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**A la portada hi tenim una foto de la Remei Camps amb vistes al Pedraforca nevat, feta a la sortida de raquetes del març , i a la contraportada una imatge del Llobregat a la ruta de les Colònies, feta pel Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies del grup CECMO-ALPI i d’arxiu del CECMO. La redacció i disseny
del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració de la Núria
Carnicero i Xavi Martí ( CECMO-ALPÍ).
**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.

—7—

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
GENER – FEBRER 2019

NÚ ME R O

GENER – FEBRER 2019

79

NOTÍCIES CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

El passat diumenge 16 de desembre, coincidint amb la Marató de TV3,
el CECMO va col·laborar organitzant la tradicional caminada solidària,
que té el seu punt de sortida des de la Plaça Catalunya.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:

També es va celebrar el Dia de la Riera, a Palau Solità i Plegamans,
una activitat programada pel dia 18 de novembre, que es va haver de
suspendre per la pluja.
Com cada any també per aquestes dates us recordem i aconsellem que
activeu la llicència federativa que inclou l’assegurança en cas d’accident
a la muntanya. En trobareu els preus i modalitats als fulls centrals d’aquest butlletí, i la informació per tramitar-la a la pàgina 4 d’aquest butlletí. Us recordem que en les activitats que organitza el CECMO és obligatori per participar-hi, tenir la llicència adequada per llur activitat, i
que en cas de no tenir-ne us en tramitarem una de provisional per aquella
activitat ( i que només serveix per l’activitat esmentada). Per les activitats programades pel mes de gener cal disposar ja de la nova llicència federativa.
I també recordar-vos que el proper divendres 11 de gener es celebrarà
l’habitual Assemblea Ordinària de Socis, on intentarem explicar les activitats realitzades el 2018 i les programades pel 2019, i on caldrà aprovar
l’estat de comptes de l’any que s’acaba i el pressupost per l’any vinent.
Us esperem a tots ( no cal la llicència federativa 2019 per assistir-hi).
S’acaba el 2018, i és a punt de començar el 2019, això sempre ajuda a
marcar-nos nous reptes, en tot cas, des del CECMO desitjar-vos que tingueu un bon acabament d’aquest any i comenceu el proper amb il·lusió,
esperança, molta salut i moltes ganes de fer muntanya.
BON ANY 2019.
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DIUMENGE 30 DESEMBRE: “CREMATORRONS”.Tradicional
matinal, aquest any pels entorns d’Aiguafreda. Recorregut de 14 kms i
700 m. de desnivell. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES 11 GENER 2019: ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA. A les 21:30 hores a la Sala 3 del Centre Cívic.
DIUMENGE 13 GENER: Matinal pels entorns de Caldes. Recorregut fàcil, de 3 a 4 hores. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
CESC PUIG.
DIVENDRES 25 GENER: Presentació del llibre “Cims i Miradors
del Vallès” a càrrec d’Aleix Puente Vila-Masana. Biblioteca de Caldes a
les 19:00 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 27 GENER: 1ª Etapa del GR-7 des de Sant Llorenç de
Morunys Afins
a Lladurs.
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DIUMENGE 24 DE FEBRER : 2ª Etapa del GR-7 des de Lladurs
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
fins al Santuari
del Miracle. 19 kms.Desplaçament en autocar. Cal insni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
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REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
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PROPERES ACTIVITATS // GR-7
A la pàgina següent teniu el calendari d’activitats programades actualment fins a finals de febrer. Com va sent habitual en els darrers anys,
a la programació dels mesos hivernals no hi posem sortides amb raquetes de neu, ja que aquestes es programen segons la situació meteorològica més immediata i depenen dels gruixos de neu que tenim al Pirineu. Per tant, és molt probable que a mesura que avancem al gener i
febrer s’organitzi alguna sortida amb raquetes de neu.
Com a activitat poc freqüent, us convidem a la presentació del llibre
“Cims i miradors del Vallès”, que es farà a la biblioteca de Caldes el
proper divendres 25 de gener a les 7 de la tarda.
Com podeu veure també, al mes de gener comença el seguiment del
GR-7, un recorregut que travessa Catalunya de nord a sud, des d’Andorra fins als Ports de Beseit. De fet, aquest GR internacional neix a
Grècia i s’acaba a Tarifa, al sud de la Península ibèrica, nosaltres evidentment en farem el seguiment per terrer catalanes i andorranes. Començarem a Sant Llorenç de Morunys i està previst anar fent un seguiment lineal fins al mes de juny on esperem arribar a les comarques de
l’Anoia o Conca de Barberà ( Sant Martí de Tous o Pontils). Al mes de
juliol, aprofitant que no hi ha neu, creuarem el Principat d’Andorra, i
després de l’agost fins a finals d’any arribarem a Sant Llorenç de Morunys. Així, a l’inici de l’any 2020 podrem reprendre el seguiment del
GR-7 al puny on l’haguem deixat aquest mes de juny (Sant Martí de
Tous o bé Pontils) i seguir fins als Ports de Beseit de manera lineal.

