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ESTATS

PROGRAMA D’ACTIVITATS

D’ÀNIM...

Potser perquè estem en plena primavera, una època climatològicament
molt canviant, amb aquests constants puja i baixa de temperatures,
l’estat d’ànim personal també es veu afectat amb aquesta inestabilitat.
Potser perquè avui sembla que avancem cap a la normalitat, però demà
ens trobem que no anem prou ràpid de com ens pensàvem, la sensació
personal és de recel de com sortirem d’aquest llarg túnel. I us ho dic,
pensant més com a col·lectiu que no pas com a individuus, per què en
aquest cas, cadascú ha fet i anirà fent les activitats tant bé com pugui.
En canvi, colectivament, cal recordar que portem ja 14 mesos sense local
on trobar-nos ( algun dia, algú a l’Ajuntament es recordarà que hi havia el
CECMO ), i encara gràcies als companys del GAT PENJAT que ens deixen
fer acta de presència a les seves instal·lacions, organitzem algunes
activitats una mica a empentes i rodolons, i tot i l’esforç i dedicació d’unes
poques persones, hom té la sensació que tot plegat s’allarga molt.
I malgrat tot això, el nombre de socis del CECMO segueix creixent, les
ganes de fer muntanya diria que cada dia van “in crescendo”, i la prova la
tenim que quant hem pogut organitzar activitats la mitjana de
participació és molt alta.
Potser al proper butlletí, que ja serem a l’estiu, amb més percentatge de
vacunats que ara , tindrem les emocions més estabilitzades i veurem el
futur amb més optimisme.

Sense un programa d’activitats fixat, sembla que estem mig aconseguint una cadència de matinals més o menys estable, amb una activitat
cada 15 dies. Si es va confirmant que tenim llibertat per poder moure’ns
per tot Catalunya, evidentment serà més fàcil començar a confeccionar
altre vegada un calendari d’activitats. Segurament que per aquest mes de
maig podrem tenir sortides pels diumenges 2, 16 i 30 de maig, i cada vegada potser resseguint indrets més allunyats de Caldes.
En aquest sentit, potser la possibilitat de tornar a utilitzar el transport
d’Autobusos Sagalés per fer el desplaçament va agafant més pes, fet que
facilitaria la possibilitat d’orgnitzar activitats a llocs més allunyats.
Aquesta, però és una qüestió que cal anar seguint dia a dia.
Un punt conflictiu a l’hora d’organitzar activitats és que amb la gran
afluència d’excursionistes, els punts més clàssics i tradicionals estan molt
saturats de gent i s’estan fent regulacions als aparcaments més tradicionals per accedir a aquestes muntanyes ( sobretot si es tracta de Parcs Naturals ) Segurament caldrà pagar per utilitzar aquests espais i de la mateixa manera que reservem els refugis caldrà reservar els aparcaments
propers. Per això, en la nostra programació també intentem buscar rutes
menys tradicionals i clàssiques, per evitar precissament la massificació de
la muntanya.

JOAN SOLER
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LLICÈNCIES I QUOTES SOCIS 2021

Adreces d’interès.

A partir dels primers dies del mes de maig, per aquells socis que tinguin
domiciliada la quota anual del CECMO, farem el cobrament via rebut
bancari de la quota de l’any 2021, que com ja sabeu és del 50% del preu
estipulat els altres anys. Si hi ha algun error en el cobrament d’aquesta
quota ( que per error us cobrem una quota que ja vàreu pagar al seu
moment) us agraïrem ens ho comuniqueu per mail o telèfon, si pot ser, no
ens retorneu el rebut bancari, doncs les despeses a pagar per un rebut
r e t or nat
s on molt
elevades.
Pels socis que no tinguem
cap numero de compte
bancari on poder fer la
domiciliació us avisarem
del preu que us correspon
pagar, mitjançant correu
electrònic. Donat que
aquest any hi ha més
rebuts de socis per cobrar,
aquesta feina feina és una
mica més lenta i potser no
us arriba l’avís de seguida.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

