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**A la portada hi tenim una foto de la Rosa Montlló amb el salt del riu Tenes a
Sant Miquel del Fai. A la contraportada hi ha dues fotografies del Miquel
Conejos feta al Pic del Vent, amb la nova placa al pal de la bandera. A l’interior
fotografies de la Rosa Montlló a la sortida als Cingles de Bertí. La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler.
** D’aquest butlletí s’han realitzat 160 còpies que s’han distribuït als socis de
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càmping “El Pasqualet, a l’espai del Gat Penjat i a Centres Excursionistes veïns.
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MOLTES GANES DE REACTIVAR-NOS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Just quant farà un any que podriem dir que es va començar a paralitzar
tot, és molt evident que tothom ha intentat adaptar-se a les restriccions
tant bé com ha pogut, però no és menys cert que trobem a faltar molt la
normalitat a la que estàvem acostumats.

Evidentment seguim sense poder oferir un calendari d’activitats tal
com estàvem acostumats en temps de normalitat, i per tant anireu rebent la informació a mesura que preparem sortides. Entre altres raons,
no programem sortides perquè aquestes poden dependre molt del grau de
mobilitat permès, doncs en la mesura que aquesta mobilitat s’aixampla
les propostes es diversifiquen i s’enriqueixen.

Malgrat que des del CECMO hem intentat mantenir-nos actius no sempre
és possible, no poder tenir un lloc per trobar-nos dificulta el contacte i les
anades i vingudes amb els reajustaments dels confinaments impedeixen
tenir una regularitat d’activitats.
Sembla que hem fet un pas endavant amb la possibilitat de poder tenir
un punt de contacte per si necessiteu qualsevol cosa, i ara ens podem veure
els dijous de 7 a 8 de la tarda a les instal·lacions del GAT PENJAT, que
ens han obert les portes del seu local per fer-ho servir com a punt de
trobada amb els socis que necessiteu fer qualsevol gestió . En primer lloc
doncs agraïr i donar les gràcies a les persones que gestionen aquesta escola
d’escalada per acollir-nos. Evidentment cal ser respectuosos amb les
mesures anti-covid i controlar de no sobrepassar el nombre màxim de
persones dins la sala, i fer-ho sempre utilitzant la mascareta i la desinfecció
de mans.
Esperem doncs que aquest sigui el primer pas per anar avançant, doncs
ganes de fer activitats ja hem vist que n’hi ha moltes en les poques sortides
que hem pogut realitzar com a CECMO.

—2—

De totes maneres, si la situació es manté com fins ara amb el confinament comarcal, o es faci més ampli, alguna activitat cada dues o tres setmanes creiem que poden ser posibles. Evidentment estem parlant de sortides matinals, a realitzar basicament els diumenges, a l’estil de la Crematorrons o la sortida als Cingles de Bertí, que van tenir una molt bona
acollida.
Per tant, i sense que siguin dates tancades ni fixades per a alguna activitat concreta, si les condicions ens ho permeten pel mes de març tenim
la proposta del Dia de La Caminada ( el 14 de març) i alguna matinal a
realitzar el diumenge 28 de març. Del Dia de LA CAMINADA en teniu
més informació a la pàgina 4 i 5 d’aquest butlletí i per les properes en rebreu la informació a través del correu electrònic.
Salut per tothom i que aviat ens poguem retrobar caminant pels senders
del nostre territori.

— 11—
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LLICÈNCIES I QUOTES SOCIS 2021
Tot i que el gruix fort de demanda de llicències ja s’ha tramitat seguim
oberts a tots aquells que encara no la teniu activada aquest any 2021, a
tramitar-la ara que sembla que ens podem començar a bellugar.

Adreces d’interès.