PIC DEL VENT
Des del passat 24 de novembre, al cim més alt de la Serra del Farell, el
Pic del Vent, torna a onejar la senyera, gracies a l’esforç i la
col·laboració d’un grup de voluntaris que van ajudar a pujar un nou
pal,cedit per l’empresa Electra Caldense,
i que torna a donar entitat a aquest emblemàtic punt. Recordem que l’any 2005
es va instal·lar, gracies a la constància del
grup Amics del Sender, per primera vegada un màstil amb la senyera. L’any 2017
un llamp va deteriorar greument aquell
pal i ara s’ha tornat a col·locar un nou
pal amb la corresponent senyera, al costat de la placa d’orientació que també
van pujar-hi, ja fa uns anys els Amics del
Sender. Ara, integrats ja dins el CECMO,
i amb la inestimable col·laboració de
l’empresa Electra Caldense que ens ha
ofert el seu ajut logístic, s’ha tornat a culminar una imatge que cal anar
mantenint en aquest punt referencial de la nostra estimada Serra del
Farell. Gràcies, doncs, en nom del CECMO—AMICS DEL SENDER a
tothom qui ha posat el seu granet de sorra col·laborant en la restitució
d’aquesta senyera al Pic del Vent.

Els recorreguts de les etapes procurem que tinguin una mitjana de 18
a 20 kms, sempre condicionats a tenir un punt on ens pugui deixar i
recollir l’autocar, etapes que es puguin fer a un ritme assequible en
unes 6 hores de ruta. Pensem que és un bon recorregut per conèixer un
seguit de comarques de l’interior de Catalunya, amb un paisatge que
combina zones poc conegudes amb massissos i serralades més populars.Us animem a venir a descobrir-les amb nosaltres.
— 10 —
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ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
DE CALDES.

Directa al Pico Abadías

PREUS QUOTES SOCIS

2019

ADULTS

20 €

PÀGINA WEB:

BENEFICIARI

10 €

E-MAIL CONTACTE:

JUBILATS

10 €

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

MENORS 18 ANYS 5 €

WWW.CECMO.NET
info@cecmo.net

DEFENSA RIERA CALDES: www.defensarieradecaldes.cat

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2019
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA BANCÀRIA A ES14-2100-0076-4802-0044-4382, FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I LA MODALITAT DE
LA LLICENCIA. NOTIFIQUEU PER E-MAIL L’INGRÉS I
LES DADES. PER LES LLICENCIES SUB-14 I SUB-17 CAL
EL Nº TARJETA SANITARIA ENLLOC DEL DNI.

•

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

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE SOCI DEL
2019.
—4—

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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ESCALADA
Via Silenci al Serrat de la Corona (Àger, Lleida.)

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES

Núria Carnicero i Nicolás Tarazona //Metres: 140 metres //Dificultat: 6a+ (MD)

11 DE GENER DE 2019 21,30 hores ..
Via equipada amb parabolts de 5 llargs
amb 30 minuts d'aproximació. Via molt bonica i sostinguda sobretot el segon i cinquè
llarg amb roca de molt bona qualitat. Seria
una via cinc estrelles si no fos pels bancals
que li treuen continuïtat. Igualment es gaudeix molt i al final les vistes són espectaculars

CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE MONTBUI.
Sala 3

ORDRE DEL DIA.
**DADES D’INTERÈS PEL SOCI: ACTUALITZACIÓ DEL CENS, ESTADÍSTIQUES D’ALTES I BAIXES, ETC.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2018.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.

Serrat de la Corona.

4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2019.

Curs d’escalada d’autoprotecció en vies desequipades. Mutant World al
Pic del Martell. (Massís del Garraf)

7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019.
8.– PRECS I PREGUNTES.

