assoliment del cim més alt dels Alps.
El dia 15 de juliol el Fulgenci Farré ens va apropar a l’illa de Islàndia,
aprofundint amb coneixements de geologia la formació d’aquesta illa
d’origen volcànic i a més a més amb imatges de gran qualitat. Al finalitzar aquesta sessió es va fer entrega dels premis del I concurs de fotografia del CECMO.
El dia 22 de juliol la meteorologia ens va fer una mica la guitza doncs
les precipitacions d’aquella tarda no van permetre de poder fer la Projecció al jardí i es va utilitzar la sala gran del TOC per fer el passi. El Sergi
Ricart ens va transportar fins a l’himalaia a través d’imatges preses durant diferents viatges i que defugen dels llocs més populars d’aquelles
terres, per recorrer valls poc conegudes i conèixer una mica millor la vida
quotidiana dels habitants de la zona.
A totes les sessions l’assistència de públic es manté en la linea entre 50 i
80 persones, una mica depenent de cada temàtica i de les diferents activitats que hi coincideixen, però mantenint una part d’assistents prou
fidel a cada sessió.
Ara ja, a esperar que retorni un nou estiu mentre preparem tres noves
projeccions que ens transportin a nous espais naturals i ens permetin
gaudir de imatges interessants i experiencies engrescadores.

—9—
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PREUS LLICIÈNCES FEEC
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha procedit al reajustament i la modificació dels preus dels carnets federatius
per a l’últim quadrimestre del 2016.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC I

En la reunió de junta directiva del passat 14 de juliol es van aprovar les
noves tarifes i, per tant, els preus dels carnets federatius de la FEEC,
vigents a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre del 2016.
Els preus, en euros, dels carnets per a l’últim quadrimestre són els següents:

CULTURAL DE CALDES.
OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10 DE LA NIT

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

E-MAIL CONTACTE:

info@cecmo.net

E-MAIL PEL CONCURS FOTOGRAFIA:
concurs.cecmo@gmail.com
(especificar modalitat del tema:
DETALL / PAISATGE )

TELÈFON : 619 55 75 34
ADEÇA POSTAL : CECMO
C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :

Cal recordar que el preu dels carnets federatius de la modalitat E, que
corresponen a les expedicions de muntanya de més de 7.000 metres i zones polars, donades les especials característiques d’aquestes activitats,
no es veurà modificat.
Recordeu que el procediment per sol·licitar aquests carnets és el mateix que l’emprat fins ara, és a dir cal ingressar l’import de la llicència
sol·licitada i llavors des del CECMO demanarem a la FEEC la tramitació de la corresponent llicència.

(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
—8—
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TRAVESSA DEL JULIOL.
El mes de juliol és adient per fer travesses pel Pirineu, i com ja és costum als darrers anys des del CECMO organitzem alguna travessa amb
pernoctació en algun refugi de muntanya. Aquest any, la ruta començava a Baños de Panticosa, per anar a dormir al refugi de Bachimaña i la
segona jornada anar fins a Sallent de Gállego on ens recollia l’autocar
per tornar cap a Caldes.
Comencem doncs la ruta des del Refugio de la Casa de Piedra a Baños
de Panticosa, a 1630 metres d’altitud.
Seguint el GR-11 anem guanyant metres fins arribar al refugi de Bachimaña a 2300 metres. Pugem pel costat de
torrent fins a la Cuesta del Fraile i la
Cascada, superem els 600 metres de
desnivell en unes 2 hores. Un cop instal·lats al refugi, la opció de passejar
pels entorns d’aquest, amb l’embassament de Bachimaña Alto al costat ens
ajuda a passar les hores de la tarda tot
esperant el sopar i el descans al refugi.
La llarga etapa del dia següent ens fa
aixecar-nos d’hora per esmorzar una
mica i començar la ruta. Uns quants
membres del grup d’Alpinisme del
CECMO van anar a dormir fent bivac,
als Ibones Azules, per guanyar temps i pujar als Picos del Infierno. La
resta del grup, després de l’esmorzar, enfila pel GR-11 cap als Ibones
Azules i després la pujada fins al Collado del Infierno, gaudint del paisatge d’alta muntanya que s’ens mostra esplendorós. El Picos del Infierno a la nostra esquerra, algunes clapes de neu que queden de l’hivern, i
finalment assolir el coll que ens donarà una nova visió i un paisatge diferent.(2712 metres)

