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CECMO — ACTUALITAT
Arribem al setembre, i en condicions d’un any normal, ara estariem
donant-nos la benvinguda pel retrobament post-vacacional, amb ganes de
tornar a fer muntanya plegats, i amb el calendari ple d’ilusions i projectes.
Però aquest no és un any normal, varem acabar el juliol com mig amagats,
sense gairebé poder-nos dir bones vacances, quant semblava que la
situació es començava a normalitzar.
És reiteratiu, esgotador, indignant i frustrant seguir fent comparatives de
com nosaltres anul·lem ( o ens anul·len ) activitats per prevenir el COVID19 i tot seguit sortim a passejar pel poble i s’observen grans aglomeracions
de gent, o ens parlen de punts de trobada nocturns on no hi ha cap mesura
de prevenció. És per això que tornem a presentar una programació
d’activitats pels propers mesos , sempre condicionats a les restriccions que
ens puguin arribar des de l’administració, o a la suficient cautela
preventiva que tinguem des del CECMO.
Com que tampoc tenim res segur sobre la possibilitat de poder obrir els
dijous la sala del Centre Cívic, us reiterem la necesitat de mantenir els
contactes via telèfon o via internet, i des d’aquestes premises intentarem
solventar els problemes que n’esdevinguin.
Segurament la persperctiva del temps i dels esdeveniments ens mostraran
en el futur , quant absurdes i espenpèntiques erens aquestes situacions,
però de moment no tenim altre solució que sortir-ne amb les mínimes
consequències negatives possibles, i per davant de tot el sentit comú i les
mesures de prevenció que calguin en tot moment.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són les
que a continuació us detallem, sempre que l’evolució de la pandèmia del
COVID-19 ho permetin:

DISSABTE 12 SETEMBRE:
EL PIC NERASSOL, des de
Hospitalet près Andorre (Catalunya Nord). Recorregut d’alta muntanya.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 27 SETEMBRE: Nova etapa del GR-7, entre Mas dels
Frares i Coll de la Teixeta. Despalçament en autocar. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 4 OCTUBRE: Matinal per Sant Antoni de Vilamajor,
d’uns 11 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIUMENGE 17 OCTUBRE: Caminada de Capvuitada, pels entorns
de Caldes. Recorregut fàcil. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 25 OCTUBRE: Nova etapa del GR-7, entre Coll de la
Teixeta i Coll de Jou. Desplaçament en autocar. Llicència federativa
“A”. Desplaçament en autocar. Persona de contacte RAMON MATA.
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.
SI JA PODEM OBRIR LA SALA AL CENTRE CÍVIC, EL DIJOUS
ANTERIOR A LA SORTIDA PODREU OBTENIR MÉS
INFORMACIÓ.
RECORDEU QUE EL DARRER DIA HÀBIL PER INSCRIURE’S A
UNA ACTIVITAT ÉS EL DIJOUS ANTERIOR .
— 11—
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PROPERES ACTIVITATS

PROJECCIONS A LA FRESCA 2020

En el llistat d’activitats previstes pels propers dos mesos us presentem
la proposta que esdevindria en una situació normalitzada de la
pandèmia, cosa que evidentment a dia d’avui ni de bon tros ho podem
afirmar. Per tant , preneu-vos-ho com un llistat de propostes que caldrà
confirmar dia a dia, a mesura que s’acosti l’activitat.

En el darrer número d’aquest butlletí us anunciàvem, amb esperança i
il·lusió la programació d’enguany per les Projeccions a la Fresca. Erem
conscients que encara no havíem rebut l’autorització de l’Ajuntament per
poder realitzar l’activitat, però confiàvem que si no hi havia una recessió
molt forta en el control de les infeccions pel COVID-19 podríem realitzar les
Projeccions, evidentment extremant les mesures de seguretat.

