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**A la portada hi tenim la fotografia de paisatge guanyadora del II concurs de fotografia del CECMO, i a la contraportada la guanyadora en la modalitat de detall,
fetes per la Cristina Millán i la Remei Camps, respectivament. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de Carles Montpart, el Cesc Puig i del grup CECMOALPI. La redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb
la col·laboració del Pau Carnicero ( Alpinisme).
**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 Centre Cívic i Cultural, al càmping “El
Pasqualet, a l’espai del Gat Penjat i a Centres Excursionistes veïns.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Per al darrer quadrimestre del 2017 els preus de les llicències federatives es rebaixen considerablement. A partir del dia 1 de setembre els nous preus son els
que us donem a continuació, en la modalitat de federat únic o en els paquets de
quotes familiars. Si necessiteu la llicència habilitada FEDME durant el mes de
setembre cal afegir-hi 11,75€ i a partir del dia 1 d’octubre només 8€. Les llicències federatives de modalitat E no tenen variació de preu respecte les tarifes de
tot el 2017. El procediment per sol·licitar aquestes llicències segueix essent l’habitual de tot l’any al CECMO.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 2 SETEMBRE: Sortida a les Penyes Altes del Moixeró. Travessa de tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIES 16/17 SETEMBRE: 8ª Etapa del GR-11 entre Arans i
Àreu. Nit al refugi de Comapedrosa (Andorra) Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 24 SETEMBRE: Matinal als Cingles de Bertí. Recorregut fàcil. Desplaçament vehicles particulars. Llicència federativa
“A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DISSABTE 14 OCTUBRE: Matinal excursionista amb caminada
de caire Solidari, per recollir fons per l’estudi de la Dermatomiositis Infantil. Sortida del Parc de Can Rius, a partir de 2/4 de 9 del matí. Ampliarem informació
d’horaris
recorreguts
a partir
del setembre.
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on vivimi està
prou de moda
que moltes
families tinguin
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o
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DIUMENGE 29 OCTUBRE: 9ª Etapa del GR-11 entre Ulldeter i
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
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autocar.que
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per les raons
que
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expliquem a continuació.
En primer
lloc, en tractar-se d’activitats
hi intervé
gent que potser
REUNIÓ
PREPARATORIA
DE onLA
SORTIDA
EL
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DIJOUSque
ANTERIOR
A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

ATENCIÓ A POSSIBLES CANVIS AL LLOC DE TROBADA
DE LES SORTIDES.
— 11—

NÚ ME R O

71

S E T EM B R E - O CT U B R E 2 0 1 7

REFLEXIONS...
Una vegada acabat el període estival i les vacances per la majoria, reprenem les activitats del CECMO. Abans de comentar algunes particularitats d’alguna sortida, cal que estigueu atents al punt de trobada per
aquestes sortides, doncs és possible que es modifiqui, donat que l’aparcament de cotxes de l’estació d’autobusos ha esdevingut zona blava en
la seva totalitat. En els propers dies decidirem quin és el punt de trobada, de manera que sigui fàcil deixar-hi els vehicles que no s’utilitzen per
la sortida. Per això caldrà estar atents a aquest nou punt de trobada.
Pel que fa a les activitats, seguirem amb les etapes del GR-11, la del
mes de setembre un xic adelantada per aprofitar els darrers dies d’obertura dels refugis del pirineu i a l’octubre recuperant la normalitat al
darrer cap de setmana del mes. Seguirem amb sortides matinals, una al
setembre per la part dels Cingles de Bertí, i a l’octubre no en tenim cap
de moment, doncs hi ha l’activitat del dissabte de capvuitada de la Festa Major, que en realitat serà una matinal, basicament en el mateix format que l’any passat, realitzant una caminada solidària a favor de l’estudi de la Dermatomiositis infantil. Encara desconeixem preus, horaris i
recorreguts, però sí que podem dir que hi haurà diferents nivells, de manera que cadascú pugui escollir el recorregut que més l’hi interessi. La
sortida serà al Parc de Can Rius i probablement entre 8 i 9 del matí.

