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**A la portada hi tenim la fotografia de detall segona classificada del II concurs de
fotografia del CECMO, i a la contraportada la segona en la modalitat de paisatge,
fetes per la Cristina Millán i el Cesc Puig respectivament. A l’interior del butlletí hi
trobem fotografies del Pedro Martínez, d’arxiu del CECMO 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), i el grup Defensa de la Riera.
**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
NOVEMBRE—DESEMBRE 2017
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Arriba finals d’any i caldrà anar preparant la renovació de la llicència federativa pel 2018, que com sol ser habitual els darrers anys, activarem el procediment a partir de meitat de desembre, una vegada es coneguin els preus i requisits que ens dóna la FEEC. Per la nostra part, la dinàmica serà semblant a la de
cada any, és a dir pagant el preu de llicència i el de la quota de soci del 2018, en
fer la sol·licitud. Recordem una vegada més que la vostra llicència s’esgota el 31
de desembre i que cal actualitzar-la per estar coberts a partir del dia 1 de gener.

Ja fa uns anys el CECMO va adquirir dos models de jaquetes que es van
personalitzar amb el logo del Centre Excursionista i que han estat a disposició dels socis que volien comprar-ne, així com les camisetes que es
van oferir al seu moment als socis. Com que algunes talles o models ja
comencen a escassejar, i per tal de fer liquidació d’aquests estocs de roba, els tindrem a disposició dels socis que en vulguin adquirir, a uns preus
molt assequibles. Les jaquetes, tant el model més gruixut com el més
lleuger, es vendran a 10 € la peça i les camisetes es vendran a 3 € la peça,
els dijous en horari d’obertura del CECMO. Podeu aprofitar per renovar
el vestuari CECMO, però tingueu
en compte que hi ha talles i models, sobretot de jaquetes que en
queden pocs exemplars.
Per altre banda, i com a
sol·licitud per part d’alguns socis,
hem posat en marxa la
el·laboració del logo del CECMO
brodat, de manera que cadascú
pugui personalitzar al seu gust el
material que li plagui. Per tal que us feu una idea, adjuntem una imatge
de la mostra feta, que té unes mides d’uns 7 X 4,5 cms, i el preu serà de 6
€ la peça, que és el preu de cost. De moment en farem una tirada curta i
després sobre comanda se’n podran demanar més.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIES 11 / 12 NOVEMBRE: SECCIÓ ESCALADA. Curs d’autorrescat en paret. Cal inscripció prèvia. Persona de contacte PAU CARNICERO.
DISSABTE 18 NOVEMBRE: Sortida a la Serra del Montsant.
Travessa de tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DISSABTE 25 NOVEMBRE: Xerrada “Escalada...Per què ens
lesionem?” a càrrec de la Núria Carnicero, al Gat Penjat a les 19:30 hores. Entrada gratuita.
DIUMENGE 26 NOVEMBRE: 10ª Etapa del GR-11 entre . Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DISSABTE 30 DESEMBRE: Tradicional matinal “La CrematorA la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
rons”, amb
recorregut
per determinar.
Desplaçament
enocells
vehicles
algun
animal deencara
companyia
a casa, generalment
gossos, gats,
o
particulars.
Llicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
JOAN
SOpeixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
LER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIVENDRES
12 DE GENER: Assemblea General Ordinària del
excursions.
CECMO, a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
les 21:30 hores.
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
primer lloc, en tractar-se
d’activitats on hi
intervé gent que potser
DIJOUSEnANTERIOR
A L’ACTIVITAT
PROGRAMADA.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
ATENCIÓ!!!
EL PUNT DE TROBADA PER LES SORTIDES
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

