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CECMO

IMATGES DES DEL CONFINAMENT

Aquest és el número 87 del butlletí del CECMO, això vol dir gairebé 15
anys de publicacions seguides i puntuals cada dos mesos per anar-vos
informant del dia a dia del CECMO, i de ben segur aquest número és el
més atípic de tots els publicats fins a la data. Ja fa un mes i mig que el
CECMO, el País, i el món sencer estem inmersos en aquesta apagada
sobtada de llums que ens ha portat l’anomenat COVID-19. Des del passat
13 de març és com si el teló del teatre s’hagués abaixat de cop, i sense ni
tant sols poder aplaudir als actors hem tingut de tornar cap a casa cadascú
pel camí que ha pogut.
Evidentment que aquest no serà un butlletí com els habituals, a les
pàgines 10 i 11 no us podrem pas explicar les properes activitats, tal com
era habitual. De totes maneres, el CECMO segueix funcionant, de manera
telemàtica , de manera que quant la situació es vagi normalitzant, i en la
mesura que es pugui poder tornar a recuperar la nostra afició a la
muntanya, i gaudir-ne de nou. En aquest butlletí us intentarem explicar
com està la situació dels diferents temes d’actualitat del CECMO, com
queden les activitats que hi havia programades, i les accions empreses
aquests dies des del CECMO.
No hi falten tampoc, les ressenyes de les activitats que vàrem realitzar
abans dels confinaments que hem patit des del dia 13 de març, com son les
sortides del CECMO ALPI o l’organització de La Caminada de Caldes.
Evidentment, la distribució d’aquest butlletí es farà només en format
digital a través del correu electrònic o per consultar des de la pàgina web
del CECMO. Només quant la situació s’hagi normalitzat s’editaran alguns
exemplars en paper per mantenir els arxius que es guarden de cada butlletí
i per algunes necesitats puntuals.
Des del CECMO us encoratgem a mantenir aquest esperit muntanyenc de
superació dels moments complicats, pensem senzillament que estem en
aquell punt de la travessa que fa pujada i el temps és rúfol, però de ben
segur que acabarem l’etapa i l’explicarem orgullosos de com n’hem sortit.
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Imatges des del balcó de casa fetes
per l’Ester Poch, en confinament.
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PROPERES ACTIVITATS
Aquest és l’espai on us tindríem d’informar de les particularitats de les
properes activitats, però com que no hi ha calendari d’aquestes
activitats farem algunes reflexions de com pensem que tindrà de ser la
tornada a l’eventual normalitat.
Cal tenir en compte que a hores d’ara ja portem uns 50 dies en
confinament, amb diferents nivells de sedentarisme. Qui més qui menys,
i segons les possibilitats de cadascú, de ben segur que heu anat intentant
realitzar uns mínims d’exercicis físics, però a ningú escapa que
segurament en la majoria dels casos no suposen ni un 20% de l’activitat
física que realitzàvem normalment.
Per tant, quant podrem
tornar a recuperar la nostra
afició a la muntanya,
caldrà tenir molt present
l’estat físic en què ens
trobem, i adaptar les
moltes ganes que tindrem
de fer activitat a l’aire
lliure amb programar
aquestes activitats a un
nivell
progressiu
d’exigència física, tant en
la durada en temps com en exigència. És a dir, tingueu molt de compte,
tant si camineu, correu o aneu en bicicleta, que no cal recuperar tota
l’activitat física que no hem fet aquests dies, en una setmana, doncs el
risc de lesions o sobrecàrregues musculars s’accentúa després d’un
període d’inactivitat tant prolongat.
Des del CECMO, evidentment tindrem en compte aquestes premises al
moment de poder tornar a programar activitats.
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ACTUALITAT CECMO
Tot i el confinament , i encara que sigui per videoconferència, hem seguit
mantenint les reunions de Junta, i en la darrera es van prendre algunes
decisions que us passem a informar:
** En primer lloc, s’ha fet la donació a
CREU ROJA del 5% corresponent als
ingressos per les inscripcions de La
Caminada, que aquest any ha suposat
una aportació de 490€ que han estat
molt ben rebuts per ajudar a mantenir
les tasques de suport que realitzen.
** També es va acordar realitzar una
aportació solidària a la RESIDÈNCIA
SANTA SUSANNA de 500€, donat que considerem que és un dels punts més
vulnerables per les afectacions del COVID-19 a nivell local. Aquesta
quantitat equival aproximadament al 10% del valor de les quotes de socis del
CECMO, i com en el cas anterior, aquestes ajudes sempre suposen un suport
adicional a la gran tasca que desenvolupen aquestes organitzacions.
** Aquest mes d’abril es tindria d’haver fet el cobrament de les quotes de
socis que quedaven pendents, ja sigui perquè no han sol·licitat llicència
federativa o bé per no haver fet el pagament d’aquesta quota encara. Com
que entenem que aquests dies la situació econòmica i personal d’alguns socis
pot ser complicada hem decidit ajornar el cobrament de les quotes
domiciliades fins entrat el mes de juny, i esperant l’evolució de l’actual
situació de precarietat. Entenem que cal fer el cobrament d’aquestes quotes
per no discriminar als que ja han pagat al seu moment la quota del 2020, però
també estem oberts a escoltar els possibles casos personals en cas de
dificultats en poder assumir aquesta quota.
I recordar-vos que si per altre part us cal fer alguna gestió o pagament al
CECMO, per via transferència i correu electrònic o telèfon seguim operatius
com sempre.
—3—
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LA CAMINADA DE CALDES
Per molt poc varem ser a temps de poder organitzar la XIX
Caminada de Caldes, doncs només que els aconteixements de
confinament pel COVID-19 s’haguéssin avançat una mica ja hagués
quedat suspesa aquesta activitat. De fet la podem considerar el darrer
acte social conjunt que hem pogut gaudir en tot aquest temps.