—6—

CIRC DE PIEDRAFITA
En aquest punt reagrupem amb els companys que han anat a fer els
Infiernos per seguir la ruta tots plegats. Un franqueig per sobre del Ibon
de Tebarrai ens ha de portar fins al Collado de Piedrafita (2780 metres),
just sota el Pic de Tebarrai. De fet gairebé és una porta que s’obre al
buit, doncs una vegada al petit coll sembla que la muntanya es desplomi
fins a l’Ibon de Llena Cantal. Baixem amb precaució i superem xinoxano el trem més complicat, i ja sembla que som a una zona més tranquila i segura quant uns
mala rebrincada d’una
component del grup li
provoca una lesió que
trastoca l’esdevenir de la
resta de travessa. La falta de cobertura telefònica obliga a tres membres
a anar fins al refugi de
Respomuso per avisar de
l’incident. Dos més es
queden amb l’accidentada per esperar que arribi
l’helicòpter i la resta,
amoïnats i capbaixos a iniciar el llarguíssim descens fins a Sallent de Gállego (1400 metres). És quant ja arribem a baix que aconseguim conèixer
que ja han rescatat la persona lesionada, que les persones que s’han quedat amb ella estan baixant també cap a Sallent i que finalment, a part
de la convalescència que li pugui quedar a l’accidentada, la jornada la
podem donar per ben resolta. L’admiració per la bellesa del paisatge des
de les proximitats de Respomuso fins a Sallent de Gállego segurament
quedaran per a alguna futura travessa per la zona. Agraïr tanmateix al
serveis de rescat de muntanya de la zona, i recalcar la necessitat de disposar de la corresponent cobertura que ens dona la llicència federativa
de la FEEC.
—7—
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Es tracta doncs de passar un matí de capvuitada amb contacte amb la
natura del nostre entorn i a més a més ser solidaris amb una investigació
que potser algun dia ajudi a families com les de l’Ana a no haver de passar
les dificultats que suposa una enfermetat catalogada de minoritària.
Obrirem també canals de suport pels que no puguin ser-hi aquell dia i
vulguin tanmateix col·laborar amb aquesta iniciativa, i de manera avançada donem les gracies a totes aquelles empreses, botigues i altres
col·laboradors que ajudin a fer possible aquest repte.
Als socis del CECMO que vulguin ajudar en la organització d’aquest esdeveniment, en el seguiment del recorregut, amb la organització dels controls, etc us podeu adreçar tant al local del carrer Buenos Aires com a través d’internet, doncs tota col·laboració serà ben rebuda aquell dia.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
El passat mes de juliol, i com ja és una tradició des de l’inici del
CECMO varem tenir una nova sessió de Projeccions a la Fresca, en l’espai habitual del jardí del TOC. Una vegada més agraïr al personal d’aquest espai la col·laboració amb el CECMO per tal de poder organitzar
aquestes PROJECCIONS A LA FRESCA.
El dia 8 de juliol el Pau Carnicero ens va fer una explicació de l’ascensió
que varen realitzar per pujar al cim del Mont Blanc, amb fotografies i
ilustracions del mateix Pau. Una visió molt al dia de com va anar l’assoliment del cim més alt dels Alps.
El dia 15 de juliol el Fulgenci Farré ens va apropar a l’illa de Islàndia,
aprofundint amb coneixements de geologia la formació d’aquesta illa
d’origen volcànic i a més a més amb imatges de gran qualitat. Al finalitzar aquesta sessió es va fer entrega dels premis del I concurs de fotografia del CECMO.
El dia 22 de juliol la meteorologia ens va fer una mica la guitza doncs
les precipitacions d’aquella tarda no van permetre de poder fer la Projecció al jardí i es va utilitzar la sala gran del TOC per fer el passi. El Sergi
Ricart ens va transportar fins a l’himalaia a través d’imatges preses durant diferents viatges i que defugen dels llocs més populars d’aquelles
terres, per recorrer valls poc conegudes i conèixer una mica millor la vida
quotidiana dels habitants de la zona.
A totes les sessions l’assistència de públic es manté en la linea entre 50 i
80 persones, una mica depenent de cada temàtica i de les diferents activitats que hi coincideixen, però mantenint una part d’assistents prou
fidel a cada sessió.
Ara ja, a esperar que retorni un nou estiu mentre preparem tres noves
projeccions que ens transportin a nous espais naturals i ens permetin
gaudir de imatges interessants i experiencies engrescadores.
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ACTIVITATS PROPERES
De les activitats de la propera pàgina us detallem algunes coses a tenir
en compte:
** Estem acabant les etapes del GR-1, doncs amb les dues programades pel setembre i octubre quedaran només 18 kms des de Camallera fins
a la costa, a l’Escala. Recordem que aquestes etapes del GR1 solen anar
acompanyades, quant es pot, d’alguna visita cultural d’interés.
** Pel dissabte 10 de setembre tenim prevista una sortida des del llac
de les Bulloses. Serà una primera activitat del curs oberta a diferents
nivells de muntanya, doncs tindrem la opció de pujar al cim del Carlit
( recorregut llarg i amb força desnivell ) o bé fer un recorregut més suau
visitant els set o vuit llacs que trobem al voltant del de les Bulloses. Una
sortida per poder gaudir de la muntanya al nivell que vosaltres dessitgeu.
** Pel dijous 15 de setembre, a la biblioteca de Caldes de Montbui una
interessant presentació de la guia de muntanya “3mils.cat” a càrrec de
Jordi Puigneró a 2/4 de 8 de la tarda. Una manera de descobrir com assolir tots els cims de més de 3000 metres d’altitud de Catalunya enllaçant-los els uns amb els altres, explica’t per l’autor de la guia i promotor
de la idea.