El procediment per demanar llicències segueix essent el mateix que fins
ara, podeu fer-ho per transferència i correu electrònic, o bé presencialment
els dijous de 7 a 8 de la tarda al GAT PENJAT. Ara que podrem començar a
desplaçar-nos per fer més activitats, us volem recordar la necessitat de fer
Muntanya de forma segura. Si teniu dubtes sobre quina modalitat cal fer
servir o quines prestacions us dona cada modalitat, no dubteu a fer servir els
canals de consulta del CECMO. Per les activitats que organitza el CECMO
us recordem que si no teniu llicència federativa el preu de l’assegurança
temporal per aquella actiivtat és de 5 € per persona i dia,

AMICS DEL SENDER
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DESGRAVACIÓ PREU LLICÈNCIA
Aquest any i per primera vegada la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya ha emès un certificat de donació per tots els federats i federades del
2020.Aquest certificat és possible gràcies a les gestions realitzades per la FEEC
davant d’Agència Tributària.Per aquest motiu en la declaració de la renda
d’enguany trobareu segons el tipus de llicència l’import de 19,50€ o l’import de
28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya.
D’aquesta manera, la base de deducció de l’import fins a 150 euros és al 80% i
la resta de la base de deducció al 35%. Aquest percentatge del 35% s’elevarà
fins al 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin
realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor de la
mateixa entitat per import igual o superior.
Per aquest motiu en la declaració de renda d’enguany trobareu segons el tipus
de llicència l’import de 19,50€ o l’import de 28,80€ com una aportació en concepte de donació a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Aquest és un import deduïble a la quota de l’IRPF, i dependent de la situació
fiscal de cadascú es podrà desgravar el màxim permès per llei. L’import
d’aquesta deducció es consignarà a la casella [0722] de l’annex A.2) de la declaració.
Aquesta quantitat és concepte de donació pura i simple. Només es pot desgravar la part de la llicència que no té una contraprestació de serveis, aquests imports els tenim desglossat i una vegada que s’han tret els imports de
l’assegurança d’accidents, l’assegurança de responsabilitat civil, la revista
Vèrtex, el descompte a refugis, la quota que queda en concepte d’aportació és
la que surt al certificat.
El certificat per a la desgravació es pot decarregar a l’àrea privada per als federats dins del web de la FEEC. Per accedir a l’àrea privada us heu d’acreditar
com a federats amb el DNI i el número de federat.

—4—

—9—

NÚMERO

MAIG —JUNY 2021

93

DESCOMPTES A CAMP BASE

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.