Roger Cararach (Guia UIAGM), Enric Corbella, Núria Carnicero i Nicolás Tarazona . Metres: 100 metres. // Dificultat V (D)

Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.

Via escalada amb el propòsit d'aprendre a posar material flotant en vies desequipades amb en Roger Cararach, escalador i alpinista professional, en el context
d’un curs de cap de setmana amb integrants de la secció Alpina del CECMO com a
assistents.
Via molt bonica i assequible per posar aquest tipus de material (tascons, friends,
ponts de roca, reunions flotants de dos i tres punts), amb un segon llarg sostingut
i de preses molt bones en general. Aproximació a la via de 20 minuts.

—8—
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CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA

CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA

Neu pols de tardor al Puigmal (Pol, Miguel, Bernat, Santacreu i Xavier )

El Vigilant de les Maladetes. Tuca de Castanesa (2858 m) des d'Ardonés

Clàssic itinerari del Puigmal per la
banda nord, afegint-hi la remuntada
a la part alta de l'antiga estació.
Desnivell: 1300 m
Dificultat: S2

(Pol, Miguel, Martí, Bernat i
Xavier )

Condicions de neu gratament inesperades, malgrat l'anunciada pujada
de les temperatures. Tot i aixíò
vàrem trobar el massís correctament
innivat, amb una capa de neu pos
recent que va fer l'ascensió i el descens un perfecte inici de temporada.

Pujant al Puigmal.

Dos grans descensos clàssics d'Ull de ter - La cara nord del Bastiments
(2881 m) i el tub de la cara SE del Pic de Bacivers

Es temps de fer el salt al
Pirineu Central i fer descoberta de nous cims i noves
valls. El projecte inicial,
bastant ambiciós , va tenir
que ser modificat sobre el
terreny a causa d'una meteorologia capriciosa que va
compensar la seva traidoria
amb el regal d'una llum
impressionant.

Vista sobre el Posets

(Josep Maria, Joan Carles, Miguel, Bernat i Xavier)

Aprofitem el festival de llevantades que varen deixar aquest racó del Pirineu
oriental vestit amb el seu aspecte hivernal més luxós. En aquesta sortida varem fer el descens de la cara
nord del Bastiments que ja
feia alguns anys que no podiem repetir i el descens del
tub de la cara SE del Pic de
Bacivers. Desnivell : uns
1200 metres

Sortida bastant més llarga del que sembla i amb un pas relativament delicat
( el flanqueig a 2250 m) on calia parar atenció. En aquest pas no sobraven les
ganivetes malgrat no
ser imprescindibles.
Desnivell:1000metres
Condicions: Neu relativament dura i ventada per sobre de
2270 m que es va
mostrar relativament
tècnica a la baixada.
Per sota d'aquesta
cota, un mantell de
neu pols profunda i
seca va resultar ser
una delícia on vàrem
dibuixar les nostres traces.

Horari: 4 hores 50 minuts a
ritme tranquil
Dificultat: S3 en la cara nord
del Bastiments i en la baixada del vessant SE del Bacivers. La resta S2
La cara nord del Bastiments
Amb el Massís del Cotiella al fons.

Condicions de neu pols i neu pols compactada que varen fer la sortida molt
agradable.
—6—

—7—

NÚ ME R O

GENER – FEBRER 2019

79

CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA

CECMO-ALPI. ESQUI DE MUNTANYA

Neu pols de tardor al Puigmal (Pol, Miguel, Bernat, Santacreu i Xavier )

El Vigilant de les Maladetes. Tuca de Castanesa (2858 m) des d'Ardonés

Clàssic itinerari del Puigmal per la
banda nord, afegint-hi la remuntada
a la part alta de l'antiga estació.
Desnivell: 1300 m
Dificultat: S2

(Pol, Miguel, Martí, Bernat i
Xavier )

Condicions de neu gratament inesperades, malgrat l'anunciada pujada
de les temperatures. Tot i aixíò
vàrem trobar el massís correctament
innivat, amb una capa de neu pos
recent que va fer l'ascensió i el descens un perfecte inici de temporada.

Pujant al Puigmal.

