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CECMO — NOTICIES
Malauradament estem encara immersos en aquesta aturada que ha
provocat el famós COVID-19. Tot i que des del CECMO hem fet i
programat alguna activitat, no podem pas dir que anem tornant a la
normalitat, i prova d’això és aquest butlletí que us presentem, on tot
sembla provisional, i ple d’incerteses.
Malgrat la insistència amb l’Ajuntament per a poder utilitzar de nou la
sala 1 del Centre Cívic, només en rebem evasives, i tot i que ja fa temps es
va fer la solicitud per les Projeccions a la Fresca, encara no tenim
confirmació que es puguin realitzar.. A principi del mes de juny es va
gestionar el cobrament de les quotes de socis pels que la tenien
domiciliada, i finalment varem poder fer una primera activitat, el
diumenge 14 de juny, en una matinal al Figaró, a la riera de Vallcàrcara,
exclusivament pels socis del CECMO, i fent dos grups per complir les
normatives existents aquells dies.
Qualsevol gestió que us calgui realitzar sabeu que podeu utilitzar els
canals telemàtics, i per correu electrònic o telèfon intentem solucionar les
questions que es van presentant. Tingueu també en compte que com que
per part de la Junta no hi ha les trobades periòdiques que suposava obrir
el local cada dijous, les decisions, preparacions d’activitats i tot el referent
a la logística del Centre es veuen afectats, i pot ser que acabem organitzant
alguna activitat i informem a darrera hora.
I en tot cas, que passeu el millor estiu possible, seguiu cuidant-vos i bones
vacances d’estiu. Ens retrobem al setembre.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són les
que a continuació us detallem, sempre que les autoritzacions ho permetin:

DIVENDRES 10 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre als jardins del TOC. Mesures de prevenció pel COVID-19,
segons marqui la normativa. “TRAVESSES DEL CECMO PER SANT
JOAN” a càrrec de JOAN SOLER.
DISSABTE 11 JULIOL: PAS DELS LLADRES I PUIG
DORIA.Recorregut d’alta muntanya des de Planolas. Desplaçament en
cotxes particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIVENDRES 17 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 de la nit al jardí del TOC, amb la projecció “EXPEDICIÓ TUNU,
L’ALTRE COSTAT DE GROENLÀNDIA” a càrrec de FULGENCI
FARRÉ. Mesures de prevenció i aforament segons marqui la normativa
d’espectacles pel COVID-19.
DIVENDRES 24 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 de la nit al jardí del TOC, amb la projecció “ASCENSIONS I
ACTIVITATS DEL CECMOALPI. PROP DE CASA I ARREU DEL
MÓN” a càrrec del CECMO-ALPÍ. Mesures de prevenció i aforament
segons marqui la normativa d’espectacles pel COVID-19.
DIUMENGE 26 DE JULIOL: EL COSTABONA I ROCA COLOM,
des de Vallter 2000. Recorregut d’alta muntanya. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JOAN SOLER.
LES ACTIVITATS D’EXCURSIONISME TINDRAN LA SEVA
INFORMACIÓ DE PREPARACIÓ PER INTERNET O PER
TELÈFON, SI ENCARA NO ÉS POSSIBLE OBRIR LA SALA DEL
CENTRE CÍVIC.
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PROPERES ACTIVITATS

OPINIÓ. CARTA PERSONAL.

Com podeu veure al llistat d’activitats, tot es manté en una aire
d’incertesa. Malgrat tot, intentem mantenir la flama encesa, i a més a
més de les habituals Projeccions a la Fresca, pel mes de juliol hem
previst un parell de sortides al Pirineu. Amb les altes temperatures que
solem tenir pels entorns muntanyencs més propers , hem desestimat la
idea de matinals, que si podem les reprendrem a partir del setembre.