Cinc del matí. Es desperta amb el segon avís del despertador. Sort
que al vespre anterior s’havia deixat preparada la motxilla per la sortida d’avui. Només havia d’agafar l’aigua de la nevera i l’amanida preparada que s’havia comprat pel dinar. Avui tocava sortida amb grup,
el desplaçament en autocar, fet que permetia una major relaxació. Va
arribar al lloc de trobada just quant ho feia també l’autocar. Va deixar
la motxilla al departament inferior i es prepara pel viatge, tot analitzant que no s’hagi deixat res. De fet les previsions pel temps eren bones, però mai se sap, sempre procura portar l’impermeable , menjar i
beguda suficients per si hi ha algun contratemps.
La sortida d’avui, una travessa clàssica per paratges d’alta muntanya, després d’un matí esplèndid, semblava que estigués destinada a
anar-se torçant mica en mica. Primer, aquell torrent esplendorós i
magnífic per fer fotografíes, però aquella pedra relliscosa que no deixa
fixar bé la bota, i “xafff...” el peu dins l’aigua, fins a genoll. Caram
quina refrescada!!!
A més a més, aquelles bones previsions meteorològiques anunciades
es van anar torçant, i el creixement de núvols dïurns, tant habitual en
aquestes èpoques, van acabar en un xàfec d’aquells que sembla que
tota l’aigua que hem vist als estanys ara ens caigui del cel. De fet podríem dir que el nostre amic ara ja ha equilibrat la mullena del peu
amb tot el cos.
Quant arriben a l’autocar ja no plou, però al fet de tenir tota la roba
del cos mullada, caldrà afegir-hi el fang enganxat als camals dels pantalons i a les botes. Ara s’adona que aquells consells que sempre havia
ignorat, de deixar roba de recanvi a l’autocar per poder canviar-se
quant acabava la ruta, avui serien d’una gran utilitat. Com pot, intenta quedar-se amb la roba menys bruta i mullada al damunt, per pujar
a l’autocar, sense poder evitar certes mirades de repulsa de companys i
conductor ( ningú dirà res, però tothom ho veu...). Per la propera sortida portarà roba de recanvi, segur.

— 10 —
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Alps, Écrins

• Travessa de la Meije, D, IV, Andy, Pau i Peter.

ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
DE CALDES.
OBERT DIJOUS DE 2/4 de 9 A LES 10 DE LA NIT

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es
E-MAIL CONTACTE:

info@cecmo.net

Llarga travessa d’un dels cims més emblemàtics
dels Écrins. La travessa s’inicia per la via normal
al Grand Pic, l’aresta del Promontoire, un itinerari per terreny majoritàriament de II i III grau,
amb el pas clau de tota l'ascensió a la Placa dels
Austríacs (IV). Cal parar atenció a la travessa de
la Glacera Carré, amb poca neu i molt gel (40º). El
Grand Pic (3983 m) s’ateny per un terreny poc
definits però senzill i amb bona roca. Amb 3 ràpels
s’inicia la travessa de les arestes, un terreny principalment de cresta senzilla però llarga (II-III),
amb diversos ràpels. Cal destacar la travessa per
la cara nord del Pic Zsigmondy, eminentment en
gel (fins a 70º) però facilitada gràcies als cables
instal·lats.

• Pilar nord de la Pointe d’Amond, D, V+,
550 m, Andy, Pau i Peter.

Impressionant pilar que es dreça al bell mig d’intimidants parets nord a la vall
de la Selle. Després de creuar la glacera est del Diable, l’itinerari s’enfila cap a
l’aresta per terreny fàcil i evident. Una vegada a l’aresta, la verticalitat va
augmentant paulatinament fins a topar amb un “ressalt “ de 150 m on hi trobarem les dificultats més altes (4 llargs entre IV+ i V+). Passat això, terreny més
pròpiament de cresta, no sempre evident, ens duu fins al cim de l’Aiguille central (3338 m). L’itinerari no sempre és evident, però sovint es troben alternatives possibles i quasi sempre sobre un granit excel·lent.

TELÈFON : 619 55 75 34
(només els dijous en horari d’obertura del Centre)

ADEÇA POSTAL :

CECMO

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Pilar nord de
la Pointe
d’Amond

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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La Meije i la seva aresta
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 2017
En la darrera jornada
de les Projeccions a la
Fresca es van fer públiques les fotografíes guanyadores del II concurs
fotogràfic del CECMO, i
es van lliurar els premis
corresponents als seus
autors/res. Les fotografíes guanyadores ho van
ser després de ser puntuades per un jurat de quatre membres aficionats a
la fotografia i aliens a la
direcció del CECMO.

