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**A la portada hi tenim una foto de l’Ester Poch des del refugi de Conangles, a la
boca sud del tunel de Viella, i a la contraportada una imatge de la ruta feta el Dia
del CECMO, feta per la Remei Camps. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies
del grup CECMO-ALPI i de la Remei Camps. 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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NOTÍCIES CECMO
A finals del mes de maig va entrar en vigor una nova llei de rang europeu sobre
protecció de dades, que de ben segur n’heu rebut consequències en forma d’haver d’autoritzar de nou un seguit de condicions. Aquesta nova llei també ha
afectat el CECMO, i ens hem posat en marxa per tal d’adaptar-nos a la nova
normativa, assessorats per una empresa jurista recomanada des de la FEEC,
que és la primera que ens força a tenir els tràmits a punt per complir la nova
llei.
Per poder acabar d’afinar amb tots els requisits ens caldrà una petita
col·laboració dels socis. Rebreu una carta a l’adreça postal que tenim amb un
full per cada membre soci que hi hagi a la família, i caldrà que cadascú signi el
seu full, i en cas d’un menor, el tutor o tutora que se’n fa responsable. Després
ens haureu de fer arribar aquests papers, bé al local del Centre Cívic o bé retornat-lo per correu.
En aquesta carta hi ha per una part la constatació que esteu informats dels
procediments que implica la nova llei, i també un apartat nou corresponent als
drets d’imatge. En aquest apartat, per tal d’agilitzar les feines de la junta i evitar problemes legals se us informa d’una norma de reglament intern del CECMO
per la qual cada soci cedeix les imatges que puguin ser preses en alguna activitat del CECMO a l’entitat per si en fa difusió. Tot i que aquesta clausula serà
d’obligat consentiment per tots els socis (de manera oficial) no deixarem d’escoltar la voluntat d’alguns socis que per motius personals no vulguin aparèixer en
les imatges que publiquem, i si ens feu arribar aquesta voluntat intentarem respectarla al màxim.
Aquest correu intentarem enviarlo a primers de juliol i estaria bé que a la tornada de l’activitat, pel setembre poguessim tenir tots els documents signats.
Penseu que durant l’agost el Centre Cívic estarà tancat, però podeu enviar les
vostres cartes igualment.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 6 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Joan Quintana presenta “GEL VERTICAL.
DIVENDRES 20 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Ismael Montsonís presenta
“PATAGÒNIA, MUNTANYES PERR SOMMIAR”
DISSABTE 21 JULIOL: La Volta al Pedraforca. Ruta de tot el
dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.
Persona de contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 27 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
A les 10 del vespre al jardí del TOC. Pako Crestas presenta “1714, SENDERS PER A LA HISTÒRIA”
DIES 28 / 29 JULIOL: 16ª Etapa del GR-11, amb les etapes EnA la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
camp– Refugi
–Àreu.
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autocar.
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RApeixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
MON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIES 8 excursions.
/ 9 SETEMBRE: Travessa de l’Olla de Núria, començant
des de Fontalba i fent nit a l’Alberg Pic de l’Àliga. Desplaçament en
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En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
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envers
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—2—
— 11—

NÚ ME R O

76

JULIOL – AGOST 2018

PROPERES ACTIVITATS

NOTÍCIES CECMO

Com sol ser habitual en aquests mesos de dies llargs i climatologia
agradable la programació del CECMO avança cap a activitats de dos
dies que suposen pernoctacions a refugis de muntanya. El seguiment
del GR-11 és un exemple amb etapes com la de finals de juliol, que repeteix la que s’havia de fer el setembre passat i es va haver de suspendre per una nevada, que ens porta a creuar Andorra, dormir al refugi
de Comapedrosa i passar la Portella de Baiau per baixar fins a Arans.

Una mica a tall del que expliquem a la pàgina 2, des de la Junta del
CECMO pensem que tot i la feina que comporta el seguiment i compliment de les normatives que van sorgint noves, seria una llàstima deixar
de treballar per mantenir el CECMO actiu, però que aquesta tasca que
ja fa tretze anys que vàrem iniciar, es mereix constància i esforços. Per
això, i una vegada més us encoratgem a venir a donar un cop de mà en
les tasques administratives i d’organització , ja que aquestes tasques
ben repartides poden ser molt menys feixugues.