Hem tornat a programar el seguiment del GR-7, que evidentment
vindrà condicionat a poder fer el desplaçament en autocar, fet que
vindrà més condicionat a la normativa existent als dies anteriors a
l’activitat. Segons s’esdevingui la situació, si no fos possible realitzar
l’activitat amb el desplaçament en autocar, potser sí que seria possible
organitzar alguna sortida amb desplaçament amb vehicles particulars.
Segurament seran més factibles, tant la sortida al Pirineu francès per
pujar al cim del Pic Nérassol, com també les dues activitats matinals del
mes d’octubre, doncs sempre es poden acotar millor el nombre
d’assistents per activitat i regular de forma més segura el transport.
Pel que fa a la primera activitat del setembre, comentar que l’ascenció
al Pic de Nérassol té un desnivell positiu d’uns 1200 metres per assolir
un cim amb molt bones vistes panoràmiques cap a les valls d’Andorra,
així com del Pirineu català i francès. És un cim sense cap més diifiultat
que el desnivell de pujada i baixada, però que gaudeix d’uns paisatges
molt interessants.
La matinal pels entorns de Sant Antoni de Vilamajor serà un
recorregut fàcil, d’uns 12 kms, però que segurament ens portarà a
descobrir racons del baix Montseny que ens poden sorprendre
gratament, doncs els companys socis de Cardedeu, impulsors del
recorregut, son uns bons coneixedors d’aquells entorns.
I pel que fa a la matinal de capvuitada, més endavant us informarem
dels seus detalls, segons també quina sigui la pauta a seguir en els actes
de Festa Major de Caldes, d’aquest any.
— 10 —

Tal com vau poder observar, malgrat que a finals de juny les condicions
eren prou favorables, malgrat seguir observant com hi ha una
desproporcionalitat enorme quant parlem de permisivitat segons siguin
activitats culturals o bé trobades a terrasses dels bars, o com ha passat
aquest estiu a segons quins espais públics de la població, les Projeccions a la
Fresca no es van poder realitzar ja que la resposta ( via conversa de correu
electrònic, en cap cas a través de notificació oficial) de l’Ajuntament va ser
suspendre totes les activitats del mes de juliol.
Des del CECMO som conscients de la dificultat del moment, i quant a
meitat de juliol el nombre de contagis va tornar a augmentar perillosament
vàrem suspendre les activitats que quedaven pendents de realitzar, però
seguim sense entendre la diferència de criteri quant es tracta d’autoritzar
segons quines activitats,
o quant es tracta
d’acotar segons quines
altres, perquè seria molt
injust pensar que és més
“fàcil”
i
“menys
problemàtic” no realitzar
actes de caire cultural i
en canvi “mirar cap a
l’altre banda” quant es
tracta de trobades
multitudinàries a la via
pública.
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CAMÍ FINS AL PINATAR

LA SERRA DE MILANY

Sobretot durant els primers posterior al desconfinament, amb molta
gent sortint a passejar pels entorns de Caldes, es va fer palès un
problema que potser fins llavors no era tant evident. Si volem anar des
del centre de Caldes cap al polígon del Pinatar ,a peu, després del pont
que travessa la riera de Caldes ens veiem obligats a fer un tram de
carretera ( uns 200 metres ) d’una perillositat, diríem que extrema,
doncs tenim un revolt amb nula visibilitat i sense voral. Si circulem per
l’esquerra de la carretera ( seria el més correcte ) una casa, la nul·la
visibilitat i la falta de voral son la combinació perfecta per tenir un
accident greu. Si circuleu a peu per la dreta, a part de ser incorrecte, el
voral és estret i molt inclinat.

A la recerca d’una ruta propera, fresca i agradable, al Ripollès trobem
un recorregut prou entretingut. Des de Vallfogona del Ripollès, a uns 12
kms de Ripoll, seguim el sender que ens porta cap al Torrent de la Masica.
Primer baixarem fins a trobar el pont medieval que creua la riera de
Vallfogona, i seguim els insdicadors que ens porten cap a la font de la
Tosca, un enorme degotall d’aigua que ha anat creant curioses formacions
calcàrees, a peu de pista. Una mica més amunt, ens desviarem pel corriol
que ressegueix el torrent de la Masica, on anem trobant petits indrets,
ombrívols i agradables, amb diversitat de gorgs, salts d’aigua i racons
tranquils i agradables.