Ja fa dies que estem observant que lentament intentem recuperar tot allò
que era habitual a la nostra vida, abans del període de confinament més
sever. Algunes coses, però sembla que van molt més lentes que altres, i
malgrat que sempre es posa l’èmfasis en la salut de la població, tinc la
sensació que pesa molt, però molt més, el factor econòmic i populista
d’aquestes decisions. Potser també és veritat que hem convertit qualsevol
incidència social en una questió judicialitzable, i això ens aboca al fet que tot
allò públic, per preservarse de qualsevol responsabilitat, millor tancat.

Pel dissabte 11 de juliol tenim previst una ruta per la zona del Pas dels
Lladres i el Puig Doria des de Planolas, per anar fent un tastet de
muntanya fora de la famosa
regió sanitària,
i pel
diumenge 26 de juliol una
altre ruta d’alta muntanya,
des de Vallter per pujar al
Costabona i el Roca Colom.
Seran dues sortides d’alta
muntanya
per
anar
recuperant velles sensacions.
A part d’aquestes activitats
de muntanya, potser acaba
s or g i nt a l g u n a a l t r e ,
recordem que per aquestes dates també havíem recuperat una sortida
nocturna pels entorns de Caldes, però en aquests moments no hi ha altre
cosa confirmada.
Pel que fa a les PROJECCIONS A LA FRESCA, ja fa temps es va
engegar la solicitud d’autoritzacions per poder realitzar aquesta
activitat clàssica, però en el moment de tancar aquest butlletí no tenim
cap solució plantejada des de les institucions municipals, i segurament
fins al darrer moment no sabrem si tiren endavant o no, o si el lloc
definitiu és el jardí del Toc. Com totes les decisions d’aquests dies, tant
si depenen d’uns o altres, a darrera, amb alevosia i nocturnitat.

Fixem-nos que durant molts dies era més fàcil anar a prendre qualsevol cosa
en un bar ( si, si, a la terrassa, però 8 i 10 persones compartint taula ) que
anar a fer qualsevol gestió administrativa ( a la taula hi hauria l’interessat i el
gestor administratiu ). Els equipaments culturals deuen tenir una càrrega
viral més elevada que els sectors turístics, de restauració, de comerç o d’oci
nocturn, per què tots ells van recuperant l’obertura i en canvi Centre Cívic,
Cases dels Mestres, Espais d’Entitats romanen tancats. Els avions és
“normal” que puguin anar plens, doncs tenen un sistema de purificació de
l’ambient semblant als quiròfans (segurament deu ser cert, però permeteu-me
que...dubti).
Això sí, no patiu, seguim gestionant el CECMO, primer amb reunions
telemàtiques, després amb reunions presencials fetes en una terrassa de
qualsevol bar ( l’oferta és molt variada ), intentem programar sortides ( per
sort només depenem del permís de mobilitat ) i activitats, com les Projeccions
a la Fresca ( a finals de juny encara no tenim resposta a si es podrà realitzar ).
Ja sabem que les Entitats som un bé social molt important, un motor de la
societat que cal preservar, una font de cultura diversa que moltes vegades
serveix per integrar i unir individualitats, però també és palès que
econòmicament devem ser molt poca cosa ( i més aviat una pedra a la sabata,
doncs costem diners ), i no ens enganyem ni abans ni després d’aquest
COVID-19 el pes específic de la cultura envers els interessos econòmics
seguirà essent abismal. No hem canviat res,i malauradament no tot sortirà
bé.
JOAN SOLER.
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PROJECCIONS A LA FRESCA.
Un any més, esperem que així pugui ser, arriba el juliol i el CECMO
us presenta un seguit d’audiovisuals per fer passar una bona estona els
divendres al vespre. Enguany, preveient que la programació penjaria
d’un fil, vàrem optar per un seguit de projeccions presentades per gent
propera al CECMO. Així, en dues d’elles veurem audiovisuals
presentats per socis del CECMO , i a l’altre un de presentat pel
Fulgenci Farré, que fa uns anys ja va presentar una Projecció sobre
Islàndia.

Adreces d’interès.