ÉS DAVANT LA BENZINERA DEL CAPRABO.
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REFLEXIONS...
Tal com ja deixàvem apuntat en l’anterior butlletí, hem canviat el
punt de trobada per quant fem qualsevol sortida, ja sigui en vehicles
particulars o en autocar. El nou punt de trobada és davant la benzinera
que hi ha a l’entrada de Caldes venint de Barcelona, on podem aprofitar
els llocs d’aparcament del centre comercial.
Pel que fa a les activitats, us oferim el llistat d’activitats programades
fins al moment, on hi destaquem la sortida clàssica del GR-11 ( només
al novembre, doncs al desembre no se’n fa cap), la tradicional sortida de
crematorrons, de moment programada pel dissabte 30 de desembre, una
sortida de tot el dia per la Serra del Montsant, i un parell d’activitats
d’escalada, un curset d’autorrescat i una xerrada sobre les lesions en escalada a càrrec de la sòcia del CECMO, Núria Carnicero, que creiem pot
ser interessant fins i tot pels que no fan escalada.
A més amés, us anunciem ja l’Assemblea General Ordinària que tindrà
lloc com és tradicional a principi de gener, concretament el divendres
dia 12 de gener, i que a la pàgina 9 d’aquest butlletí en teniu l’ordre del
dia. Esperem una bona assistència de socis, per poder comentar els detalls del CECMO durant el 2017 i parlar dels objectius pel 2018. Es tracta del moment idoni per relacionar les inquietuds dels socis amb la feina
anual de la Junta de l’entitat.

Durant les darreres setmanes la situació política que viu el nostre pais
té unes connotacions i relevancia que afecten, de manera més o menys
directa a bona part de la població i per tant a la majoria de socis del
CECMO. El nostre Centre Excursionista, com a entitat esportiva, es
manté al marge d’aquests intensos conflictes polítics que condicionen el
dia a dia de les nostres vides, però no podem obviar ni pretenem amagar
que cadascú de nosaltres pot tenir les seves inquietuds polítiques, que a
nivell personal és ben lliure d’expresar quant i com vulgui. A vegades,
fins i tot es fa difícil de separar quant parlem en nom del CECMO o ho
fem a títol personal, i hom en pot donar fe a l’hora de redactar les informacions d’aquest butlletí, malgrat que intentem esmerçar-hi tot l’esforç
possible.
Els esdeveniments son tant imprevisibles, i variables en molt poc
temps, que potser entre el moment de redactar aquesta informació i
quant els socis la podreu llegir, la situació hagi esdevingut cap on no
imaginem i aquest article quedi desfassat. I reflexionem sobre aquesta
qüestió, perquè, malgrat que en cap moment hem posicionat politicament a l’entitat, aquesta situació condiciona el ritme de treball per part
nostra. A vegades és difícil trobar moments per preparar informacions
de sortides, programar activitats, i en definitiva concentrar-se en el dia
a dia del CECMO.
Us demanem sigueu comprensibles quant potser en aquest butlletí no
us podrem informar plenament de les properes activitats, o a vegades els
correus informatius no arribin amb la suficient antel·lació, però tingueu
clar que de moment les ganes de fer sortides a la muntanya no l’hem
perduda, i fins i tot ens pot ajudar a combatre el neguit dels afers diaris.
Sí que volem deixar constància que aquesta postura no ens ha d’impedir fer una ferma defensa a favor de la llibertat de les persones i de les
seves idees, que tinguin dret a decidir lliurement el seu futur i que ningú
es pugui veure privat d’aquesta llibertat per defensar de manera pacífica les seves idees.

— 10 —
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES

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

12 DE GENER DE 2018 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3

ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2017.

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

E-MAIL CONTACTE:

4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2018.

info@cecmo.net

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2018.

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.