Tot i que , com dèiem, l’afluència de persones que utilitzen aquest
tram, ara s’ha vist augmentat, doncs des del Pinatar és fàcil accedir a
la zona del Roure Gros, la Torre Roja i la muntanya del Farell, ja fa
temps que és un tram prou utilitzat, fins i tot per persones que
treballen al mateix polígon del Pinatar.
Per aquesta raó, des del CECMO es va entrar una instància a
l’Ajuntament requerint alguna actuació per tal de garantir la seguretat
dels vianants en aquest tram de carretera. Confiem que això serveixi
per activar algun pla en forma de camí paralel o alternatiu, i que no
tinguem d’esperar que hi hagi accidents en aquest tram per començar a
prendre mesures protectores.

—4—

Una vegada deixem el torrent, travessem un tancat de filferro espinós i
remuntem per una fageda cap al Coll de la Creu de l’Espinal, però sense
arribar-hi, doncs tombem direcció al
Puig de l’Obiol. Quant som en
aquesta carena, seguim les marques
del PR-C59 que ens portaran fins al
Castell de Milany, on tenim un
perfecte mirador del Pirineu i Prepirineu, i cap al sud de les serralades
interiors com Montserrat, Montseny
o Sant Llorenç del Munt.
El retorn fins a Vallfogona el fem
seguint el traçat del GR-3 , que
baixa decidit enmig de fagedes i
prats, fins a creuar de nou la riera de
Vallfogona i arribar al poble. Un
recorregut d’uns 16 kms, amb uns
800 metres de desnivell positiu, i
apta per fer-lo gairebé en qualsevol
època de l’any.
—9—
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EL MONT NÉ I EL PIC DU LION
Aprop de Bagneres de Luchon trobem el Port de Balés, als Hautes
Pyrénnées i un recorregut senderista prou entretingut. Comencem a
caminar a 1755 m. des del Port de Balés per enfilar-nos sense
contemplacions, directes, cap al Pic del Mont Né, per un camí enmig d’un
paisatge herbrat. En poc més de 2 kms assolim el Mont Né, de 2147
metres, amb bones
vistes panoràmiques.
També de forma
molt
directe
baixarem fins al Col
de Pierrefite on hi
arriba la pista que
puja des del Port de
Balés i que ens
servirà
per
la
tornada.
Ara
enfilarem de nou un
caminet que fent un
puja i baixa per dos
Turons herbrats amb el Pic de Lion al final.
o tres turons ens
portarà fins al Pic du Lion , de 2102 metres.
Després de contemplar les privilegiades vistes panoràmiques des del cim
baixarem primer fins al Col du Lion i posteriorment fins al llac de
Bordères, a 1766 m. , un punt privilegiat on poder refrescar-se, fins i tot
banyar-se, abans de tornar a remontar fins al Col de Pierrefite i arribar al
Port de Balés per la pista que passa pel costat del refugi del Mont Né. Un
recorregut d’uns 14 kms i uns 800 metres de desnivell positiu, per gaudir
d’una tranquil·la jornada de senderisme pels Pirineus francesos. El
recorregut no té cap dificultat tècnica, tret dels forts desnivells de pujada,
sobretot el primer tram fins al cim del Mont Né.
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LLICÈNCIES 2020
Com va sent habitual, per aquestes dates ens arriben els nous
preus per les llicències federatives pel darrer quadrimestre de
l’any, amb uns preus més reduits que la llicència anual.
Recordem que aquests preus son els vigents des de l’1 de
setembre, i que la llicència caduca igualment el dia 31 de
desembre. Les cobertures sí que són les mateixes que les de la
llicència anual.
A la pàgina següent hi teniu els diferents quadres amb els
preus actualitzats.
Des de la FEEC es treballa per seguir millorant les prestacions
ofertes amb les llicències federatives, i si durant el període de
confinament es van incloure els accidents domèstics fent esport
a casa, ara s’ha doblat el capital cobert en cas de defunció en un
accident de muntanya.
Per altre banda, es comunica també que el nombre
d’incidències notificades en aquests darrers dos mesos és
superior en un 190% respecte al mateix període de l’any 2019,
fet que podria fer replantejar algunes mesures per més
endavant. Malauradament pels federats aquestes mesures no
solen ser massa beneficioses.
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donant-nos la benvinguda pel retrobament post-vacacional, amb ganes de
tornar a fer muntanya plegats, i amb el calendari ple d’ilusions i projectes.
Però aquest no és un any normal, varem acabar el juliol com mig amagats,
sense gairebé poder-nos dir bones vacances, quant semblava que la
situació es començava a normalitzar.
És reiteratiu, esgotador, indignant i frustrant seguir fent comparatives de
com nosaltres anul·lem ( o ens anul·len ) activitats per prevenir el COVID19 i tot seguit sortim a passejar pel poble i s’observen grans aglomeracions
de gent, o ens parlen de punts de trobada nocturns on no hi ha cap mesura
de prevenció. És per això que tornem a presentar una programació
d’activitats pels propers mesos , sempre condicionats a les restriccions que
ens puguin arribar des de l’administració, o a la suficient cautela
preventiva que tinguem des del CECMO.
Com que tampoc tenim res segur sobre la possibilitat de poder obrir els
dijous la sala del Centre Cívic, us reiterem la necesitat de mantenir els
contactes via telèfon o via internet, i des d’aquestes premises intentarem
solventar els problemes que n’esdevinguin.
Segurament la persperctiva del temps i dels esdeveniments ens mostraran
en el futur , quant absurdes i espenpèntiques erens aquestes situacions,
però de moment no tenim altre solució que sortir-ne amb les mínimes
consequències negatives possibles, i per davant de tot el sentit comú i les
mesures de prevenció que calguin en tot moment.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Les activitats que de moment tenim programades pels propers dies són les
que a continuació us detallem, sempre que l’evolució de la pandèmia del
COVID-19 ho permetin:

DISSABTE 12 SETEMBRE:
EL PIC NERASSOL, des de
Hospitalet près Andorre (Catalunya Nord). Recorregut d’alta muntanya.
Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 27 SETEMBRE: Nova etapa del GR-7, entre Mas dels
Frares i Coll de la Teixeta. Despalçament en autocar. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA.
DIUMENGE 4 OCTUBRE: Matinal per Sant Antoni de Vilamajor,
d’uns 11 kms. Recorregut fàcil. Desplaçament en vehicles particulars.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG.
DIUMENGE 17 OCTUBRE: Caminada de Capvuitada, pels entorns
de Caldes. Recorregut fàcil. Persona de contacte JOAN SOLER.
DIUMENGE 25 OCTUBRE: Nova etapa del GR-7, entre Coll de la
Teixeta i Coll de Jou. Desplaçament en autocar. Llicència federativa
“A”. Desplaçament en autocar. Persona de contacte RAMON MATA.
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.
SI JA PODEM OBRIR LA SALA AL CENTRE CÍVIC, EL DIJOUS
ANTERIOR A LA SORTIDA PODREU OBTENIR MÉS
INFORMACIÓ.
RECORDEU QUE EL DARRER DIA HÀBIL PER INSCRIURE’S A
UNA ACTIVITAT ÉS EL DIJOUS ANTERIOR .
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**A la portada hi tenim una foto de Joan Soler al refugi i llac de Ilhéou, aprop
de Cauterets, als Pirineus francesos. A la contraportada hi ha una fotografía de
l’Ester Poch al torrent de la Masica (Ripollès). A l’interior del butlletí hi
trobem fotografies de l’Ester Poch i Joan Soler. La redacció i disseny del
butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler.
** 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.
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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