Pel mes de setembre, els dies 22 i 23, ja us avancem que tindrem una
altre etapa doble, Espot-Refugi Colomers-Boca sud túnel Viella, per
aprofitar aquesta època per realitzar etapes d’alta muntanya.
Recordem una vegada més que les places son limitades ( les que hi ha
reservades al refugi) i que us agraïrem ens feu saber quant més haviat
millor el vostre interès per assistir en alguna d’elles.
Pels dies 8 i 9 de setembre també hi ha programada la volta a l’Olla
de Núria, començant des de Fontalba i fent nit a l’alberg Pic de l’Àliga
a Núria. També hi ha les places molt limitades. Es tracta d’un recorregut exigent d’alta muntanya, amb constants puja i baixa, però tanmateix hi ha diferents punts on és possible decidir fer un recorregut més
curt. Donat que tenim l’agost pel mig seria necessari conèixer les persones interessades a venir, abans de finalitzar el juliol, per poder tancar
el tema de les reserves de l’alberg. Demaneu-nos informació si dubteu
sobre una de les rutes més clàssiques del Pirineu Català, a vegades no
plantejatble per fer-la a nivell individual i feta en grup pot resultar
més assequible.

Seguim cap a temes menys feixucs, i us recordem que el CECMO tancarà durant el mes d’agost, i per tant els dijous no obrirem el local del Centre Cívic, tot i que els contactes a través de les xarxes socials es mantenen operatius en la mesura que el seu responsable corresponent pot. Segurament el dijous dia 30 d’agost ja tornarem a estar operatius a la sala
1 del Centre Cívic.
Per acabar el repàs de notícies del CECMO, agraïm a totes les persones
que van col·laborar amb els Amics del Sender a realitzar la primera fase
per col·locar de nou el pal per la bandera del Pic del Vent. Amb l’aportació feta per cada voluntari/a va ser més fàcil pujar el material necesari . Ara faltarà només acordar un dia per poder pujar el pal i plantar-lo
al cim. Tal com vàrem fer aquesta vegada farem una crida per poder ser
gent suficient.

Des del 11 de juny fins al 19 de juliol a Palau Solità i Plegamans (al
Pavelló Municipal d’Esports) hi ha una mostra itinerant sobre l’actuació feta a la Riera de Caldes, organitzada pel grup Viu La Riera, on hi
ha integrat el grup Defensa de la Riera de Caldes de la secció de
CECMO NATURA.
— 10 —
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EL DIA DEL CECMO.

PROJECCIONS A LA FRESCA

El passat diumenge 3 de juny es va celebrar la I Diada del CECMO, que les
previsions de pluja van obligar a modificar una mica la seva estructuració. A primera hora es van realitzar dues caminades que sortien des de Sant Sebastià de
Montmajor, amb una trentena de participants a cada una d’elles. La de recorregut més llarg, d’uns 15 quilòmetres, arribava fins al castell de Gallifa tot resseguint
corriols, i la de recorregut més curt, d’uns 6
quilòmetres creuava el torrent de Sant Sebastià i visitava els llocs més propers a l’entorn de Sant Sebastià.

Com cada any pel mes de juliol us presentem tres sessions d’audiovisuals tot
prenent la fresca al jardí del TOC. Enguany deixem el divendres 13 de juliol
sense cap sessió per no coincidir amb els actes de l’Escaldàrium, per tant les tres
sessions tindran lloc els divendres 6, 20 i 27 de juliol, amb el corresponent refrigeri al final i la tertúlia amb els autors de les obres.

També hi havia previst fer un recorregut
de botànica pels entorns de Sant Sebastià,
però amb les previsions de pluja es va suspendre.
Com que a mesura que s’acostava el dia les
probabilitats de pluja anaven augmentant
finalment el dinar es va realitzar al local dels Castellers de Caldes, mesura totalment encertada a la vista de l'aiguat que va caure precisament a l’hora del dinar.
Donem les gràcies als companys Castellers per deixar-nos el seu espai i la
col·laboració oferta per organitzar aquest esdeveniment. Finalment al dinar hi
van assistir unes 100 persones
que van gaudir d’un bon àpat i
poder compartir una agradable
estona entre companys excursionistes.