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

—4—

8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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CAMINADA SOLIDARIA
Viu la Riera és un projecte de participació per a la rehabilitació de la Riera Caldes
de Montbui, impulsat per l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i
l’School of Architecture de UIC Barcelona, que pretén implicar a la ciutadania en la
presa de decisions i en implementar i mantenir accions de millora.
Els municipis als quals se’ls va oferir participar en aquest projecte van ser La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, pels
quals passen les aigües de la Riera de Caldes que acaben abocant-se al riu Besòs. Al
maig del 2016, per tal d’iniciar accions de presa de contacte de la ciutadania amb la
riera, es va fer una primera trobada amb alcaldes i/o regidors dels quatre municipis,
així com de persones o grups implicats en la defensa del territori. Des de Caldes de
Montbui, el grup de Defensa de la Riera de Caldes ens hi vam implicar ja que des de
feia alguns anys el grup ja treballa per la millora de l’estat de la nostra riera.
Al novembre del 2016, es va organitzar una matinal que tenia com a objectiu presentar el projecte a la població de Caldes. En aquesta ocasió aproximadament unes cent
persones van participar en l'activitat que va començar amb un recorregut guiat per
la riera, des del Molí d’En Ral fins a la timba d’El Remei, per tal de veure directament el seu estat. Per acabar es va presentar l'aplicatiu informàtic que permet deixar
constància dels problemes que els ciutadans havien valorat com a més greus.
Una conclusió que es va recollir al llarg de les diferents trobades és que la Riera de
Caldes és un espai natural del nostre poble, ric en espècies i espais, però malauradament poc conegut i valorat entre la població, com si no formés part del municipi.
Sobreeixidors, deixalles, restes de tot tipus, abocaments incontrolats, ... són habituals al llarg de la riera que passa pel nostre poble.
El projecte Viu la Riera ha continuat durant aquest any 2017; a Caldes hem fet diverses trobades amb el grup impulsor per tal de centrar-nos en els problemes més
urgents de la riera que caldria anar resolent. El darrer 7 d’octubre, ciutadans dels
quatre municipis vam recórrer la riera al seu pas per La Llagosta, comprovant el seu
estat i les possibles accions a realitzar.
Els quatre municipis ens hem proposat conèixer l’estat de salut de la Riera de Caldes, de forma que tinguem una visió de conjunt. A partir d’aquí ens proposem compartir, cooperar i coordinar accions per millorar la Riera de Caldes en el seu conjunt.
GRUP DEFENSA DE LA RIERA DE CALDES

—8—

Per segon any i coincidint amb la matinal excursionista que organitza el
CECMO el dissabte de capvuitada, el passat 14 d’octubre es va realitzar
una Caminada Solidària a favor de l’estudi de la Dermatomiositis juvenil
i així contribuir a la investigació que porta a terme l’hospital de Sant Joan de Déu per poder combatre aquesta malaltia minoritària.
Tal com va succeïr l’any passat, dos recorreguts, un de fàcil que acostava als participants fins al poblat íber de la Torre Roja, i un altre de més
exigent que portava als senderistes fins al cim del Pic del Pent, amb la
novetat que enguany ambdós recorreguts
estaven
senyalitzats i es podien realitzar per
lliure i que als avituallaments
s’oferia
també
l’esmorzar
pels participants. La
participació va pujar fins a 345 persones ( 142 inscrits al
recorregut exigent i
203 al recorregut curt ) que amb la seva col·laboració han fet possible la
recaptació de 1965 € que s’han aportat a Sant Joan de Déu per l’estudi
de la Dermatomiositis. Des del CECMO agraïr de tot cor a tots els que
heu fet possible aquesta recaptació, al mateix temps que esperem gaudíssiu d’aquesta matinal excursionista.
Menció especial també per a totes aquelles persones que es van oferir
com a voluntaris en la organització d’aquesta activitat, la seva implicació ha fet possible la realització d’aquesta causa solidària, i com no l’ajuda de l’Ajuntament de Caldes aportant material logístic i assistència mèdica, i la sempre eficient col·laboració dels membres de Protecció Cívil.

