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**A la portada hi tenim una foto del Midi d’Osseau nevat obra del CECMO ALPI, i a
la contraportada una imatge de la matinal feta a Cardedeu, feta pel Cesc Puig. A
l’interior del butlletí hi trobem fotos del CECMO ALPI i Cesc Puig. La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració de Núria
Carnicero a la secció de CECMO-Alpí.
**D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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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CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Un any més arribem al Nadal, comença a fer fred ( sembla que cada
vegada menys ) , arriba la neu ( per a alguns tant esperada ) que modifica
el paisatge muntanyenc tal com canvia la nit i el dia, i si mirem enrera ens
adonem que ja fa 14 anys del nostre Centre Excursionista de Caldes,
omplint caps de setmana de sortides excursionistes, activitats diverses, i
dificultats i ambients diversos. Amb un conjunt de socis que va oscilant
entre els 250 i els 280 , uns més asidus a les activitats que organitzem,
altres que ja es preparen les activitats pel seu compte, però en definitiva,
amb el nexe de pertànyer al CECMO.

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

L’objectiu del nostre Centre
sempre ha estat que els
aficionats a la muntanya
tinguessin l’oportunitat de
gaudir com gaudim nosaltres
quant ens movem pels
entorns naturals, i per aquest
motiu intentem transmetre
els
nostres
modestos
coneixements
envers
vosaltres. De fet, en el fons
es tracta de pasar bones
estones en els moments d’oci que ens deixa l’atrafagada vida personal i
laboral de cadascú de nosaltres.
Per això us convidem a seguir caminant junts, molts i molts anys, amb el
seny que cal tenir quant fem activitat al medi natural, però també amb la
rauxa que doni un punt d’emotivitat a aquests moments d’oci, esperit de
superació que segurament deu venir associat a la nostra afició, i respecta,
molt de respecta per aquests paisatges naturals que hem tingut la sort de
conèixer i gaudir.
BONES FESTES A TOTHOM I FELIÇ 2020 EXCURSIONISTA.
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DIUMENGE 29 DE DESEMBRE:
Tradicional matinal
excursionista “LA CREMATORRONS”. Recorregut pels entorns de
Santa Maria d’Oló. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES 10 GENER: Assemblea General Ordinària del
CECMO, a les 21:30 a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes.
DISSABTE 18 DE GENER: Sortida de raquetes de neu, lloc i
recorregut a determinar segons condicions meteorològiques.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “C”.
DIUMENGE 26 DE GENER: 10ª Etapa del GR-7 entre Cabra del
Camp i L’Illa, d’uns 20 kms. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s
amb antel·lació per garantir les places d’autocar. Llicència federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA
DISSABTE
8 DE
de moltes
raquetes
de tinguin
neu, lloc i
A la societat
on FEBRER:
vivim està prou Sortida
de moda que
families
algun aanimal
de companyia segons
a casa, generalment
gossos,meteorològiques.
gats, ocells o
recorregut
determinar
condicions
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
La
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa comú.
“C”. Persona
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
de contacte JORDI CANUT
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
excursions.
DIUMENGE
23 DE FEBRER: 11ª Etapa del GR-7 entre La Riba

i La Mussara,
21 kms.
Desplaçament
en autocar.
Cal inscriure’s
Des delde
CECMO
us demanem
que us abstingueu
de portar
animals de amb
companyia
en les activitats
que d’autocar.
organitza el Centre,
per les
raons que “A”.
antel·lació
per garantir
les places
Llicència
federativa
us
expliquem
a
continuació.
Persona de contacte RAMON MATA
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
REUNIÓ
PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
DIJOUS
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
ANTERIOR
L’ACTIVITAT
que esA
poden
no sentir a gustPROGRAMADA.
amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