Montserrat

• Lapònia, Portella Gran, V+/Ae, 150 m, equipada, Isma i Óscar
Bona via per una escalada matinal, amb llargs
sostinguts en el V grau (excepte el 4t) i alternant
seccions d’Ae ben equipades. El més exòtic de la
via és el seu inici: dins una cova.

• Haus Estrems, cara est de La Mòmia, 6a,
145 m, semi-equipada, Gemma i Pau.
Fantàstica via eminentment per fissures famosa
pel seu segon llarg en off-width prou dur i exposat. Farem bé de dur un grapadet de friend i tascons per reduir l’exposició...
Pirineus

• Cresta de Bardamina, Vall d’Estós, Benasque, III, Isma i Óscar
Bonica cresta per coronar 3 cims de més de 3000
m: el Paùl inferior, Paùl superior i Bardamina.
Bivaquegem a l’Ibon de Paul, que estava sec i ens
va obligar a fondre neu de la glacera del Posets.
L’itinerari es manté sostingut en el II i III grau.
Tot plegat suma 1900 m de desnivell i 29 km.

Directa a lo Puro

L1 de Lapònia

A la portada i contraportada podeu veure les
fotografies guanyadores
en cada una de les modalitats, i en aquesta pàgina les fotografies que
van quedar en tercera
posició, també de cada
modalitat. Pel proper
butlletí inclourem les
que van quedar en segon
lloc.
A continuació teniu la
relació de les 6 fotografies premiades i els seus
autors:
1er Premi DETALL:”LLUMS I BOIRA SOBRE AIGUA” Remei Camps
2on Premi DETALL:”ENSUCRAT D’HIVERN” Cristina Millán
3er Premi DETALL: “FORN DE CALÇ O MASMORRA” Carles Montpart
1er Premi PAISATGE:”ENCÍS DE BOIRA” Cristina Millán
2on Premi PAISATGE:”CAP AL MAL TEMPS” Cesc Puig
3er Premi PAISATGE:”LLUITA DE SOL I TENEBRES” Carles Montpart

—8—
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TRAVESSA DEL GR-11
El seguiment del GR-11 ens porta a una etapa de dos dies en ple
cor del Pirineu català, dos dies d’alta muntanya. La primera jornada la comencem una mica abans d’arribar a l’estany d’Engolasters,
a 1280 metres d’altitud, i per l’anomenat “camí del matxos” arribem fins al Coll de Jovell (1780 m.). Un ràpid descens ens portarà
a les edificacions de
Ràmio (1622 m.), per
on passa el riu Madriu,
que dóna nom a la vall
que ens portarà fins al
refugi de l’Illa, en una
pujada constant però
molt agradable de fer,
gairebé sempre amb el
riu com a company, i
que ens descobrirà racons de gran bellesa i un bon ventall de la varietat d’arbres i flors que ens ofereix l’alta muntanya pirenaica. Primer el refugi lliure de Fontverd (1880 m.) i després el del Riu dels
Orris ( 2230 m.) marquen bones fites per fer-hi paradetes per gaudir
de tot l’entorn.
Finalment arribem al capdamunt de la vall, i als peus dels cims de
Pessons, Vallcivera o Ensagents, trobem el refugi de l’Illa ( 2485
m.), des de fa poc temps refugi guardat i on farem nit per completar
el dia següent el recorregut fins a Meranges. Pels que van pujar més
lleugers la possibilitat de fer el cim dels Pessons era un al·licient extra que arrodonia la jornada.
Després de descansar els cossos, el segon dia reprenem la GR-11,
vorejant l’estany de l’Illa i enfilem cap al port de Vallcivera ( 2550
m.) i punt fronterer entre Catalunya i Andorra.
—6—