Començarem el dia 6 amb la projecció de “GEL VERTICAL”, un passeig pel
món de l’alpinisme glacial de la mà de Joan Quintana, probablemnt un dels alpinistes glacials més coneguts de la península. Des de finals dels anys 70 fins
avui, més de 30 anys d’alpinisme glacial. Coneixerem l’evolució d’una de les
especialitats menys conegudes de l’alpinisme, la seva evolució, els personatges
clau i a més recorrerem des de les clàssiques ascensions dels Alps fins a algunes
de les cascades de gel més boniques i difícils del món.
Pel divendres 20 de juliol, la projecció “PATAGÒNIA, MUNTANYES PER
SOMIAR ON LES GELERES ACABEN AL MAR” a càrrec d’Ismael Monsonís, guia de muntanya establert als Ports de Besseit: “Patagònia, un nom que
ens suggereix un món feréstec, immens, inabastable...tot això és cert. Però també és
cert que els paisatges son encisadors, que la natura és a tocar, i que els seus habitants son encantadors. Tot i que les circumstancies dels païssos son variables, és un
lloc, un lloc enorme, a no perdre’s”.
Per ultim, el divendres 27 de juliol el Pako Crestas ens presenta “SENDERS
DEL 1714. CAMINANT PER LA HISTÒRIA”, un gran recorregut que enllaça
els 10 escenaris claus per entendre el desenvolupament de la guerra de Successió, realitzant un tram d’aquesta ruta de més de 700 quilòmetres per la geografia catalana.

Agraïm també a la botiga de
Camp Base l’oferiment de material per poder sortejar entre els
assistents al dinar. Moltes gràcies a tots els que vàreu venir a fer
possible aquesta festa i esperem
retrobar-nos en properes edicions del Dia del CECMO.
—8—
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ESCALADA

ESCALADA

Montsec

•

Declaració d’insuficiència, Feixa del Cint, Catllaràs, 6a/A1 (7a?), 70 m

Por tus huevos Matute, Pilar del Segre,
V/A3, 80 m, Gemma i Pau

Aperturistes: Joel Belzunces, Marc Madorell i Pau
Carnicero

Bona vieta d’escalada artificial per fer en un dia, si bé
és cert que la roca està molt rebentada de tant pitonar.
Pitonatge força tècnic, essencial un bon assortit de
falquetes de fusta.
Montserrat

• Lotus, Paret de l’aeri, 6b, 250 m, equipada, Eduard, Mateu i Pau
Via de placa amb roca molt bona. Escalada típicament
montserratina de navegació. Les excursions entre parabolts obliguen a escalar de veritat cada llarg.

• CADE, Roca del 92, 6b/Ae (V+/A1), 165 m, semiequipada, Jordi i Pau
Guíndola esencial per la R2
de Por tus huevos Matute

Contundent, eminentment per fissures amb roca en
general bona però el grau apretat i poc equipada. La
5a tirada és una fissura ampla (6b) on haurem d’aplicar la nostra millor tècnica
d’encastament d’espatlla per sortir-ne airosos... O treure l’estrep i progressar en
Ae!

• GAM, Paret de Diables, 6a/Ae (V+/A1), 310 m, semi-equipada, Gemma i Pau
Gran clàssica de la cara nord. Transcorre principalment per fissures verticals amb
roca de bona qualitat, on podem emplaçar friends i tascons a discreció. La cirereta
del pastís és l’espectacular travessa dels sostres taronges característics, ben equipats amb parabolts (Ae).
Margalef
Sectors del Camí de l'Ermita
(Margalef poble) i Ca la Marta i el
Racó de la Taberna (pantà de Margalef). Nico i Núria.

Superant el sostre de la GAM (Ae)

Paisatge verdíssim, amb tots els rierols, fonts i salts d'aigua brollant, i
amb el pantà ple fins dalt. Els núvols
de la primavera han permès escalar
aquesta temporada vies normalment
reservades per temporada d'hivern.
Escalada per gaudir-la, de forats i
bons "cantos".