El divendres dia 10 de Juliol en Joan Soler ens farà reviure l’esperit
de tres travesses fetes fa uns anys aprofitant caps de setmana llargs
pels volts de Sant Joan. Una volta a la Vall d’Orlú, la travessa de la
Vall d’Aran i el Tour del Midi d’Ossau.
El divendres dia 17 de Juliol el Fulgenci Farré ens mostrarà els
paisatges i la gent que habita la regió de Tunu, a la illa de Groenlàndia.
Paisatges alpins, immenses glaceres, icebergs i tones de gel que cada
any s’aboquen al mar fruit de l’escalfament global, i les aurores
boreals, de ben segur ens faran gaudir d’una bona vesprada.
I pel divendres 24 de juliol el CECMO ALPI ens presentarà
espectaculars imatges fetes en la gran varietat de sortides que
realitzen, unes prop de casa i d’altres resseguint cims d’arreu del món,
tot sovint referenciades en aquest butlletí, o al blog que manté actiu
aquest grup.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Tot i que a dia d’avui encara no hem rebut ni protocols d’actuació ni
mesures que caldrà prendre com a prevenció del COVID-19, en principi
caldrà portar mascareta per poder accedir a les Projeccions, i
evidentment respectar les distancies de seguretat establertes amb la
resta d’assistents a la vetllada. També com a mesura de seguretat per a
tothom, enguany no hi haurà el tradicional refrigeri en finalitzar l’acte.
Esperem veuren’s aviat en aquestes Projeccions a la Fresca.
—4—
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LA TAULA ORIENTACIÓ PIC DEL VENT
A principis del mes de juny vàrem tenir la trista notícia de la desaparició
de la part gràfica de la taula d’orientació que els Amics del Sender van
instal·lar al cim del Pic del Vent l’any 2008. Algú va robar la part més
important d’aquest plafó informatiu, deixant només el peu de
l’estructura. Evidentment condemnem aquesta acció que deixa orfe el
punt més alt de la Serra del Farell, i que tira per terra l’esforç i feina
realitzada pels Amics del Sender, a més a més
de privar d’una informació que moltes vegades
s’agraeix i molt quant assolim un cim, i en
podem reconèixer el que veiem al seu voltant.
Tot i la sensació de frustració i desànim que
provoquen aquestes accions, des del CECMO i
els AMICS DEL SENDER intentarem refer
d’alguna manera la informació que ens donava
aquesta taula d’orientació. Dificilment es
podrà reposar amb els materials i formes de la
primera, però com a mínim intentarem que els
senderistes quant arribin al Pic del Vent
tinguin suficient informació sobre el paisatge
del seu voltant.
A la fotografia que afegim podeu veure el lamentable estat que ofereix
ara la taula d’orientació del Pic del Vent.
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Corredor Petit Black a l'Aneto (3404 m).

Descripció

El Pirineu persisteix.

Clàssica pujada a l'Aneto per la vall de Corones, amb l'afegit de coronar-lo per la
interessant variant de la canal Estasen que és la Petit Black.

Martí, Miguel, Josep Maria i Xavier.

El tros d'aresta entre la sortida de la canal i el cim de l'Aneto no és difícil però té
molt ambient d'alta muntanya.

24/06/2020

Dificultats

Introducció

1500 metres de desnivell

Moltes coses han passat al país mentre
aquests darrers mesos s'han anat escolant:
masses persones han mort abans d'hora a
causa d'un petit organisme i també moltes
altres s'han vist sobrepassades per una situació que no s'esperaven i s'han trobat de
sobte amb molts problemes econòmics.

45 graus a la canal Estasen i 55 graus
a la Petit Black
En el nostre cas la neu estava dureta
però els piolets entràven amb molta
facilitat.

I amb tot, nosaltres seguim aferrats als projectes i il·lusions que encara de moment
ens deixen tenir. Hem fet sessions inacabables confinats a casa sobre el rodet de la
bici i també curses impossibles per els passadissos i petits espais
que hem pogut tenir.
I ens en hem sortit.
Podem ara plantejar
sortides i donar llum a
projectes una mica exigents sense preocuparnos massa de la duresa i llargada.