També us fem saber que una vegada hem acordat que els preus de les
tarifes de socis pel 2021, per aquells que ja ho ereu el 2020, s’han reduit a la
meitat, tal com reflectim al final d’aquesta pàgina, i que a principis del mes
d’abril procedirem a fer el cobrament de les domiciliacions de la quota a
través del vostre compte
bancari que ens vareu facilitar
anteriorment.
Com que aquest any la
majoria vareu demanar
llicències i encara no es pagava
la quota de socis, si voleu ens
podeu fer el pagament per
tranferencia o els dijous a les
instal·lacions del Gat Penjat,
sempre abans de finals del mes
de març, i així no caldrà fer tantes domiciliacions. Tanmateix, si demaneu
alguna llicència nova també podeu afegir-hi la quota de soci que us
correspon pagar.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Us recordem ara el preu de les quotes de socis per aquells que ja estàven
donats d’alta el 2020.
SOCI NUMERARI (INDIVIDUAL) : 10 EUROS
SOCI BENEFICIARI (SEGON MEMBRE FAMILIAR) : 5 EUROS
SOCI JUBILAT : 5 EUROS
MENORS 18 ANYS : 0 EUROS

AMICS DEL SENDER

—3—
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DIA

DE

LA

CAMINADA.

Malgrat la complicada situació actual, i conscients que no ens podem
plantejar organitzar una Caminada de Caldes tal com la coneixem tots,
sí que volem que el proper 14 de març es recordi que era el Dia de La
Caminada.
Amb tota la cautela imaginable, doncs cal tenir sempre present
possibles marxes enrere en la permisivitat de poder organitzar
activitats, el proper diumenge 14 de març us proposem un recorregut
pels entorns de Caldes, senyalitzat com si fos La Caminada, però sense
avituallaments, és a dir cadascú es tindrà de portar el menjar i beguda
que cregui necessari. El recorregut serà d’uns 13 kms, la sortida es
notificarà als inscrits una vegada omplert el formulari. Per ordre
d’inscripció ( ho podreu fer en grups de màxim 6 persones ) us donarem
l’hora i lloc de sortida i cada 3 minuts sortiran 6 participants. El
nombre màxim d’inscrits serà de 150 persones i una vegada començat el
recorregut podeu anar al ritme que us vingui de gust i parar on volgueu,
sempre procurant no coincidir a les parades amb altres grups. Al llarg
del recorregut trobareu membres de la organització per si teniu
qualsevol problema i per portar un petit control dels participants.
A la pàgina següent teniu el llistat de normes, que per responsabilitat
comuna, esperem que es respectin, tant per la inscripció com pel
desenvolupament d’aquesta jornada.

—4—
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NORMATIVA DIA DE LA CAMINADA
1.- Cal fer la inscripció des de la pàgina web del CECMO, omplint el
formulari ( us podeu inscriure en grups de màxim 6 persones ) i si no esteu
federats heu de fer l’ingrés del preu de l’assegurança al número de compte
del CECMO. El dia de la Caminada heu de portar imprès i degudament
omplert el formulari d’autorresponsabilitat. Si esteu federats caldrà
mostrar la llicència ( fisicament o amb l’app de la FEEC)
2.– El nombre màxim de participants serà de 150. Una vegada inscrits us
direm el lloc de sortida i la franja horaria de sortida. Per evitar
aglomeracions arribeu només 5 minuts abans de l’hora indicada. Les hores
de sortida s’adjudicaran per ordre de inscripció. La sortida serà entre les
7:30 i les 9 del matí.
SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2021


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.



LA QUOTA DE SOCI LA PODEU FER EFECTIVA AMB
L’IMPORT DE LA LLICÈNCIA. RECORDEU QUE AQUEST
ANY ES PAGA EL 50% DE LA QUOTA.



LA TARGETA FÍSICA US LA FAREM ARRIBAR QUANT
PODREM, EN TOT CAS SEMPRE LA PODEU VEURE DES
DE L’APLICACIO DE LA FEEC.



SI NECESITEU ALGUN TRÀMIT PRESENCIAL ENS PODEU TROBAR ELS DIJOUS DE 7 A 8 DE LA TARDA A LES
INSTAL·LACIONS DEL GAT PENJAT, AL CARRER SANT
PAU Nº 82.