—6—

Han calgut quatre atacs per completar l’obertura d’aquest itinerari, curt però contundent, amb roca
calcària en general excel·lent. Oberta des de baix,
amb l’ajuda d’assegurances flotants i tècniques d’escalada artificial i l’ús d’expansions, especialment al
segon llarg on la roca no és gaire generosa en emplaçaments de material recuperable, si volem aprofitar
ben bé la part central de la placa, i on la dificultat hi
és sostinguda i va increscendo conforme anem guanyant metres.
Al primer llarg hi trobem un calcari gris i compacte,
llis on no hi ha fissura. La placa vertical del segon
llarg és de roca molt aspra, i plena de curtes fissures
irregulars que l’itinerari va cercant. La sortida és un
curt diedre herbat, sense equipar. Descens en ràpel
per la via o per la cresta cap a l’est (II+), fins al
Collet del Cint.
Un joc d’aliens i friends fins al C1 (C3 útil pel L3),
tascons i una baga sabinera és útil per completar
l’equipament. Porteu 18 cintes. A manca de més repeticions per determinar-ne la dificultat en lliure,
creiem que pot estar al voltant del 7a. El pas clau es
pot superar en A1 (o Ae llarg!), quedant
una dificultat en lliure de 6a. En una propera visita esperem emplaçar-hi dos pitons per deixar els passos equipats. Contacteu els aperturistes per detalls de l’aproximació, (35-40 min), que no deixa de
ser un xic enrevessada. Si hi aneu, tindreu
garantida una tranquil·litat absoluta en
un entorn salvatge sublim i una jornada
d'escalada-excursió ben satisfactòria!
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ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
DE CALDES.

Directa al Pico Abadías

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

PÀGINA WEB:

WWW.CECMO.NET

E-MAIL CONTACTE:

info@cecmo.net

BLOG CECMO-ALPÍ: cecmoalpi.blogspot.com.es
DEFENSA RIERA CALDES: www.defensarieradecaldes.cat

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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EL DIA DEL CECMO.

PROJECCIONS A LA FRESCA

El passat diumenge 3 de juny es va celebrar la I Diada del CECMO, que les
previsions de pluja van obligar a modificar una mica la seva estructuració. A primera hora es van realitzar dues caminades que sortien des de Sant Sebastià de
Montmajor, amb una trentena de participants a cada una d’elles. La de recorregut més llarg, d’uns 15 quilòmetres, arribava fins al castell de Gallifa tot resseguint
corriols, i la de recorregut més curt, d’uns 6
quilòmetres creuava el torrent de Sant Sebastià i visitava els llocs més propers a l’entorn de Sant Sebastià.

Com cada any pel mes de juliol us presentem tres sessions d’audiovisuals tot
prenent la fresca al jardí del TOC. Enguany deixem el divendres 13 de juliol
sense cap sessió per no coincidir amb els actes de l’Escaldàrium, per tant les tres
sessions tindran lloc els divendres 6, 20 i 27 de juliol, amb el corresponent refrigeri al final i la tertúlia amb els autors de les obres.

També hi havia previst fer un recorregut
de botànica pels entorns de Sant Sebastià,
però amb les previsions de pluja es va suspendre.
Com que a mesura que s’acostava el dia les
probabilitats de pluja anaven augmentant
finalment el dinar es va realitzar al local dels Castellers de Caldes, mesura totalment encertada a la vista de l'aiguat que va caure precisament a l’hora del dinar.
Donem les gràcies als companys Castellers per deixar-nos el seu espai i la
col·laboració oferta per organitzar aquest esdeveniment. Finalment al dinar hi
van assistir unes 100 persones
que van gaudir d’un bon àpat i
poder compartir una agradable
estona entre companys excursionistes.

Començarem el dia 6 amb la projecció de “GEL VERTICAL”, un passeig pel
món de l’alpinisme glacial de la mà de Joan Quintana, probablemnt un dels alpinistes glacials més coneguts de la península. Des de finals dels anys 70 fins
avui, més de 30 anys d’alpinisme glacial. Coneixerem l’evolució d’una de les
especialitats menys conegudes de l’alpinisme, la seva evolució, els personatges
clau i a més recorrerem des de les clàssiques ascensions dels Alps fins a algunes
de les cascades de gel més boniques i difícils del món.
Pel divendres 20 de juliol, la projecció “PATAGÒNIA, MUNTANYES PER
SOMIAR ON LES GELERES ACABEN AL MAR” a càrrec d’Ismael Monsonís, guia de muntanya establert als Ports de Besseit: “Patagònia, un nom que
ens suggereix un món feréstec, immens, inabastable...tot això és cert. Però també és
cert que els paisatges son encisadors, que la natura és a tocar, i que els seus habitants son encantadors. Tot i que les circumstancies dels païssos son variables, és un
lloc, un lloc enorme, a no perdre’s”.
Per ultim, el divendres 27 de juliol el Pako Crestas ens presenta “SENDERS
DEL 1714. CAMINANT PER LA HISTÒRIA”, un gran recorregut que enllaça
els 10 escenaris claus per entendre el desenvolupament de la guerra de Successió, realitzant un tram d’aquesta ruta de més de 700 quilòmetres per la geografia catalana.