7ª ETAPA: ENGOLASTERS-MERANGES
Un primer tram de descens vertiginós, passant pel costat de l’anomenada Roca Sibaneja, magnífic referent òptic per localitzar el coll, ens
porta fins al pla de Vallcivera, circ glaciar perfectament dibuixat i inici de la vall que ens portarà fins la Cabana dels Esparvers (2068 m.),
cruïlla de camins en la confluència dels rius Montmalús, Vallcivera i
Engaït, que tots junts acabaran formant el riu de la Llosa. En aquesta
confluència de camins el GR-11 busca la direcció de llevant per enfilar-se
en fortes llaçades i
pendents pronunciats cap a la Portella
d’Engorgs
(2700
m.). El descens fins
al refugi Folch Girona encara és més
acusat,
sobretot
fins a trobar els primers
estanyols
(2375 m.). A partir del refugi deixem el GR-11 que ens portaria fins al
refugi de Malniu, però per no repetir un tram de camí fet en l’anterior
etapa arribarem al poble de Meranges (1540 m.) seguint el sender nº
101 passant abans pel poblet de Girul. Una refrescada a la font de la
localitat ens donarà les darreres forces per anar a trobar l’autocar que
ens espera a Meranges.
Dues jornades per gaudir de l’Alt Pirineu resseguint el GR-11, en una
època on la natura s’expressa en la seva màxima esplendorositat, el
torrents ens mostren la seva generositat fluvial, i en general la muntanya ens mostra la seva cara més amable.
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ADEÇA POSTAL :

CECMO

C/ BUENOS AIRES 16-18
08140 CALDES DE MONTBUI.

Pilar nord de
la Pointe
d’Amond

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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REFLEXIONS...
Una vegada acabat el període estival i les vacances per la majoria, reprenem les activitats del CECMO. Abans de comentar algunes particularitats d’alguna sortida, cal que estigueu atents al punt de trobada per
aquestes sortides, doncs és possible que es modifiqui, donat que l’aparcament de cotxes de l’estació d’autobusos ha esdevingut zona blava en
la seva totalitat. En els propers dies decidirem quin és el punt de trobada, de manera que sigui fàcil deixar-hi els vehicles que no s’utilitzen per
la sortida. Per això caldrà estar atents a aquest nou punt de trobada.
Pel que fa a les activitats, seguirem amb les etapes del GR-11, la del
mes de setembre un xic adelantada per aprofitar els darrers dies d’obertura dels refugis del pirineu i a l’octubre recuperant la normalitat al
darrer cap de setmana del mes. Seguirem amb sortides matinals, una al
setembre per la part dels Cingles de Bertí, i a l’octubre no en tenim cap
de moment, doncs hi ha l’activitat del dissabte de capvuitada de la Festa Major, que en realitat serà una matinal, basicament en el mateix format que l’any passat, realitzant una caminada solidària a favor de l’estudi de la Dermatomiositis infantil. Encara desconeixem preus, horaris i
recorreguts, però sí que podem dir que hi haurà diferents nivells, de manera que cadascú pugui escollir el recorregut que més l’hi interessi. La
sortida serà al Parc de Can Rius i probablement entre 8 i 9 del matí.

Cinc del matí. Es desperta amb el segon avís del despertador. Sort
que al vespre anterior s’havia deixat preparada la motxilla per la sortida d’avui. Només havia d’agafar l’aigua de la nevera i l’amanida preparada que s’havia comprat pel dinar. Avui tocava sortida amb grup,
el desplaçament en autocar, fet que permetia una major relaxació. Va
arribar al lloc de trobada just quant ho feia també l’autocar. Va deixar
la motxilla al departament inferior i es prepara pel viatge, tot analitzant que no s’hagi deixat res. De fet les previsions pel temps eren bones, però mai se sap, sempre procura portar l’impermeable , menjar i
beguda suficients per si hi ha algun contratemps.
La sortida d’avui, una travessa clàssica per paratges d’alta muntanya, després d’un matí esplèndid, semblava que estigués destinada a
anar-se torçant mica en mica. Primer, aquell torrent esplendorós i
magnífic per fer fotografíes, però aquella pedra relliscosa que no deixa
fixar bé la bota, i “xafff...” el peu dins l’aigua, fins a genoll. Caram
quina refrescada!!!
A més a més, aquelles bones previsions meteorològiques anunciades
es van anar torçant, i el creixement de núvols dïurns, tant habitual en
aquestes èpoques, van acabar en un xàfec d’aquells que sembla que
tota l’aigua que hem vist als estanys ara ens caigui del cel. De fet podríem dir que el nostre amic ara ja ha equilibrat la mullena del peu
amb tot el cos.
Quant arriben a l’autocar ja no plou, però al fet de tenir tota la roba
del cos mullada, caldrà afegir-hi el fang enganxat als camals dels pantalons i a les botes. Ara s’adona que aquells consells que sempre havia
ignorat, de deixar roba de recanvi a l’autocar per poder canviar-se
quant acabava la ruta, avui serien d’una gran utilitat. Com pot, intenta quedar-se amb la roba menys bruta i mullada al damunt, per pujar
a l’autocar, sense poder evitar certes mirades de repulsa de companys i
conductor ( ningú dirà res, però tothom ho veu...). Per la propera sortida portarà roba de recanvi, segur.