—5—
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ESCALADA
•

ESCALADA
Sistema Central: Gredos i La
Pedriza

El vol de l’home ocell, Les Agudes, Montseny, 235 m, V+/A0, semi-equipada, Óscar i Isma

Aprofitant 4 dies lliures escalem
diverses vies al granit de la Serra de Gredos i la Pedriza. Aquí
fem un curt recull de les vies
escalades. Totes les vies, tot i
que sovint de grau moderat, es
duen a terme en terreny d’aventura i cal un bon domini de l’emplaçament d’assegurances flotants. Podeu veure’n més informació
al
nostre
blog:
h t t p s : / / c e c m o a l p i .
blogspot.com.es

Interessant via malgrat la seva discontinuïtat, principalment sobre esquists.
Montserrat

• GEDE o Gran Xemeneia d’Agulles, l’Escorpí,
Regió d’Agulles, V+/A1, 160 m, semi-equipada
amb material vetust, Jordi i Pau
Genial via amb graduació “de la d’abans”. La primera meitat alterna l’artificial i el lliure, expansions
precàries... La segona part canvia de tònica totalment per fer tres llargs de xemeneia, que es tornen
off-width especialment en el dur darrer llarg.

• Anglada Cerdà, la Boleta Foradada, 6a/A2,
150 m, semi-equipada, Gemma i Josep.
Una altra via de la muralla nord d’Agulles i Frares La Gran Xemeneia d’Agulles
Encantats, gran clàssica. Fàcil de protegir, no cal
pitonar.

• Los Mares del Sur, Pollegó inferior, Vinya
Nova, 120 m, 6a, equipat, Óscar i Isma.

• Tasmania, Paret del Pont de la Vinya Nova,
V+/A0, equipada, Óscar i Isma

• Via de los Abulenses, El Escudo, Gredos, 120m, 6a, semi-equipada. Vertical i sostinguda, reunions 1 i 2 equipades per ràpel·lar (parabolts). Només
fem els 2 primers llargs o no arribem a hora de sopar al Refugi!

Bonica via de plaques fines, verticals i regletes. Bona matinal a l’ombra.

• Kenya, Risco Moreno, Gredos, 6a, 130 m, semi-equipada. Reunions a reforçar o muntar. Sostinguda i sobre roca molt bona alternant diedres i fissures amb boníssimes plaques de granit taronja.

Pirineus

Directa al Pico Abadías

• Mestres Lleonart, Torres de Bassiero, 250m V+. Un tresor dels Pirineus,
molt recomanable. Gemma i Josep
• Anglada Guillamon, Agulles d'Amitges, 165 m, 6b+, Gemma i Josep
• Vía Directa al Pico Abadías (Maladeta), 330 m, 6a. Molt maca i fàcil de
protegir sobre una roca excelent. Bon pateo! Gemma i Josep
• Via Ravier-Dufourmantelle, Torre de Marboré, 415 m, 6b+, Alpina, vertical, exigent, mullada… Simplement brutal! Gemma, Josep i Sergi.

—6—

• Tascones lejanos, Pan de Azúcar, Gredos, 150 m, 6a (V+/A0 obl.) semiequipada. Reunions a reforçar. Poc contínua, poc equipada on es poden emplaçar flotants. Alterna fissures amb trams d'adherència.
• La ira de Júpiter, Pared del Refugio, Gredos, 140 m, 6a+ (V+/A0 obl.)
semi-equipada. Reunions a muntar o reforçar. Primera part poc contínua, la
segona meitat més vertical i atractiva.

Discontínua i qualitat de roca discreta. Assegurances allunyades, recomanable dur alguns flotants.

• Flower Power, Tuc de Saboredo, 180m 6c+/a0
(23.07.2017). Roca i via molt bona. Gemma i Josep

Aquesta sortida ha comptat amb
finançament del CECMO com a
Mar de fissures al Pájaro
projecte de projecció d’escalada,
que pretén facilitar als escaladors del centre dur a terme escalades més lluny de casa. Molt agraïts! Totes les
escalades de la cordada Gemma i Pau.