Agraïm també a la botiga de
Camp Base l’oferiment de material per poder sortejar entre els
assistents al dinar. Moltes gràcies a tots els que vàreu venir a fer
possible aquesta festa i esperem
retrobar-nos en properes edicions del Dia del CECMO.
—8—
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NOTÍCIES CECMO
A finals del mes de maig va entrar en vigor una nova llei de rang europeu sobre
protecció de dades, que de ben segur n’heu rebut consequències en forma d’haver d’autoritzar de nou un seguit de condicions. Aquesta nova llei també ha
afectat el CECMO, i ens hem posat en marxa per tal d’adaptar-nos a la nova
normativa, assessorats per una empresa jurista recomanada des de la FEEC,
que és la primera que ens força a tenir els tràmits a punt per complir la nova
llei.
Per poder acabar d’afinar amb tots els requisits ens caldrà una petita
col·laboració dels socis. Rebreu una carta a l’adreça postal que tenim amb un
full per cada membre soci que hi hagi a la família, i caldrà que cadascú signi el
seu full, i en cas d’un menor, el tutor o tutora que se’n fa responsable. Després
ens haureu de fer arribar aquests papers, bé al local del Centre Cívic o bé retornat-lo per correu.
En aquesta carta hi ha per una part la constatació que esteu informats dels
procediments que implica la nova llei, i també un apartat nou corresponent als
drets d’imatge. En aquest apartat, per tal d’agilitzar les feines de la junta i evitar problemes legals se us informa d’una norma de reglament intern del CECMO
per la qual cada soci cedeix les imatges que puguin ser preses en alguna activitat del CECMO a l’entitat per si en fa difusió. Tot i que aquesta clausula serà
d’obligat consentiment per tots els socis (de manera oficial) no deixarem d’escoltar la voluntat d’alguns socis que per motius personals no vulguin aparèixer en
les imatges que publiquem, i si ens feu arribar aquesta voluntat intentarem respectarla al màxim.
Aquest correu intentarem enviarlo a primers de juliol i estaria bé que a la tornada de l’activitat, pel setembre poguessim tenir tots els documents signats.
Penseu que durant l’agost el Centre Cívic estarà tancat, però podeu enviar les
vostres cartes igualment.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies
són les que a continuació us detallem:
DIVENDRES 6 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Joan Quintana presenta “GEL VERTICAL.
DIVENDRES 20 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Ismael Montsonís presenta
“PATAGÒNIA, MUNTANYES PERR SOMMIAR”
DISSABTE 21 JULIOL: La Volta al Pedraforca. Ruta de tot el
dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”.
Persona de contacte RAMON MATA.
DIVENDRES 27 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
A les 10 del vespre al jardí del TOC. Pako Crestas presenta “1714, SENDERS PER A LA HISTÒRIA”
DIES 28 / 29 JULIOL: 16ª Etapa del GR-11, amb les etapes EnA la societat on vivim està prou de moda que moltes families tinguin
camp– Refugi
–Àreu.
Desplaçament
autocar.
Cal insalgun Comapedrosa
animal de companyia
a casa,
generalment en
gossos,
gats, ocells
o
criure’s prèviament.
Llicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
RApeixos, tot i que hi ha qui també té alguna espècie menys comú. La
MON MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres

DIES 8 excursions.
/ 9 SETEMBRE: Travessa de l’Olla de Núria, començant
des de Fontalba i fent nit a l’Alberg Pic de l’Àliga. Desplaçament en
Des del CECMO us demanem que us abstingueu de portar animals de
vehicles particulars.
inscriure’s
tenir ael plaça
l’alberg.
companyia enCal
les activitats
queper
organitza
Centre, aper
les raonsPlaces
que
limitades.usLlicència
federativa
“A”.
Persona
de
contacte
JORDI CAexpliquem a continuació.
NUT.
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
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
tenir reaccions estranyes
envers
a gent desconeguda.
REUNIÓpoden
PREPARATORIA
DE LA
SORTIDA
EL DIJOUS ANTE-

RIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
—2—
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LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net
NÚMERO 76

**A la portada hi tenim una foto de l’Ester Poch des del refugi de Conangles, a la
boca sud del tunel de Viella, i a la contraportada una imatge de la ruta feta el Dia
del CECMO, feta per la Remei Camps. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies
del grup CECMO-ALPI i de la Remei Camps. 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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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
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