— 10 —
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Per al darrer quadrimestre del 2017 els preus de les llicències federatives es rebaixen considerablement. A partir del dia 1 de setembre els nous preus son els
que us donem a continuació, en la modalitat de federat únic o en els paquets de
quotes familiars. Si necessiteu la llicència habilitada FEDME durant el mes de
setembre cal afegir-hi 11,75€ i a partir del dia 1 d’octubre només 8€. Les llicències federatives de modalitat E no tenen variació de preu respecte les tarifes de
tot el 2017. El procediment per sol·licitar aquestes llicències segueix essent l’habitual de tot l’any al CECMO.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DISSABTE 2 SETEMBRE: Sortida a les Penyes Altes del Moixeró. Travessa de tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIES 16/17 SETEMBRE: 8ª Etapa del GR-11 entre Arans i
Àreu. Nit al refugi de Comapedrosa (Andorra) Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 24 SETEMBRE: Matinal als Cingles de Bertí. Recorregut fàcil. Desplaçament vehicles particulars. Llicència federativa
“A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DISSABTE 14 OCTUBRE: Matinal excursionista amb caminada
de caire Solidari, per recollir fons per l’estudi de la Dermatomiositis Infantil. Sortida del Parc de Can Rius, a partir de 2/4 de 9 del matí. Ampliarem informació
d’horaris
recorreguts
a partir
del setembre.
A la societat
on vivimi està
prou de moda
que moltes
families tinguin
algun animal de companyia a casa, generalment gossos, gats, ocells o

DISSABTE
Sortida
de tot
el dia
a la
VallLadel
peixos,21
tot D’OCTUBRE:
i que hi ha qui també
té alguna
espècie
menys
comú.
Lord, al Solsonès.
Desplaçament
enCECMO
vehicles
particulars.
reflexió que
volem fer des del
afecta
bàsicamentLlicència
als gossos,fedeja
quePersona
és l’espècie
que possiblement
ens acompanyi en les nostres
rativa “A”.
de contacte
JORDI CANUT.
excursions.

DIUMENGE 29 OCTUBRE: 9ª Etapa del GR-11 entre Ulldeter i
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
Núria. Desplaçament
en activitats
autocar.que
Calorganitza
inscriure’s
prèviament.
Llicència
companyia en les
el Centre,
per les raons
que
Federativaus“A”.
Persona
de
contacte
RAMON
MATA.
expliquem a continuació.
En primer
lloc, en tractar-se d’activitats
hi intervé
gent que potser
REUNIÓ
PREPARATORIA
DE onLA
SORTIDA
EL
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
DIJOUSque
ANTERIOR
A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

ATENCIÓ A POSSIBLES CANVIS AL LLOC DE TROBADA
DE LES SORTIDES.
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**A la portada hi tenim la fotografia de paisatge guanyadora del II concurs de fotografia del CECMO, i a la contraportada la guanyadora en la modalitat de detall,
fetes per la Cristina Millán i la Remei Camps, respectivament. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies de Carles Montpart, el Cesc Puig i del grup CECMOALPI. La redacció i disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb
la col·laboració del Pau Carnicero ( Alpinisme).
**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 Centre Cívic i Cultural, al càmping “El
Pasqualet, a l’espai del Gat Penjat 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

info@cecmo.net
SETEMBRE – OCTUBRE 2017