RECORDEU QUE SI NO ESTEU FEDERATS TENIU DE
COMUNICAR L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT ABANS DEL
DIJOUS ANTERIOR A AQUESTA.
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PROPERES ACTIVITATS
Com sempre, a la pàgina següent teniu les propostes d’activitats pels
propers dos mesos. Al tractar-se del període més hivernal , tenim
programades un parell de sortides amb raquetes de neu, i que per tant
estan molt condicionades a la meteorologia que es vagi desenvolupant.
En principi estan previstes pels dissabtes 18 de gener i 8 de febrer
( segurament sempre en dissabte per facilitar la tornada dels cotxes )
però serà el temps i la quantitat de neu la que marquin definitivament
les dates, dificultat i lloc de l’activitat. Us en informarem a mesura que
es pugui concretar millor l’activitat.
Com que tenim aquesta indefinició de dates, les úniques propostes
d’activitat que es mantenen per aquests dos propers mesos son les
sortides del seguiment del GR-7, pels darrers caps de setmana de gener i
febrer. L’etapa del gener tindria de ser entre Cabra del Camp i La Riba,
però el darrer tram d’aquesta etapa ( entre L’Illa i La Riba ) està
impracticable, afectat per unes obres d’una carretera i pels aïguats de la
passada tardor en aquella zona. Es substituirà aquest darrer tram per
un traçat alternatiu fora del GR-7. Estem treballant per trobar un
recorregut que s’ajusti en la distancia habitual de les etapes i la
compatibilitat dels accesos amb autocar.
És probable que algun dels caps de setmana sense activitat es pugui
programar alguna matinal de caire senzill, possiblement algun diumenge
del febrer, però esperem a anunciar-vos-la a verificar com evoluciona el
tema de la neu a la muntanya i com afecta a les sortides de raquetes.
També anunciar-vos que des de fa unes setmanes intentem ampliar les
nostres fonts informatives sobre les activitats que realitza el CECMO, i
procurarem que surtin anunciades al setmanari “EL CALDERÍ” , de
tirada quinzenal, i que a més a més és gratuit. També hi ha informació
de les properes activitats als plafons del Centre Cívic i Cultural.
Evidentment els socis del CECMO seguireu rebent la informació pels
mateixos canals que la rebieu fins ara.
— 10 —

ASSEMBLEA gEnErAL ordinàriA
dEL cEcMo
DIVENDRES
10 DE GENER DE 2020 21,30 hores ..
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 2019.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2020.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2020.
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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ASSEMBLEA S0CIS
Com cada any, amb l’arribada del gener toca l’Assemblea General
Ordinària de Socis, el moment de posar sobre la taula l’estat de
comptes del CECMO i la posterior exposició del pressupost previst per
l’any que comença. També és el moment de fer balanç de les activitats
que s’han realitzat durant l’any anterior i de comentar les expectatives
pel proper any. I com que sempre hi ha aspectes per millorar estem
oberts als vostres suggeriments.
Tot i que pugui semblar una monotonia i que no tingui gaire
importància, cal recordar que l’Assemblea de Socis és el moment de
trobada entre la Junta Directiva del Club i els seus abonats, al cap i a
la fi, els propietaris del Centre Excursionista. És per tant, el millor
moment per exposar idees i pensaments per millorar la funcionalitat
del CECMO. A vegades la rutina diaria ens pot fer veure les coses sense
una perspectiva òptima, i un comentari des de fora de la Junta pot
ajudar a fer veure millor les coses i a millorar-les.
A principis d’any prepararem tota la documentació (estat de comptes,
pressupost pel 2020, activitats realitzades i previstes, així com el resum
d’altes i baixes de socis, i petites estadístiques dels associats al
CECMO) i us la farem arribar, per tal que cadascú pugui donar-hi una
ullada amb tranquil·litat. Així també us donarà temps per veuren els
petits detalls i si hi ha alguna cosa no prou clara el dia de l’Assembles
es pot aclarir. De totes maneres, el mateix dia de l’Assemblea tindreu
aquestes dades projectades a la sala.
I també, com cada any, després del seguiment de l’ordre del dia de
l’Assemblea ( la teniu a la pàgina 3 d’aquest butlletí ) mentre
comentem detalls extraoficialment, hi haurà una mica de refrigeri.
Recordeu, el divendres dia 10 de gener, a 2/4 de 10 del vespre a la sala
3 dels Centre Cívic i Cultural de Caldes.
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AdrEcES d’intErèS.
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ACTIVITATS 2020