CONCURS DE FOTOGRAFÍA
El passat mes de maig es va acabar el termini per presentar les fotografies que optaven als premis del I Concurs de fotografia del CECMO, i
a la sessió del 15 de juliol de les Projeccions a la Fresca es va fer entrega
dels premis a les persones guanyadores.
Ara tornem a engegar un II Concurs de fotografia, que funcionarà basicament com el primer. Es poden presentar fotografies de les activitats
organitzades pel CECMO, entrant també les activitats fetes el mes de
juliol del 2016 i fins a finals de maig del 2017. Recordeu que és una fotografia de cada tema ( apartat de DETALL i apartat de PAISATGE) per
cada una de les sortides o activitats. Les fotografies cal enviarles a l’adreça de correu electrònic
concurs.cecmo@gmail.com
i és aconsellable que definiu vosaltres a la modalitat que pertany la fotografia, i li poseu un titol per tal d’identificarla millor. (Aquesta adreça la
trobareu sempre al llistat de les ADRECES D’INTERÉS que hi ha en
aquest butlletí).
Recordem que les imatges que ens aneu enviant es van recollint i una
vegada tancat el termini de presentació de fotografies aquestes es passen
als membres del jurat ( son persones que no tenen un vincle directe amb
el CECMO ) i aquests escolliran les que creuen millors segons els seus criteris. Per les Projeccions a la Fresca del 2017 es donaran els premis als
guanyadors del concurs.
Us convidem doncs a participar en aquest nou concurs i us animem a
que capteu aquells moments i detalls de cada sortida que a vegades poden esdevenir molt interessants i que fins i tot sense tenir grans aparells
fotogràfics ser capaços de captar aquella imatge interessant.
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NOTICIES CECMO
** El proper 10 de setembre a Caldes de Montbui tindrà lloc un esdeveniment fins ara inèdit, una prova de la Copa Catalana d’Escalada
en Bloc, una competició que es cel·lebra en diferents poblacions de Catalunya, promoguda des de la FEEC i organitzades per diferents Centres Excursionistes. El CECMO , a través de l’espai “El Gat Penjat” de
Caldes de Montbui, porta aquesta prova al Parc de l’Estació el proper
dissabte 10 de setembre, durant tot el dia. Al ser una prova que engloba
tot Catalunya fa que vinguin a Caldes alguns dels millors en aquesta
disciplina. L’accés és obert a tothom, i hi esteu tots convidats a donarhi una ullada en qualsevol moment del dia.
** Cada dos anys té lloc la Nit de l’Esport de Caldes de Montbui i
aquest any coincideix amb el final de la cel·lebració de l’any del desè
aniversari del CECMO. És per això que enguany l’Ajuntament de Caldes de Montbui donarà al CECMO una Menció Especial per aquests 10
anys de l’Entitat.
** El passat 9 de juliol es va realitzar una altre sortida per tal de
conèixer millor la vegetació que creix en els diferents àmbits naturals
on ens movem, com interpretar quines espècies viuen en aquell àmbit i