Adreces d’interès.

D’un total de 795 inscripcions realitzades, finalment van participar a
La Caminada 770 senderistes per realitzar l’anomenada “Ruta de la
Bassa Roja”, que amb el punt de sortida al Parc de Can Rius pujava
cap al Collet del Català pel corriol del Salt de Corró i l’alzina del Bieló.
Des del Collet del Català, amb el primer control instal·lat, amb galetes,
xocolata i sucs, el recorregut seguia per la pista fins al Coll de Titeia on
s’enfilava fort cap a l’alzina de la Jeia i l’alzina replantada l’any passat
a la “Ruta de les Alzines” ( que per cert, gaudeix de bona salut ). Des
d’aquest punt, encara amb un pendent més sever s’arribava al dipòsit
d’aigua de la Bassa Roja, el punt on hi havia l’esmorzar pels
participants.
Aquí, els participants podien escollir
entre el recorregut llarg o el curt. El
recorregut curt ( 13 kms) portava els
senderistes fins a la Serra Llisa i des
d’aquí baixada fins a l’alzina de les
Tuies i el camí dels 3 Amics on
coincidien ja amb el recorregut llarg.
Aquests ultims ( ruta de 18 kms) des del punt de l’esmorzar pujaven al
Pic del Vent i baixaven cap a l’alzina del Vell del Tabac i per un corriol
nou arribaven a la Font Falsa, per sortir després a la urbanització de
Guanta i cap a l’inici del camí dels 3 Amics. Ajuntats els dos
recorreguts i superat l’avituallament de les Taronges, el descens cap al
Collet del Català ( amb el darrer avituallament, ara amb fruits secs i
caramels ) per retornar cap a Can Rius seguint el camí fàcil de la pista
forestal.
—4—

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER
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CALDES/PALAU A MONTSERRAT

LA CAMINADA DE CALDES

En un primer moment vàrem optar per ajornar la possible celebració
d’aquesta travessa, veient una mica com evolucionava la situació del
COVID-19, però a hores d’ara ja veiem que durant el mes de maig serà del
tot impossible la organització d’aquesta travessa, i més endavant ja seria
poc factible per la calor pròpia de l’època, i també pel fet que aquesta
aturada llarga d’activitat física no fa prou factible assumir una travessa
tant llarga en quilometratge i horari. Per tant aquest any deixarem la
Caldes/Palau a Montserrat sense edició, i esperem retrobar-nos el proper
any amb moltes ganes de caminar-la. Per les persones que ja s’havien
inscrit, tal com es va comunicar per correu electrònic, podeu recuperar els
diners de la vostra inscripció o bé deixar aquest pagament a compte per a
una propera activitat del CECMO.