3.– Cada 3 minuts es donarà la sortida a 6 persones. El recorregut estarà
senyalitzat amb cinta groga i negre. Procureu mantenir la distancia de
seguretat entre les persones, si cal adelantar algú aprofiteu els punts més
amplis del camí. CAL PORTAR MASCARETA I UTILITZAR-LA
QUANT HI HA PROXIMITAT AMB ALTRE GENT.
4.– No hi haurà avituallaments. Cadscú es portarà el menjar i beure
necesaris, i caldrà aprofitar els llocs més amplis del recorregut per fer les
parades. Procureu no coincidir amb altres grups.
5.– Durant el recorregut també hi haurà gent de la organització fent la
caminada. Si teniu algun dubte o problema espereu que us atrapi algú
d’ells. Seguiu sempre les indicacions que us donin. També pot haver-hi
algun control de pas on caldrà dir el nº de inscrit que sou.( us el donarem a
la sortida).
6.– No es pot participar amb animals de companyia, i cal respectar en tot
moment el medi natural, no deixeu deixalles al bosc.
7.– La inscripció pressuposa l’acceptament rigorós de les normes marcades
per la organització.
—5—
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CINGLES

DEL

BERTÍ.

Després de força temps sense organitzar cap activitat,de fet des de
finals de l’any 2020 amb la Crematorrons, de nou el CECMO ens posem a
caminar, ara que ens podem moure pels límits de la comarca. I malgrat
que ho vàrem anunciar amb poc temps de marge, també es fa palès que
moltes coses a fer no devem tenir doncs hi va haver una bona afluència de
socis que es van apuntar a aquesta caminada.
Sortim de Riells del Fai a les 8 del matí, des del primer aparcament que
trobem a l’entrada del poble, i pel costat del riu Tenes enfilem cap al Molí
de la Pineda. A poc a poc deixem el riu al fons de la vall i anem guanyant
altitud fins arribar al
Monestir de Sant
Miquel del Fai, un
espai
natural
actualment tancat per
reformes, però que ens
permet gaudir igual del
magnífic salt d’aigua
provocat pel riu Tenes.
Tot creuant el torrent
del Rossinyol, enllacem
amb el GR-5, i anem
carenejant les Costes de
Sant Miquel i les Costes
d’en Batlles, fins arribar a l’imponent casalot de l’Ullar, on aprofitarem
per esmorzar a l’era de la casa.
Una vegada refetes les forces reprenem el camí, seguint encara el traç
del GR5, per un entretingut corriol, sense guanyar ni perdre gaire altitud,
fins a Sant Pere de Bertí, on trobem l’esglesia romànica enclavada en
aquesta antiga parròquia rural de Bertí. L’indret apareix documentat ja
l’any 978, però l’actual esglesia cal situar-la al voltant del s.XIII.

—6—

MATINAL FINS A SANT PERE DE BERTÍ
Deixem Sant Pere de Bertí i ens adrecem cap al Clascar, també conegut
com a Castell de Bertí, una masia ja documentada el 1298 com a casa forta,
actualment en estat ruïnós. L’edifici actual és fruit de les remodelacions
fetes a principis del
s.XX,
amb
ornamentacions
d’estil gòtic i altres
que
imiten
la
tipologia romànica.
Començarem el camí
que en retornarà a
Riells anant primer
en direcció al Coll de
Can Tripeta, però
abans d’arribar-hi
enfilarem cap al
Grau del Traver, i
per sota el Turó de
les Onze Hores,
comencem un pronunciat descens que ens portarà fins a les primeres
edificacions del poble de Riells.
Finalment un recorregut de gairebé 16 kms amb un desnivell positiu també
proper als 600 metres que ens ha deixat aquesta entretinguda matinal als
Cingles de Bertí. I el més important, que hem pogut gaudir de nou de la
sensació de tornar a fer muntanya acompanyats, respectant això sí les
mesures preventives, les distancies de seguretat i aquesta nova normalitat
que ens ha portat el ditxós Covid-19.
I hem pogut copsar que hi ha moltes ganes de tornar a fer activitats
plegats, si és a la comarca, doncs la descobrirem de dalt a baix, i si pot ser
més enllà del Vallès, encara millor.

—7—
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LLICÈNCIES I QUOTES SOCIS 2021
Tot i que el gruix fort de demanda de llicències ja s’ha tramitat seguim
oberts a tots aquells que encara no la teniu activada aquest any 2021, a
tramitar-la ara que sembla que ens podem començar a bellugar.

Adreces d’interès.