perquè les hi trobem. Va ser a la Vall d’Eina i va ser conduida pel soci
del CECMO el Pau Carnicero, que ens va transmetre de nou els seus
coneixements de botànica i d’interpretació del medi.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:
DISSABTE 10 SETEMBRE: Travessa des de l’estany de les Bulloses
per fer la ruta dels llacs o pujar al Pic Carlit. Desplaçament amb vehicles
particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DISSABTE 10 SETEMBRE: Copa Catalana d’Escalada en Bloc, al
Parc de l’Estació de Caldes de Montbui. Des de les 9 del matí fins a les 7 de
la tarda. Més informació a EL GAT PENJAT, de Caldes de Montbui.
DIJOUS 15 SETEMBRE: Presentació de la gruía “3mils.cat” a càrrec
de Jordi Puigneró, autor d’aquesta travessa per l’alt Pirineu. Biblioteca de
Caldes a les 19:30 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 25 SETEMBRE: 18ª etapa del GR-1, entre Besalú i Banyoles de 16 kms i desnivell de +220m/ -275 m..DIFICULTAT BAIXA.
Desplaçament en autocar. Cal reservar. Llicència federativa “A”. Persona
contacte JAUME FRANCISCO.
DISSABTE 15 OCTUBRE: Matinal senderista de Capvuitada de FesA la societatsolidària
on vivim està
prou de moda
que moltes
families
tinguin
ta Major. Caminada
en benefici
de l’estudi
de la
Dermatiomisitis
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
juvenil. Apeixos,
les 8 del
matí al Parc de Can Rius. Preu destinat integrament a
tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
beneficiencia:
5 €que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
reflexió
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIUMENGE
30 OCTUBRE: 19ª etapa del GR-1 entre Centenys i Caexcursions.
mallera de 22 kms i desnivell de +125m/ -160 m. DIFICULTAT BAIXA.
Des del
us demanem
que usLlicència
abstingueufederativa
de portar animals
de
Desplaçament
enCECMO
autocar.
Cal reservar.
“A”. Persona
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
contacte JAUME
FRANCISCO.
us expliquem a continuació.
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
SEVA
PRÈVIA
ELi que
DIJOUS
que es poden
no LA
sentir
a gust REUNIÓ
amb la presència
d’animals,
aquests
TERIORpoden
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I
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tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
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•

La fotografia de portada és de l’Ester Poch, feta pujant cap al Collado
de Infiernos a la travessa de juliol i la de la contraportada d’en Joan
Soler, feta a la Vall d’Eina a la sortida de botànica . A l’interior del
butlletí hi trobem fotografies de l’Ester Poch i Joan Soler. La redacció
i disseny del butlletí està realitzada per en Joan Soler.

•

D’aquest butlletí s’han realitzat 200 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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