El bon temps, amb la primavera despuntant, i les poques incidències a
nivell de caigudes o accidents van arrodonir una matinal on els senderistes
van poder gaudir una vegada més dels entorns naturals de la Serra del
Farell i redescobrir de la mà dels Amics del Sender aquest preuat
patrimoni natural que tenim a l’entorn de Caldes de Montbui.

Com que el material alimentari que havia quedat de La Caminada i que
es podia aprofitar pels avituallaments d’aquesta travessa tenen una
caducitat més o menys propera hem avançat la donació d’aquests
aliments tant a la PAH de Bigues com a Creu Roja de Caldes per tal que
ho reparteixin entre les persones necesitades que reben el seu suport. No
cal dir que aquestes entitats o associacions han vist incrementat el nombre
d’aportacions que tenen de realitzar, i aquestes ajudes alimentàries
sempre son ben rebudes. Aprofitem també des d’aquí per agraïr a
l’empresa CUÈTARA la seva col·laboració amb el CECMO aportant cada
any un bon estoc de material que serveixen per donar cobertura als
avituallaments tant de La Caminada com de la travessa a Montserrat.

—8—

Pel que fa a la participació, del total d’inscrits gairebé 300 son residents a
Caldes pel que celebrem la molt bona acollida que tenim entre els nostres
vilatans, però també observem que 500 persones ens visiten des d’altres
poblacions, pel que estem també molt satisfets de la bona acollida que
tenim arreu de la nostra comarca i
comarques veïnes. De fet, moltes, moltes
gràcies per fer-nos confiança un any
més, perquè és cert que tot l’esforç
d’organització es veu recompensat per
aquesta bona acollida.
No volem oblidar tampoc donar les
gracies a tots els voluntaris que ens
ajuden a fer possible que aquesta
activitat es pugui mantenir i donar el
servei a tots els senderistes inscrits,
gràcies de nou per ser-hi un any més.
I si aquesta Caminada pot ser solidària ( enguany podrem aportar a la
tasca humanitària de Creu Roja un total de 490 € fruit del 5% del preu de
les inscripcions ) és també a l’esforç d’algunes empreses, negocis, o
aportacions altruïstes que col·laboren amb La Caminada : Fruitós,
Cuètara, Chocovic, Pa Artesà, Jardineria Miró, Camp Base, Base Esport
Caldes, Editorial Piolet i Coca-Cola. Tot aquest paraïgues de col·laboració
aplegat sota el suport de tècnics i treballadors de l’Ajuntament de Caldes,
per arrodonir la organització d’aquesta activitat, que al capdavall la
gaudim entre tots.
—5—
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Hoher Seeblaskogel (3235 m) des de Lüssens (1630 m). Vall de Sellrain. Tirol.
(Veronika, Pau, Pol, Bernat, Miguel i Xavier

)

Malgrat estar situada bastant a prop d'Innsbruck, la vall de Sellrain és encara un racó
tranquil del Tirol. L'escala dels poblets és mesurada doncs no té pistes d'esquí alpí que
l'hagin desfigurat i en canvi podem trobar bellíssimes i exigents ascensions, tant d'alpinisme com d'esquí de muntanya.
1700 metres de desnivell. Preveure obrir traça
fonda si no trobeu cap grup al davant.
18,73 km de recorregut.
La baixada és una successió de pendents (S3 i
S2) amb neu pols abundant.
Es un racó molt fred. Preveure roba d'abric
suficient.
Es un itinerari molt variat. Es comença resseguint les pistes d'esquí de fons, vigilats per l'imponent Fernerkogel fins al fons de vall.
Allà es tomba a la dreta i es va remuntant la immensa vall glacial fins arribar a la dreta pala final que cal remuntar a peu fins un estret i aeri cim, un bell mirador des d'on la
vista es perd en els racons amagats del Stubai, Sellrain i Ötztal.
La baixada del cim és ràpida i bella. En el nostre cas, el dia abans un intens front fred
havia carregat de neu fresca i seca tots els vessants. Així, varem poder realitzar un continu encadenament de pales de neu pols des del mateix cim fins poc abans del punt de sortida.