Vàrem invertir 9 hores 40 minuts en
total a la sortida però el ritme va ser
tranquil, i la parada al cim va ser llarga.
Cal matinar per trobar la neu en bones
condicions i evitar al màxim la calor. Sortir a les 04:00 hrs és una bona
idea.
Poc abans de fer-se de dia, en Josep
Maria no es troba bé i decideix prosseguir per la via normal fins el cim, on
ens vàrem trobar finalment.

Ha estat un petit repte,
un petit examen de
com hem fet els deures
aquests darrers mesos.
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normalitat, i prova d’això és aquest butlletí que us presentem, on tot
sembla provisional, i ple d’incerteses.
Malgrat la insistència amb l’Ajuntament per a poder utilitzar de nou la
sala 1 del Centre Cívic, només en rebem evasives, i tot i que ja fa temps es
va fer la solicitud per les Projeccions a la Fresca, encara no tenim
confirmació que es puguin realitzar.. A principi del mes de juny es va
gestionar el cobrament de les quotes de socis pels que la tenien
domiciliada, i finalment varem poder fer una primera activitat, el
diumenge 14 de juny, en una matinal al Figaró, a la riera de Vallcàrcara,
exclusivament pels socis del CECMO, i fent dos grups per complir les
normatives existents aquells dies.
Qualsevol gestió que us calgui realitzar sabeu que podeu utilitzar els
canals telemàtics, i per correu electrònic o telèfon intentem solucionar les
questions que es van presentant. Tingueu també en compte que com que
per part de la Junta no hi ha les trobades periòdiques que suposava obrir
el local cada dijous, les decisions, preparacions d’activitats i tot el referent
a la logística del Centre es veuen afectats, i pot ser que acabem organitzant
alguna activitat i informem a darrera hora.
I en tot cas, que passeu el millor estiu possible, seguiu cuidant-vos i bones
vacances d’estiu. Ens retrobem al setembre.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són les
que a continuació us detallem, sempre que les autoritzacions ho permetin:

DIVENDRES 10 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A les
10 del vespre als jardins del TOC. Mesures de prevenció pel COVID-19,
segons marqui la normativa. “TRAVESSES DEL CECMO PER SANT
JOAN” a càrrec de JOAN SOLER.
DISSABTE 11 JULIOL: PAS DELS LLADRES I PUIG
DORIA.Recorregut d’alta muntanya des de Planolas. Desplaçament en
cotxes particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA.
DIVENDRES 17 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 de la nit al jardí del TOC, amb la projecció “EXPEDICIÓ TUNU,
L’ALTRE COSTAT DE GROENLÀNDIA” a càrrec de FULGENCI
FARRÉ. Mesures de prevenció i aforament segons marqui la normativa
d’espectacles pel COVID-19.
DIVENDRES 24 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA. A
les 10 de la nit al jardí del TOC, amb la projecció “ASCENSIONS I
ACTIVITATS DEL CECMOALPI. PROP DE CASA I ARREU DEL
MÓN” a càrrec del CECMO-ALPÍ. Mesures de prevenció i aforament
segons marqui la normativa d’espectacles pel COVID-19.
DIUMENGE 26 DE JULIOL: EL COSTABONA I ROCA COLOM,
des de Vallter 2000. Recorregut d’alta muntanya. Desplaçament en
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
JOAN SOLER.
LES ACTIVITATS D’EXCURSIONISME TINDRAN LA SEVA
INFORMACIÓ DE PREPARACIÓ PER INTERNET O PER
TELÈFON, SI ENCARA NO ÉS POSSIBLE OBRIR LA SALA DEL
CENTRE CÍVIC.
— 11—
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**A la portada hi tenim una foto de Remei Ventura al Pirineu Aragonès,
pujant al Collado de la Plana. A la contraportada hi ha una fotografía de la
Rosa Montlló a la zona del Bastiments, dues mostres que l’activitat
excursionista dels nostres socis torna a començar. A l’interior del butlletí hi
trobem fotografies del CECMO ALPI i d’arxiu del CECMO . La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler, i amb la col·laboració
del 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.
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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