CAMINADA MARATÓ TV3

Tot i que ja anirem proporcionant la informació adient al seu moment,
aprofitem aquesta pàgina per apuntar-vos unes quantes dates que creiem
poden ser prou interessants pels vostres interessos.
Comencem per les dates de dues clàssiques de Caldes. La Caminada de
Caldes està prevista pel proper 8 de març, amb sortida des del Parc de Can
Rius. A partir del proper 12 de febrer es podran fer les inscripcions
anticipades, que com cada any, pels socis del CECMO tindran un preu més
assequible si les feu anticipades ( 9€ com l’any passat). Hi haurà dos
recorreguts, un de 18 kms i un altre de 13 kms, amb els avituallaments de
costum i entretinguda com sempre.
Un mes després de La Caminada, tindrem la tradicional CaldesMontserrat que es realitzarà el dissabte 4 d’abril, amb les mateixes
característiques d’organització que els darrers anys. Obrirem les
inscripcions un cop acabada La Caminada.
Pel que fa al seguiment del GR-7 tingueu present que el proper 2020
tindrem dues etapes amb pernoctació a refugis. La primera serà pel mes de
juny, que es farà l’etapa andorrana des de Grau Roig fins a Llumeneres,
creuant tot el Principat d’Andorra. Per aquesta etapa caldrà fer la reserva
del refugi als primers mesos de l’any, pel que us demanarem que feu la
inscripció molt aviat.
Pel setembre tindrem una segona
etapa de GR-7 amb pernoctació a
refugi, serà just a l’altre extrem
d’aquest sender, als Ports de Beseit,
a l’etapa que ens portarà des de
Fredes fins al Caro.
Aquestes dues etapes de GR7 en
principi aniran al darrer cap de
setmana de juny i setembre.
—8—

El passat diumenge 15 de desembre el CECMO va organitzar la
tradicional caminada per recaptar fons per la Marató de TV3, enguany
dedicada a recollir diners per la investigació de les enfermetats
minoritàries. Un total de 116 inscrits van apuntar-se a aquesta bona
causa, aconseguint una recaptació de 806 euros que es van ingressar
integrament al compte de la Marató de TV3. El recorregut era d’uns 8
kms, amb un avituallament a meitat de recorregut on s’oferia als
participants un petit entrepà de pernil o formatge i caldo calent. Moltes,
moltes gràcies a tots aquells que d’una manera o altre van aportar el seu
granet de sorra a poder realitzar aquesta bona obra.
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CECMO—ALPÍ
LA GRAN VOLTA AL MIDI D’OSSEAU.
Dificultat: Globalment S2 i una part d’esquí relativament tècnic en bosc.
Recorregut: 22 kms

Desnivell : 1500 metres

Integrants: Pol, Xavi, Josep Maria i Teresa.

PREUS QUOTES SOCIS
ADULTS

20 €

BENEFICIARI

10 €

JUBILATS

10 €

2020

MENORS 18 ANYS 5 €

El Pirineu occidental està guarnit amb moltes grans ascencions que deparen dies d’esquí de muntanya amb molt carácter. El Pic d’Anie des de Lescun, la Mesa de los Tres Reyes des de Linza, el Pico de Aspe des de AISA,
o el mateix Bisaurin des de Lizara son bons exemples d’això. Tot i això, si
s’ha d’escollir un itinerari circular, llarg, exigent i variat, aquesta elecció
ha de recaure necessariament en la gran volta al Midi d’Osseau: els seus
descensos llargs i canviants, el recorregut dels seus boscos encantats i les
moltes valls i cims que ens saluden a mesura que dibuixem l’itinerari. Tot
plegat deixa l’empremta d’un recorregut diferent i et fa sentir afortunat.
Va ser aquest itinerari el que tinguérem la sort de viure el passat 12 de
desembre. ( Fotografies i detalls al blog del CECMO ALPÍ)

SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2020


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.



AMB LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA CALDRÀ ABONAR EL PREU DE LA LLICENCIA + QUOTA DE SOCI DEL
2020.
—7—
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ACTIVITATS 2020

CAMINADA MARATÓ TV3
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ASSEMBLEA S0CIS
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1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2019.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2020.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2020.
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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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Un any més arribem al Nadal, comença a fer fred ( sembla que cada
vegada menys ) , arriba la neu ( per a alguns tant esperada ) que modifica
el paisatge muntanyenc tal com canvia la nit i el dia, i si mirem enrera ens
adonem que ja fa 14 anys del nostre Centre Excursionista de Caldes,
omplint caps de setmana de sortides excursionistes, activitats diverses, i
dificultats i ambients diversos. Amb un conjunt de socis que va oscilant
entre els 250 i els 280 , uns més asidus a les activitats que organitzem,
altres que ja es preparen les activitats pel seu compte, però en definitiva,
amb el nexe de pertànyer al CECMO.