Dos grans descensos clàssics d'Ull de ter - La cara nord del Bastiments
(2881 m) i el tub de la cara SE del Pic de Bacivers

Es temps de fer el salt al
Pirineu Central i fer descoberta de nous cims i noves
valls. El projecte inicial,
bastant ambiciós , va tenir
que ser modificat sobre el
terreny a causa d'una meteorologia capriciosa que va
compensar la seva traidoria
amb el regal d'una llum
impressionant.

Vista sobre el Posets

(Josep Maria, Joan Carles, Miguel, Bernat i Xavier)

Aprofitem el festival de llevantades que varen deixar aquest racó del Pirineu
oriental vestit amb el seu aspecte hivernal més luxós. En aquesta sortida varem fer el descens de la cara
nord del Bastiments que ja
feia alguns anys que no podiem repetir i el descens del
tub de la cara SE del Pic de
Bacivers. Desnivell : uns
1200 metres

Sortida bastant més llarga del que sembla i amb un pas relativament delicat
( el flanqueig a 2250 m) on calia parar atenció. En aquest pas no sobraven les
ganivetes malgrat no
ser imprescindibles.
Desnivell:1000metres
Condicions: Neu relativament dura i ventada per sobre de
2270 m que es va
mostrar relativament
tècnica a la baixada.
Per sota d'aquesta
cota, un mantell de
neu pols profunda i
seca va resultar ser
una delícia on vàrem
dibuixar les nostres traces.

Horari: 4 hores 50 minuts a
ritme tranquil
Dificultat: S3 en la cara nord
del Bastiments i en la baixada del vessant SE del Bacivers. La resta S2
La cara nord del Bastiments
Amb el Massís del Cotiella al fons.

Condicions de neu pols i neu pols compactada que varen fer la sortida molt
agradable.
—6—

—7—

NÚ ME R O

GENER – FEBRER 2019

79

ESCALADA
Via Silenci al Serrat de la Corona (Àger, Lleida.)

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CECMO
DIVENDRES
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ADRECES D’INTERÈS.
LOCAL SOCIAL : SALA Nº 1 DEL CENTRE CÍVIC
DE CALDES.

Directa al Pico Abadías

PREUS QUOTES SOCIS

2019

ADULTS

20 €

PÀGINA WEB:

BENEFICIARI

10 €

E-MAIL CONTACTE:

JUBILATS

10 €

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

MENORS 18 ANYS 5 €

WWW.CECMO.NET
info@cecmo.net

DEFENSA RIERA CALDES: www.defensarieradecaldes.cat

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2019
•

POTS TRAMITAR-LA DIRECTAMENT ELS DIJOUS AL LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA.

•

POTS TRAMITAR-LA FENT UNA TRANFERENCIA BANCÀRIA A ES14-2100-0076-4802-0044-4382, FENT CONSTAR EL NOM COMPLERT, EL Nº DNI I LA MODALITAT DE
LA LLICENCIA. NOTIFIQUEU PER E-MAIL L’INGRÉS I
LES DADES. PER LES LLICENCIES SUB-14 I SUB-17 CAL
EL Nº TARJETA SANITARIA ENLLOC DEL DNI.

•

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

AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE SOCI DEL
2019.
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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

NÚ ME R O

GENER – FEBRER 2019

79

LLICÈNCIES SUB-14 // SUB-17

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2019
En aquest full interior hi trobareu tots els preus de les diferents
modalitats de llicències i assegurances per l’any 2019. En aquesta pàgina hi teniu els preus de les llicències FEEC sense assegurança ( al quadre explicatiu podeu veure que per aquesta llicència cal tenir una assegurança esportiva homologada ). En les altres pàgines hi trobareu les llicències amb assegurança, segons la
modalitat que desitgeu i l’edat que us correspongui. Per aquest
any, pels que tenen 17 anys, i pels Majors, hi ha també la possibilitat d’obtenir una assegurança amb unes cobertures més grans
en cas d’algun sinistre, en trobareu els preus a la part inferior del
quadre corresponents a aquestes edats. Escolliu segons les vostres
necessitats.

Per poder tramitar aquest tipus
de llicència federativa cal que la
persona tingui contractada una
assegurança amb les cobertures exigides a la normativa esportiva vigent,i de forma especial del Real Decreto 849/1993
de 4 de Juny on es determinen
les prestacions mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria,
i de l’article 152.1 del Decret
58/210, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya. Serà necessari acreditar-ho
amb un certificat segons model
disponible a l’àrea privada de la
web de la FEEC.
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any, pels que tenen 17 anys, i pels Majors, hi ha també la possibilitat d’obtenir una assegurança amb unes cobertures més grans
en cas d’algun sinistre, en trobareu els preus a la part inferior del
quadre corresponents a aquestes edats. Escolliu segons les vostres
necessitats.