També us fem saber que una vegada hem acordat que els preus de les
tarifes de socis pel 2021, per aquells que ja ho ereu el 2020, s’han reduit a la
meitat, tal com reflectim al final d’aquesta pàgina, i que a principis del mes
d’abril procedirem a fer el cobrament de les domiciliacions de la quota a
través del vostre compte
bancari que ens vareu facilitar
anteriorment.
Com que aquest any la
majoria vareu demanar
llicències i encara no es pagava
la quota de socis, si voleu ens
podeu fer el pagament per
tranferencia o els dijous a les
instal·lacions del Gat Penjat,
sempre abans de finals del mes
de març, i així no caldrà fer tantes domiciliacions. Tanmateix, si demaneu
alguna llicència nova també podeu afegir-hi la quota de soci que us
correspon pagar.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Us recordem ara el preu de les quotes de socis per aquells que ja estàven
donats d’alta el 2020.
SOCI NUMERARI (INDIVIDUAL) : 10 EUROS
SOCI BENEFICIARI (SEGON MEMBRE FAMILIAR) : 5 EUROS
SOCI JUBILAT : 5 EUROS
MENORS 18 ANYS : 0 EUROS

AMICS DEL SENDER
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DIA

DE

LA

CAMINADA.

Malgrat la complicada situació actual, i conscients que no ens podem
plantejar organitzar una Caminada de Caldes tal com la coneixem tots,
sí que volem que el proper 14 de març es recordi que era el Dia de La
Caminada.
Amb tota la cautela imaginable, doncs cal tenir sempre present
possibles marxes enrere en la permisivitat de poder organitzar
activitats, el proper diumenge 14 de març us proposem un recorregut
pels entorns de Caldes, senyalitzat com si fos La Caminada, però sense
avituallaments, és a dir cadascú es tindrà de portar el menjar i beguda
que cregui necessari. El recorregut serà d’uns 13 kms, la sortida es
notificarà als inscrits una vegada omplert el formulari. Per ordre
d’inscripció ( ho podreu fer en grups de màxim 6 persones ) us donarem
l’hora i lloc de sortida i cada 3 minuts sortiran 6 participants. El
nombre màxim d’inscrits serà de 150 persones i una vegada començat el
recorregut podeu anar al ritme que us vingui de gust i parar on volgueu,
sempre procurant no coincidir a les parades amb altres grups. Al llarg
del recorregut trobareu membres de la organització per si teniu
qualsevol problema i per portar un petit control dels participants.
A la pàgina següent teniu el llistat de normes, que per responsabilitat
comuna, esperem que es respectin, tant per la inscripció com pel
desenvolupament d’aquesta jornada.
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NORMATIVA DIA DE LA CAMINADA
1.- Cal fer la inscripció des de la pàgina web del CECMO, omplint el
formulari ( us podeu inscriure en grups de màxim 6 persones ) i si no esteu
federats heu de fer l’ingrés del preu de l’assegurança al número de compte
del CECMO. El dia de la Caminada heu de portar imprès i degudament
omplert el formulari d’autorresponsabilitat. Si esteu federats caldrà
mostrar la llicència ( fisicament o amb l’app de la FEEC)
2.– El nombre màxim de participants serà de 150. Una vegada inscrits us
direm el lloc de sortida i la franja horaria de sortida. Per evitar
aglomeracions arribeu només 5 minuts abans de l’hora indicada. Les hores
de sortida s’adjudicaran per ordre de inscripció. La sortida serà entre les
7:30 i les 9 del matí.
SI VOLS LA TEVA LLICÈNCIA PER L’ANY 2021


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.



LA QUOTA DE SOCI LA PODEU FER EFECTIVA AMB
L’IMPORT DE LA LLICÈNCIA. RECORDEU QUE AQUEST
ANY ES PAGA EL 50% DE LA QUOTA.



LA TARGETA FÍSICA US LA FAREM ARRIBAR QUANT
PODREM, EN TOT CAS SEMPRE LA PODEU VEURE DES
DE L’APLICACIO DE LA FEEC.



SI NECESITEU ALGUN TRÀMIT PRESENCIAL ENS PODEU TROBAR ELS DIJOUS DE 7 A 8 DE LA TARDA A LES
INSTAL·LACIONS DEL GAT PENJAT, AL CARRER SANT
PAU Nº 82.