ROFELEWAND, CAMÍ PLAENT VERS L’IMPOSSIBLE.
(Christiane, Martí i Pau)
La Rofelewand (3353 m) és un imponent pic de la Kraunergrat, la divisòria d'aigües entre Pitztal i Kraunertal, a l'Oberland tirolès, Àustria. Muntanya prominent i visible des
de bona part del Tirol, d'aspecte temible per la seva verticalitat, que es resol de manera
sorprenentment fàcil, sense dificultats tècniques destacables. En aquest cas hi accedim
des de Scheibe, un llogaret part del municipi de Sankt Leonard am Pitztal.
Temps estimat: 5 h ascens, 1,5 h descens //Distància: 20 km
Desnivell positiu: 2000 m
Dificultat: S3, la canal per accedir al cim a 40° aprox. la fem a peu, curta grimpada per
accedir a la canal.
Material: Piolet i crampons recomanables.
Cal aparcar just davant del petit pont que creua el riu (no aparcar al parking del Cafè!).
Just creuat el pont, seguim la pista d'esquí de fons a l'esquerra, no és recomanable seguir
les indicacions a Arzler Alm pel sender petit, doncs ens duria al camí d'estiu, poc recomanable amb esquís. A uns 50 m ja trobem el desviament a la dreta que, per una pista ens
duu cap a l'Arzler Alm. Poc després de la segona corba cap a la dreta, ens desviem de la
pista i anem seguint traces fins arribar a l'Arzler Alm (~ 1860 m).
A partir d'aquí les traces ens duen cap al Sud per sota la imponent cara nord de la Rofelewand, fins entrar al Totenkar (circ dels morts) i l'homònima glacera. Cal remuntar la
glacera fins al final, on sembla no haver-hi sortida. Poc abans del coll, però, fem un gir
de pràcticament 180° cap a la dreta on una pala nevada ens permet accedir a la propera
vall penjada.
A partir d'aquí cal anar remuntant les pendents nevades fins que tenim el cim sobre els
nostres caps. En aquest punt cal dirigir-se cap a una aresta rocosa que queda a mà esquerra, cap un evident coll. En aquest punt deixarem els esquís i creuarem la cresta cap
a l'oest, on un curt flanqueig en roca (grimpada) ens deixa a una canal d'uns 40° d'inclinació
Remuntem la canal fins a l'evident coll (100 m com a molt). Des d'aquí només queda un
curt tram d'aresta fins el cim.
El descens no presenta especials complicacions, més enllà del curt descens a peu per la
canal. Fins arribar a la Totenferner cal tenir en compte que esquiem sobre pendents que
acaben en parets verticals. La glacera queda ben resguardada del vent i és molt freda, de
manera que ens regala unes condicions de neu pols fantàstiques.
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poblacions, pel que estem també molt satisfets de la bona acollida que
tenim arreu de la nostra comarca i
comarques veïnes. De fet, moltes, moltes
gràcies per fer-nos confiança un any
més, perquè és cert que tot l’esforç
d’organització es veu recompensat per
aquesta bona acollida.
No volem oblidar tampoc donar les
gracies a tots els voluntaris que ens
ajuden a fer possible que aquesta
activitat es pugui mantenir i donar el
servei a tots els senderistes inscrits,
gràcies de nou per ser-hi un any més.
I si aquesta Caminada pot ser solidària ( enguany podrem aportar a la
tasca humanitària de Creu Roja un total de 490 € fruit del 5% del preu de
les inscripcions ) és també a l’esforç d’algunes empreses, negocis, o
aportacions altruïstes que col·laboren amb La Caminada : Fruitós,
Cuètara, Chocovic, Pa Artesà, Jardineria Miró, Camp Base, Base Esport
Caldes, Editorial Piolet i Coca-Cola. Tot aquest paraïgues de col·laboració
aplegat sota el suport de tècnics i treballadors de l’Ajuntament de Caldes,
per arrodonir la organització d’aquesta activitat, que al capdavall la
gaudim entre tots.
—5—
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LA CAMINADA DE CALDES
Per molt poc varem ser a temps de poder organitzar la XIX
Caminada de Caldes, doncs només que els aconteixements de
confinament pel COVID-19 s’haguéssin avançat una mica ja hagués
quedat suspesa aquesta activitat. De fet la podem considerar el darrer
acte social conjunt que hem pogut gaudir en tot aquest temps.