Per poder tramitar aquest tipus
de llicència federativa cal que la
persona tingui contractada una
assegurança amb les cobertures exigides a la normativa esportiva vigent,i de forma especial del Real Decreto 849/1993
de 4 de Juny on es determinen
les prestacions mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria,
i de l’article 152.1 del Decret
58/210, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya. Serà necessari acreditar-ho
amb un certificat segons model
disponible a l’àrea privada de la
web de la FEEC.
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PROPERES ACTIVITATS // GR-7
A la pàgina següent teniu el calendari d’activitats programades actualment fins a finals de febrer. Com va sent habitual en els darrers anys,
a la programació dels mesos hivernals no hi posem sortides amb raquetes de neu, ja que aquestes es programen segons la situació meteorològica més immediata i depenen dels gruixos de neu que tenim al Pirineu. Per tant, és molt probable que a mesura que avancem al gener i
febrer s’organitzi alguna sortida amb raquetes de neu.
Com a activitat poc freqüent, us convidem a la presentació del llibre
“Cims i miradors del Vallès”, que es farà a la biblioteca de Caldes el
proper divendres 25 de gener a les 7 de la tarda.
Com podeu veure també, al mes de gener comença el seguiment del
GR-7, un recorregut que travessa Catalunya de nord a sud, des d’Andorra fins als Ports de Beseit. De fet, aquest GR internacional neix a
Grècia i s’acaba a Tarifa, al sud de la Península ibèrica, nosaltres evidentment en farem el seguiment per terrer catalanes i andorranes. Començarem a Sant Llorenç de Morunys i està previst anar fent un seguiment lineal fins al mes de juny on esperem arribar a les comarques de
l’Anoia o Conca de Barberà ( Sant Martí de Tous o Pontils). Al mes de
juliol, aprofitant que no hi ha neu, creuarem el Principat d’Andorra, i
després de l’agost fins a finals d’any arribarem a Sant Llorenç de Morunys. Així, a l’inici de l’any 2020 podrem reprendre el seguiment del
GR-7 al puny on l’haguem deixat aquest mes de juny (Sant Martí de
Tous o bé Pontils) i seguir fins als Ports de Beseit de manera lineal.

PIC DEL VENT
Des del passat 24 de novembre, al cim més alt de la Serra del Farell, el
Pic del Vent, torna a onejar la senyera, gracies a l’esforç i la
col·laboració d’un grup de voluntaris que van ajudar a pujar un nou
pal,cedit per l’empresa Electra Caldense,
i que torna a donar entitat a aquest emblemàtic punt. Recordem que l’any 2005
es va instal·lar, gracies a la constància del
grup Amics del Sender, per primera vegada un màstil amb la senyera. L’any 2017
un llamp va deteriorar greument aquell
pal i ara s’ha tornat a col·locar un nou
pal amb la corresponent senyera, al costat de la placa d’orientació que també
van pujar-hi, ja fa uns anys els Amics del
Sender. Ara, integrats ja dins el CECMO,
i amb la inestimable col·laboració de
l’empresa Electra Caldense que ens ha
ofert el seu ajut logístic, s’ha tornat a culminar una imatge que cal anar
mantenint en aquest punt referencial de la nostra estimada Serra del
Farell. Gràcies, doncs, en nom del CECMO—AMICS DEL SENDER a
tothom qui ha posat el seu granet de sorra col·laborant en la restitució
d’aquesta senyera al Pic del Vent.

Els recorreguts de les etapes procurem que tinguin una mitjana de 18
a 20 kms, sempre condicionats a tenir un punt on ens pugui deixar i
recollir l’autocar, etapes que es puguin fer a un ritme assequible en
unes 6 hores de ruta. Pensem que és un bon recorregut per conèixer un
seguit de comarques de l’interior de Catalunya, amb un paisatge que
combina zones poc conegudes amb massissos i serralades més populars.Us animem a venir a descobrir-les amb nosaltres.
— 10 —
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El passat diumenge 16 de desembre, coincidint amb la Marató de TV3,
el CECMO va col·laborar organitzant la tradicional caminada solidària,
que té el seu punt de sortida des de la Plaça Catalunya.

Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són
les que a continuació us detallem:

També es va celebrar el Dia de la Riera, a Palau Solità i Plegamans,
una activitat programada pel dia 18 de novembre, que es va haver de
suspendre per la pluja.
Com cada any també per aquestes dates us recordem i aconsellem que
activeu la llicència federativa que inclou l’assegurança en cas d’accident
a la muntanya. En trobareu els preus i modalitats als fulls centrals d’aquest butlletí, i la informació per tramitar-la a la pàgina 4 d’aquest butlletí. Us recordem que en les activitats que organitza el CECMO és obligatori per participar-hi, tenir la llicència adequada per llur activitat, i
que en cas de no tenir-ne us en tramitarem una de provisional per aquella
activitat ( i que només serveix per l’activitat esmentada). Per les activitats programades pel mes de gener cal disposar ja de la nova llicència federativa.
I també recordar-vos que el proper divendres 11 de gener es celebrarà
l’habitual Assemblea Ordinària de Socis, on intentarem explicar les activitats realitzades el 2018 i les programades pel 2019, i on caldrà aprovar
l’estat de comptes de l’any que s’acaba i el pressupost per l’any vinent.
Us esperem a tots ( no cal la llicència federativa 2019 per assistir-hi).
S’acaba el 2018, i és a punt de començar el 2019, això sempre ajuda a
marcar-nos nous reptes, en tot cas, des del CECMO desitjar-vos que tingueu un bon acabament d’aquest any i comenceu el proper amb il·lusió,
esperança, molta salut i moltes ganes de fer muntanya.
BON ANY 2019.
—2—

DIUMENGE 30 DESEMBRE: “CREMATORRONS”.Tradicional
matinal, aquest any pels entorns d’Aiguafreda. Recorregut de 14 kms i
700 m. de desnivell. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES 11 GENER 2019: ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA. A les 21:30 hores a la Sala 3 del Centre Cívic.
DIUMENGE 13 GENER: Matinal pels entorns de Caldes. Recorregut fàcil, de 3 a 4 hores. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
CESC PUIG.
DIVENDRES 25 GENER: Presentació del llibre “Cims i Miradors
del Vallès” a càrrec d’Aleix Puente Vila-Masana. Biblioteca de Caldes a
les 19:00 hores. Entrada lliure.
DIUMENGE 27 GENER: 1ª Etapa del GR-7 des de Sant Llorenç de
Morunys Afins
a Lladurs.
20 kms.
Desplaçament
en autocar.
inscriula societat
on vivim
està prou
de moda que moltes
families Cal
tinguin
algun animal
de companyia
a casa,“A”.
generalment
gats, ocells
o
re’s previament.
LLicència
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Personagossos,
de contacte
RAMON
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
comú.
La
MATA.
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja

que és 9l’espècie
que possiblement
ens acompanyi enSortida
les nostres
DISSABTE
FEBRER:
360º AL PEDRAFORCA.
de tot el
excursions.
dia, de 17 kms i +/-650 m de desnivell. Desplaçament en vehicles particulars fins Des
a Gósol.
Llicència
federativa
Personadede
contacte
RAMON
del CECMO
us demanem
que “A”.
us abstingueu
portar
animals
de
MATA. companyia en les activitats que organitza el Centre, per les raons que
us expliquem a continuació.

DIUMENGE 24 DE FEBRER : 2ª Etapa del GR-7 des de Lladurs
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
fins al Santuari
del Miracle. 19 kms.Desplaçament en autocar. Cal insni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
criure’s previament.
federativa
“A”. Persona
contacte
que es poden noLlicència
sentir a gust
amb la presència
d’animals,de
i que
aquests RAMON MATA.
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.
REUNIÓ PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL DIJOUS ANTERIOR A L’ACTIVITAT PROGRAMADA.
— 11—
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**A la portada hi tenim una foto de la Remei Camps amb vistes al Pedraforca nevat, feta a la sortida de raquetes del març , i a la contraportada una imatge del Llobregat a la ruta de les Colònies, feta pel Cesc Puig. A l’interior del butlletí hi trobem fotografies del grup CECMO-ALPI i d’arxiu del CECMO. La redacció i disseny
del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració de la Núria
Carnicero i Xavi Martí ( CECMO-ALPÍ).
**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
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