3.– Cada 3 minuts es donarà la sortida a 6 persones. El recorregut estarà
senyalitzat amb cinta groga i negre. Procureu mantenir la distancia de
seguretat entre les persones, si cal adelantar algú aprofiteu els punts més
amplis del camí. CAL PORTAR MASCARETA I UTILITZAR-LA
QUANT HI HA PROXIMITAT AMB ALTRE GENT.
4.– No hi haurà avituallaments. Cadscú es portarà el menjar i beure
necesaris, i caldrà aprofitar els llocs més amplis del recorregut per fer les
parades. Procureu no coincidir amb altres grups.
5.– Durant el recorregut també hi haurà gent de la organització fent la
caminada. Si teniu algun dubte o problema espereu que us atrapi algú
d’ells. Seguiu sempre les indicacions que us donin. També pot haver-hi
algun control de pas on caldrà dir el nº de inscrit que sou.( us el donarem a
la sortida).
6.– No es pot participar amb animals de companyia, i cal respectar en tot
moment el medi natural, no deixeu deixalles al bosc.
7.– La inscripció pressuposa l’acceptament rigorós de les normes marcades
per la organització.
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MOLTES GANES DE REACTIVAR-NOS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Just quant farà un any que podriem dir que es va començar a paralitzar
tot, és molt evident que tothom ha intentat adaptar-se a les restriccions
tant bé com ha pogut, però no és menys cert que trobem a faltar molt la
normalitat a la que estàvem acostumats.

Evidentment seguim sense poder oferir un calendari d’activitats tal
com estàvem acostumats en temps de normalitat, i per tant anireu rebent la informació a mesura que preparem sortides. Entre altres raons,
no programem sortides perquè aquestes poden dependre molt del grau de
mobilitat permès, doncs en la mesura que aquesta mobilitat s’aixampla
les propostes es diversifiquen i s’enriqueixen.

Malgrat que des del CECMO hem intentat mantenir-nos actius no sempre
és possible, no poder tenir un lloc per trobar-nos dificulta el contacte i les
anades i vingudes amb els reajustaments dels confinaments impedeixen
tenir una regularitat d’activitats.
Sembla que hem fet un pas endavant amb la possibilitat de poder tenir
un punt de contacte per si necessiteu qualsevol cosa, i ara ens podem veure
els dijous de 7 a 8 de la tarda a les instal·lacions del GAT PENJAT, que
ens han obert les portes del seu local per fer-ho servir com a punt de
trobada amb els socis que necessiteu fer qualsevol gestió . En primer lloc
doncs agraïr i donar les gràcies a les persones que gestionen aquesta escola
d’escalada per acollir-nos. Evidentment cal ser respectuosos amb les
mesures anti-covid i controlar de no sobrepassar el nombre màxim de
persones dins la sala, i fer-ho sempre utilitzant la mascareta i la desinfecció
de mans.
Esperem doncs que aquest sigui el primer pas per anar avançant, doncs
ganes de fer activitats ja hem vist que n’hi ha moltes en les poques sortides
que hem pogut realitzar com a CECMO.
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De totes maneres, si la situació es manté com fins ara amb el confinament comarcal, o es faci més ampli, alguna activitat cada dues o tres setmanes creiem que poden ser posibles. Evidentment estem parlant de sortides matinals, a realitzar basicament els diumenges, a l’estil de la Crematorrons o la sortida als Cingles de Bertí, que van tenir una molt bona
acollida.
Per tant, i sense que siguin dates tancades ni fixades per a alguna activitat concreta, si les condicions ens ho permeten pel mes de març tenim
la proposta del Dia de La Caminada ( el 14 de març) i alguna matinal a
realitzar el diumenge 28 de març. Del Dia de LA CAMINADA en teniu
més informació a la pàgina 4 i 5 d’aquest butlletí i per les properes en rebreu la informació a través del correu electrònic.
Salut per tothom i que aviat ens poguem retrobar caminant pels senders
del nostre territori.
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**A la portada hi tenim una foto de la Rosa Montlló amb el salt del riu Tenes a
Sant Miquel del Fai. A la contraportada hi ha dues fotografies del Miquel
Conejos feta al Pic del Vent, amb la nova placa al pal de la bandera. A l’interior
fotografies de la Rosa Montlló a la sortida als Cingles de Bertí. La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler.
** D’aquest butlletí s’han realitzat 160 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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