Adreces d’interès.

D’un total de 795 inscripcions realitzades, finalment van participar a
La Caminada 770 senderistes per realitzar l’anomenada “Ruta de la
Bassa Roja”, que amb el punt de sortida al Parc de Can Rius pujava
cap al Collet del Català pel corriol del Salt de Corró i l’alzina del Bieló.
Des del Collet del Català, amb el primer control instal·lat, amb galetes,
xocolata i sucs, el recorregut seguia per la pista fins al Coll de Titeia on
s’enfilava fort cap a l’alzina de la Jeia i l’alzina replantada l’any passat
a la “Ruta de les Alzines” ( que per cert, gaudeix de bona salut ). Des
d’aquest punt, encara amb un pendent més sever s’arribava al dipòsit
d’aigua de la Bassa Roja, el punt on hi havia l’esmorzar pels
participants.
Aquí, els participants podien escollir
entre el recorregut llarg o el curt. El
recorregut curt ( 13 kms) portava els
senderistes fins a la Serra Llisa i des
d’aquí baixada fins a l’alzina de les
Tuies i el camí dels 3 Amics on
coincidien ja amb el recorregut llarg.
Aquests ultims ( ruta de 18 kms) des del punt de l’esmorzar pujaven al
Pic del Vent i baixaven cap a l’alzina del Vell del Tabac i per un corriol
nou arribaven a la Font Falsa, per sortir després a la urbanització de
Guanta i cap a l’inici del camí dels 3 Amics. Ajuntats els dos
recorreguts i superat l’avituallament de les Taronges, el descens cap al
Collet del Català ( amb el darrer avituallament, ara amb fruits secs i
caramels ) per retornar cap a Can Rius seguint el camí fàcil de la pista
forestal.
—4—
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PROPERES ACTIVITATS
Aquest és l’espai on us tindríem d’informar de les particularitats de les
properes activitats, però com que no hi ha calendari d’aquestes
activitats farem algunes reflexions de com pensem que tindrà de ser la
tornada a l’eventual normalitat.
Cal tenir en compte que a hores d’ara ja portem uns 50 dies en
confinament, amb diferents nivells de sedentarisme. Qui més qui menys,
i segons les possibilitats de cadascú, de ben segur que heu anat intentant
realitzar uns mínims d’exercicis físics, però a ningú escapa que
segurament en la majoria dels casos no suposen ni un 20% de l’activitat
física que realitzàvem normalment.
Per tant, quant podrem
tornar a recuperar la nostra
afició a la muntanya,
caldrà tenir molt present
l’estat físic en què ens
trobem, i adaptar les
moltes ganes que tindrem
de fer activitat a l’aire
lliure amb programar
aquestes activitats a un
nivell
progressiu
d’exigència física, tant en
la durada en temps com en exigència. És a dir, tingueu molt de compte,
tant si camineu, correu o aneu en bicicleta, que no cal recuperar tota
l’activitat física que no hem fet aquests dies, en una setmana, doncs el
risc de lesions o sobrecàrregues musculars s’accentúa després d’un
període d’inactivitat tant prolongat.
Des del CECMO, evidentment tindrem en compte aquestes premises al
moment de poder tornar a programar activitats.