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

L’objectiu del nostre Centre
sempre ha estat que els
aficionats a la muntanya
tinguessin l’oportunitat de
gaudir com gaudim nosaltres
quant ens movem pels
entorns naturals, i per aquest
motiu intentem transmetre
els
nostres
modestos
coneixements
envers
vosaltres. De fet, en el fons
es tracta de pasar bones
estones en els moments d’oci que ens deixa l’atrafagada vida personal i
laboral de cadascú de nosaltres.
Per això us convidem a seguir caminant junts, molts i molts anys, amb el
seny que cal tenir quant fem activitat al medi natural, però també amb la
rauxa que doni un punt d’emotivitat a aquests moments d’oci, esperit de
superació que segurament deu venir associat a la nostra afició, i respecta,
molt de respecta per aquests paisatges naturals que hem tingut la sort de
conèixer i gaudir.
BONES FESTES A TOTHOM I FELIÇ 2020 EXCURSIONISTA.
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DIUMENGE 29 DE DESEMBRE:
Tradicional matinal
excursionista “LA CREMATORRONS”. Recorregut pels entorns de
Santa Maria d’Oló. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES 10 GENER: Assemblea General Ordinària del
CECMO, a les 21:30 a la sala 3 del Centre Cívic i Cultural de Caldes.
DISSABTE 18 DE GENER: Sortida de raquetes de neu, lloc i
recorregut a determinar segons condicions meteorològiques.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “C”.
DIUMENGE 26 DE GENER: 10ª Etapa del GR-7 entre Cabra del
Camp i L’Illa, d’uns 20 kms. Desplaçament en autocar. Cal inscriure’s
amb antel·lació per garantir les places d’autocar. Llicència federativa
“A”. Persona de contacte RAMON MATA
DISSABTE
8 DE
de moltes
raquetes
de tinguin
neu, lloc i
A la societat
on FEBRER:
vivim està prou Sortida
de moda que
families
algun aanimal
de companyia segons
a casa, generalment
gossos,meteorològiques.
gats, ocells o
recorregut
determinar
condicions
peixos,
tot
i
que
hi
ha
qui
també
té
alguna
espècie
menys
La
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa comú.
“C”. Persona
reflexió que volem fer des del CECMO afecta bàsicament als gossos, ja
de contacte JORDI CANUT
que és l’espècie que possiblement ens acompanyi en les nostres
excursions.
DIUMENGE
23 DE FEBRER: 11ª Etapa del GR-7 entre La Riba

i La Mussara,
21 kms.
Desplaçament
en autocar.
Cal inscriure’s
Des delde
CECMO
us demanem
que us abstingueu
de portar
animals de amb
companyia
en les activitats
que d’autocar.
organitza el Centre,
per les
raons que “A”.
antel·lació
per garantir
les places
Llicència
federativa
us
expliquem
a
continuació.
Persona de contacte RAMON MATA
En primer lloc, en tractar-se d’activitats on hi intervé gent que potser
REUNIÓ
PREPARATORIA DE LA SORTIDA EL
DIJOUS
ni tant sols coneixiem anteriorment, per respecte a aquestes persones
ANTERIOR
L’ACTIVITAT
que esA
poden
no sentir a gustPROGRAMADA.
amb la presència d’animals, i que aquests
poden tenir reaccions estranyes envers a gent desconeguda.

RECORDEU QUE SI NO ESTEU FEDERATS TENIU DE
COMUNICAR L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT ABANS DEL
DIJOUS ANTERIOR A AQUESTA.
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**A la portada hi tenim una foto del Midi d’Osseau nevat obra del CECMO ALPI, i a
la contraportada una imatge de la matinal feta a Cardedeu, feta pel Cesc Puig. A
l’interior del butlletí hi trobem fotos del CECMO ALPI i Cesc Puig. La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, amb la col·laboració de Núria
Carnicero a la secció de CECMO-Alpí.
**D’aquest butlletí s’han realitzat 170 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
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