• Sur Clássica, El Pájaro,
La Pedriza, V+, 190 m,
molt poc equipada als llargs
(1 parabolt i un clau), 4a
reunió a muntar (arbret).
Meca de l’escalada de fissura
a La Pedriza. Tota sobre un
granit molt bo, la primera
part sobre fissures atlètiques fàcls de protegir i la
part alta sobre plaques plenes de bolets de roca. El
grau ens va semblar apretat!
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Els municipis als quals se’ls va oferir participar en aquest projecte van ser La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau Solità i Plegamans i Caldes de Montbui, pels
quals passen les aigües de la Riera de Caldes que acaben abocant-se al riu Besòs. Al
maig del 2016, per tal d’iniciar accions de presa de contacte de la ciutadania amb la
riera, es va fer una primera trobada amb alcaldes i/o regidors dels quatre municipis,
així com de persones o grups implicats en la defensa del territori. Des de Caldes de
Montbui, el grup de Defensa de la Riera de Caldes ens hi vam implicar ja que des de
feia alguns anys el grup ja treballa per la millora de l’estat de la nostra riera.
Al novembre del 2016, es va organitzar una matinal que tenia com a objectiu presentar el projecte a la població de Caldes. En aquesta ocasió aproximadament unes cent
persones van participar en l'activitat que va començar amb un recorregut guiat per
la riera, des del Molí d’En Ral fins a la timba d’El Remei, per tal de veure directament el seu estat. Per acabar es va presentar l'aplicatiu informàtic que permet deixar
constància dels problemes que els ciutadans havien valorat com a més greus.
Una conclusió que es va recollir al llarg de les diferents trobades és que la Riera de
Caldes és un espai natural del nostre poble, ric en espècies i espais, però malauradament poc conegut i valorat entre la població, com si no formés part del municipi.
Sobreeixidors, deixalles, restes de tot tipus, abocaments incontrolats, ... són habituals al llarg de la riera que passa pel nostre poble.
El projecte Viu la Riera ha continuat durant aquest any 2017; a Caldes hem fet diverses trobades amb el grup impulsor per tal de centrar-nos en els problemes més
urgents de la riera que caldria anar resolent. El darrer 7 d’octubre, ciutadans dels
quatre municipis vam recórrer la riera al seu pas per La Llagosta, comprovant el seu
estat i les possibles accions a realitzar.
Els quatre municipis ens hem proposat conèixer l’estat de salut de la Riera de Caldes, de forma que tinguem una visió de conjunt. A partir d’aquí ens proposem compartir, cooperar i coordinar accions per millorar la Riera de Caldes en el seu conjunt.
GRUP DEFENSA DE LA RIERA DE CALDES
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Per segon any i coincidint amb la matinal excursionista que organitza el
CECMO el dissabte de capvuitada, el passat 14 d’octubre es va realitzar
una Caminada Solidària a favor de l’estudi de la Dermatomiositis juvenil
i així contribuir a la investigació que porta a terme l’hospital de Sant Joan de Déu per poder combatre aquesta malaltia minoritària.
Tal com va succeïr l’any passat, dos recorreguts, un de fàcil que acostava als participants fins al poblat íber de la Torre Roja, i un altre de més
exigent que portava als senderistes fins al cim del Pic del Pent, amb la
novetat que enguany ambdós recorreguts
estaven
senyalitzats i es podien realitzar per
lliure i que als avituallaments
s’oferia
també
l’esmorzar
pels participants. La
participació va pujar fins a 345 persones ( 142 inscrits al
recorregut exigent i
203 al recorregut curt ) que amb la seva col·laboració han fet possible la
recaptació de 1965 € que s’han aportat a Sant Joan de Déu per l’estudi
de la Dermatomiositis. Des del CECMO agraïr de tot cor a tots els que
heu fet possible aquesta recaptació, al mateix temps que esperem gaudíssiu d’aquesta matinal excursionista.
Menció especial també per a totes aquelles persones que es van oferir
com a voluntaris en la organització d’aquesta activitat, la seva implicació ha fet possible la realització d’aquesta causa solidària, i com no l’ajuda de l’Ajuntament de Caldes aportant material logístic i assistència mèdica, i la sempre eficient col·laboració dels membres de Protecció Cívil.
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES

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

12 DE GENER DE 2018 21,30 hores ..
CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 3

ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2017.