— 10 —

ACTUALITAT CECMO
Tot i el confinament , i encara que sigui per videoconferència, hem seguit
mantenint les reunions de Junta, i en la darrera es van prendre algunes
decisions que us passem a informar:
** En primer lloc, s’ha fet la donació a
CREU ROJA del 5% corresponent als
ingressos per les inscripcions de La
Caminada, que aquest any ha suposat
una aportació de 490€ que han estat
molt ben rebuts per ajudar a mantenir
les tasques de suport que realitzen.
** També es va acordar realitzar una
aportació solidària a la RESIDÈNCIA
SANTA SUSANNA de 500€, donat que considerem que és un dels punts més
vulnerables per les afectacions del COVID-19 a nivell local. Aquesta
quantitat equival aproximadament al 10% del valor de les quotes de socis del
CECMO, i com en el cas anterior, aquestes ajudes sempre suposen un suport
adicional a la gran tasca que desenvolupen aquestes organitzacions.
** Aquest mes d’abril es tindria d’haver fet el cobrament de les quotes de
socis que quedaven pendents, ja sigui perquè no han sol·licitat llicència
federativa o bé per no haver fet el pagament d’aquesta quota encara. Com
que entenem que aquests dies la situació econòmica i personal d’alguns socis
pot ser complicada hem decidit ajornar el cobrament de les quotes
domiciliades fins entrat el mes de juny, i esperant l’evolució de l’actual
situació de precarietat. Entenem que cal fer el cobrament d’aquestes quotes
per no discriminar als que ja han pagat al seu moment la quota del 2020, però
també estem oberts a escoltar els possibles casos personals en cas de
dificultats en poder assumir aquesta quota.
I recordar-vos que si per altre part us cal fer alguna gestió o pagament al
CECMO, per via transferència i correu electrònic o telèfon seguim operatius
com sempre.
—3—
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CECMO

IMATGES DES DEL CONFINAMENT

Aquest és el número 87 del butlletí del CECMO, això vol dir gairebé 15
anys de publicacions seguides i puntuals cada dos mesos per anar-vos
informant del dia a dia del CECMO, i de ben segur aquest número és el
més atípic de tots els publicats fins a la data. Ja fa un mes i mig que el
CECMO, el País, i el món sencer estem inmersos en aquesta apagada
sobtada de llums que ens ha portat l’anomenat COVID-19. Des del passat
13 de març és com si el teló del teatre s’hagués abaixat de cop, i sense ni
tant sols poder aplaudir als actors hem tingut de tornar cap a casa cadascú
pel camí que ha pogut.
Evidentment que aquest no serà un butlletí com els habituals, a les
pàgines 10 i 11 no us podrem pas explicar les properes activitats, tal com
era habitual. De totes maneres, el CECMO segueix funcionant, de manera
telemàtica , de manera que quant la situació es vagi normalitzant, i en la
mesura que es pugui poder tornar a recuperar la nostra afició a la
muntanya, i gaudir-ne de nou. En aquest butlletí us intentarem explicar
com està la situació dels diferents temes d’actualitat del CECMO, com
queden les activitats que hi havia programades, i les accions empreses
aquests dies des del CECMO.
No hi falten tampoc, les ressenyes de les activitats que vàrem realitzar
abans dels confinaments que hem patit des del dia 13 de març, com son les
sortides del CECMO ALPI o l’organització de La Caminada de Caldes.
Evidentment, la distribució d’aquest butlletí es farà només en format
digital a través del correu electrònic o per consultar des de la pàgina web
del CECMO. Només quant la situació s’hagi normalitzat s’editaran alguns
exemplars en paper per mantenir els arxius que es guarden de cada butlletí
i per algunes necesitats puntuals.
Des del CECMO us encoratgem a mantenir aquest esperit muntanyenc de
superació dels moments complicats, pensem senzillament que estem en
aquell punt de la travessa que fa pujada i el temps és rúfol, però de ben
segur que acabarem l’etapa i l’explicarem orgullosos de com n’hem sortit.
—2—

Imatges des del balcó de casa fetes
per l’Ester Poch, en confinament.
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**A la portada hi tenim una foto del Cesc Puig a la darrera etapa realitzada del
GR-11, entre La Riba i La Mussara, a la Font d’en Pasqual. A la
contraportada hi ha una fotografía de l’ascenció al Rofelewand, ressenyada a la
pàgina 7. A l’interior del butlletí hi trobem fotos d’arxiu del CECMO, i de
l’Ester Poch, en confinament. La redacció i disseny del butlletí ha estat
realitzada per en Joan Soler, i amb la col·laboració del CECMO-ALPÍ.
**Aquest butlletí ha estat editat i distribuit en format digital als socis del
CECMO i a la pàgina web de l’entitat, a causa de la situació de confinament pel
COVID-19. Quant es normalitzi la situació s’editaran uns quants exemplars en
paper per cobrir les necesitats d’arxiu.
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
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