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es

3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

E-MAIL CONTACTE:

4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2018.

info@cecmo.net

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2018.

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.

Nº COMPTE PER A TRANSFERÈNCIES :
(LA CAIXA) ES14-2100-0076-4802-0044-4382
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8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
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REFLEXIONS...
Tal com ja deixàvem apuntat en l’anterior butlletí, hem canviat el
punt de trobada per quant fem qualsevol sortida, ja sigui en vehicles
particulars o en autocar. El nou punt de trobada és davant la benzinera
que hi ha a l’entrada de Caldes venint de Barcelona, on podem aprofitar
els llocs d’aparcament del centre comercial.
Pel que fa a les activitats, us oferim el llistat d’activitats programades
fins al moment, on hi destaquem la sortida clàssica del GR-11 ( només
al novembre, doncs al desembre no se’n fa cap), la tradicional sortida de
crematorrons, de moment programada pel dissabte 30 de desembre, una
sortida de tot el dia per la Serra del Montsant, i un parell d’activitats
d’escalada, un curset d’autorrescat i una xerrada sobre les lesions en escalada a càrrec de la sòcia del CECMO, Núria Carnicero, que creiem pot
ser interessant fins i tot pels que no fan escalada.
A més amés, us anunciem ja l’Assemblea General Ordinària que tindrà
lloc com és tradicional a principi de gener, concretament el divendres
dia 12 de gener, i que a la pàgina 9 d’aquest butlletí en teniu l’ordre del
dia. Esperem una bona assistència de socis, per poder comentar els detalls del CECMO durant el 2017 i parlar dels objectius pel 2018. Es tracta del moment idoni per relacionar les inquietuds dels socis amb la feina
anual de la Junta de l’entitat.

Durant les darreres setmanes la situació política que viu el nostre pais
té unes connotacions i relevancia que afecten, de manera més o menys
directa a bona part de la població i per tant a la majoria de socis del
CECMO. El nostre Centre Excursionista, com a entitat esportiva, es
manté al marge d’aquests intensos conflictes polítics que condicionen el
dia a dia de les nostres vides, però no podem obviar ni pretenem amagar
que cadascú de nosaltres pot tenir les seves inquietuds polítiques, que a
nivell personal és ben lliure d’expresar quant i com vulgui. A vegades,
fins i tot es fa difícil de separar quant parlem en nom del CECMO o ho
fem a títol personal, i hom en pot donar fe a l’hora de redactar les informacions d’aquest butlletí, malgrat que intentem esmerçar-hi tot l’esforç
possible.
Els esdeveniments son tant imprevisibles, i variables en molt poc
temps, que potser entre el moment de redactar aquesta informació i
quant els socis la podreu llegir, la situació hagi esdevingut cap on no
imaginem i aquest article quedi desfassat. I reflexionem sobre aquesta
qüestió, perquè, malgrat que en cap moment hem posicionat politicament a l’entitat, aquesta situació condiciona el ritme de treball per part
nostra. A vegades és difícil trobar moments per preparar informacions
de sortides, programar activitats, i en definitiva concentrar-se en el dia
a dia del CECMO.
Us demanem sigueu comprensibles quant potser en aquest butlletí no
us podrem informar plenament de les properes activitats, o a vegades els
correus informatius no arribin amb la suficient antel·lació, però tingueu
clar que de moment les ganes de fer sortides a la muntanya no l’hem
perduda, i fins i tot ens pot ajudar a combatre el neguit dels afers diaris.
Sí que volem deixar constància que aquesta postura no ens ha d’impedir fer una ferma defensa a favor de la llibertat de les persones i de les
seves idees, que tinguin dret a decidir lliurement el seu futur i que ningú
es pugui veure privat d’aquesta llibertat per defensar de manera pacífica les seves idees.

— 10 —
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Arriba finals d’any i caldrà anar preparant la renovació de la llicència federativa pel 2018, que com sol ser habitual els darrers anys, activarem el procediment a partir de meitat de desembre, una vegada es coneguin els preus i requisits que ens dóna la FEEC. Per la nostra part, la dinàmica serà semblant a la de
cada any, és a dir pagant el preu de llicència i el de la quota de soci del 2018, en
fer la sol·licitud. Recordem una vegada més que la vostra llicència s’esgota el 31
de desembre i que cal actualitzar-la per estar coberts a partir del dia 1 de gener.

Ja fa uns anys el CECMO va adquirir dos models de jaquetes que es van
personalitzar amb el logo del Centre Excursionista i que han estat a disposició dels socis que volien comprar-ne, així com les camisetes que es
van oferir al seu moment als socis. Com que algunes talles o models ja
comencen a escassejar, i per tal de fer liquidació d’aquests estocs de roba, els tindrem a disposició dels socis que en vulguin adquirir, a uns preus
molt assequibles. Les jaquetes, tant el model més gruixut com el més
lleuger, es vendran a 10 € la peça i les camisetes es vendran a 3 € la peça,
els dijous en horari d’obertura del CECMO. Podeu aprofitar per renovar
el vestuari CECMO, però tingueu
en compte que hi ha talles i models, sobretot de jaquetes que en
queden pocs exemplars.
Per altre banda, i com a
sol·licitud per part d’alguns socis,
hem posat en marxa la
el·laboració del logo del CECMO
brodat, de manera que cadascú
pugui personalitzar al seu gust el
material que li plagui. Per tal que us feu una idea, adjuntem una imatge
de la mostra feta, que té unes mides d’uns 7 X 4,5 cms, i el preu serà de 6
€ la peça, que és el preu de cost. De moment en farem una tirada curta i
després sobre comanda se’n podran demanar més.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIES 11 / 12 NOVEMBRE: SECCIÓ ESCALADA. Curs d’autorrescat en paret. Cal inscripció prèvia. Persona de contacte PAU CARNICERO.
DISSABTE 18 NOVEMBRE: Sortida a la Serra del Montsant.
Travessa de tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DISSABTE 25 NOVEMBRE: Xerrada “Escalada...Per què ens
lesionem?” a càrrec de la Núria Carnicero, al Gat Penjat a les 19:30 hores. Entrada gratuita.
DIUMENGE 26 NOVEMBRE: 10ª Etapa del GR-11 entre . Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s prèviament. Llicència Federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DISSABTE 30 DESEMBRE: Tradicional matinal “La CrematorA la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
rons”, amb
recorregut
per determinar.
Desplaçament
enocells
vehicles
algun
animal deencara
companyia
a casa, generalment
gossos, gats,
o
particulars.
Llicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
JOAN
SOpeixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
LER.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIVENDRES
12 DE GENER: Assemblea General Ordinària del
excursions.
CECMO, a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes de Montbui, a
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
les 21:30 hores.
companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
primer lloc, en tractar-se
d’activitats on hi
intervé gent que potser
DIJOUSEnANTERIOR
A L’ACTIVITAT
PROGRAMADA.
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
que es poden no sentir a gust amb la presència d’animals, i que aquests
ATENCIÓ!!!
EL PUNT DE TROBADA PER LES SORTIDES
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

ÉS DAVANT LA BENZINERA DEL CAPRABO.
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**A la portada hi tenim la fotografia de detall segona classificada del II concurs de
fotografia del CECMO, i a la contraportada la segona en la modalitat de paisatge,
fetes per la Cristina Millán i el Cesc Puig respectivament. A l’interior del butlletí hi
trobem fotografies del Pedro Martínez, d’arxiu del CECMO 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), i el grup Defensa de la Riera.
**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
NOVEMBRE—DESEMBRE 2017