Com ja sabeu, la botiga d’esports de Camp Base col·labora amb el
CECMO aportant els carnets de soci que us identifiquen com a membres
del CECMO i oferint-nos diferents descomptes amb el material que té a la
venda. Donada la situació de precarietat que viu el comerç en general i
l’afectació provocada pel tema del COVID , en l’actualitat no és possible
mantenir aquests descomptes en la quantitat que es reflecteix al carnet de
soci i en general es tracta de descomptes menys importants. Malgrat tot,
des del CECMO, entenem aquesta política menys generosa, per les
dificultats que està soportant el comerç de proximitat representat per
aquestes botigues, on generalment trobem bons professionals que ens
poden aconsellar degudament sobre quin és l’article que millor es pot
ajustar a les nostres necessitats, envers la venda feta directament des
d’alguna multinacional on no podrem ser aconsellats per cap professional.
Evidentment, cadascú és lliure per comprar quant i on vulgui, però com
a Centre Excursionista no podem obviar l’esforç que fan aquests
professionals i donar-los suport, aconsellant-vos que visiteu la botiga
fisicament, o bé que seguiu les seves novetats a
través de la seva pàgina web, on trobareu també
bones ofertes en productes molt rebaixats:
www.campbase.es
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LA MOLA PER STA. AGNÈS
Recorregut que podríem qualificar de clàssic, la pujada al cim de la
Mola des de l’ermita de les Arenes, passant per la Canal de Santa Agnès.
La plantegem en sentit horari, tot i que potser el més habitual és pujar
primer per la Canal de Sant Agnès ( en sentit anti-horari).
Sortim des de l’aparcament que hi ha sota l’ermita de les Arenes i
seguint el traçat nou de la Matagalls- Montserrat fins al Coll de Grua,
basicament per una ampla pista. Quant arribem prop dels Plecs de Llibre
un corriol ens porta fins a trobar el tradicional Camí dels Monjos que
puja des de l’aparcament de Can Robert, i ens acosta fins al cim de La
Mola, amb el Monestir de Sant Llorenç del Munt, i l’esplanada a vessar
de gent.
Comencem el descens fins al coll del
Morral del Drac, on ens desviem per
començar a baixar per la Canal de
Santa Agnès. A poc de començar el
descens fem una petita derivació per
acostar-nos a l’ermita que dona nom a
la Canal, una capella construida sota la
roca i que va ser convent de dones
religioses.

ROCA CENTELLA DES DE SAMALÚS
Des de Samalús, al final del poble hi ha l’aparcament del Centre Cívic, i
un cop tenim el grup reunit comencem a enfilar-nos cap al Puig del Castell,
on hi trobem les restes arqueològiques del poblat iber de Lauro, que
atravessarem per descobrir aquest important enclavament pre-romànic
acompanyats de les bones panoràmiques que podem gaudir des del seu
mirador.
Resseguint corriols emboscats, rodejats d’alzinars, anem guanyant altura
fins arribar a la masia abandonada de Can Prades, on podem tornar a gaudir
de bones panoràmiques. Pugem cap al Coll de Carpis i quant arribem a la
Carena de les Termes anem cap a l’esquerra per enfilar-nos fins a la Roca
Centella, un cim no gaire ampli, però amb unes bones vistes panoràmiques.
Desfarem el camí fins a la Carena de les Termes, i l’anirem resseguint mentre
anem baixant primer fins al Pla del Pujol i finalment fins a Can Torrent, on
ja tornem a tenir el poblet de Samalús ben aprop.
Entretingut recorregut per camins i corriols poc transitats, a excepció de
les proximitats del Puig del Castell i de la Roca Centella, prou frondosos de
vegetació mediterrània, amb abundancia d’alzinar i ginesta. Recorregut
d’uns 15 kms i uns 800 metres de desnivell positiu.

Continuem baixant la forta Canal fins
arribar a la gran masia del Dalmau, on
una pista ens porta fins a la Riera de
les Arenes, que seguirem un tram per
l’interior del seu curs sec, fins arribar a
l’ermita de les Arenes, on tornem a
trobar un bon grapat de gent que aprofita per passar el matí en aquest
indret.
Recorregut d’uns 18 kms amb uns 800 metres de desnivell positiu.
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tenim que quant hem pogut organitzar activitats la mitjana de
participació és molt alta.
Potser al proper butlletí, que ja serem a l’estiu, amb més percentatge de
vacunats que ara , tindrem les emocions més estabilitzades i veurem el
futur amb més optimisme.

Sense un programa d’activitats fixat, sembla que estem mig aconseguint una cadència de matinals més o menys estable, amb una activitat
cada 15 dies. Si es va confirmant que tenim llibertat per poder moure’ns
per tot Catalunya, evidentment serà més fàcil començar a confeccionar
altre vegada un calendari d’activitats. Segurament que per aquest mes de
maig podrem tenir sortides pels diumenges 2, 16 i 30 de maig, i cada vegada potser resseguint indrets més allunyats de Caldes.
En aquest sentit, potser la possibilitat de tornar a utilitzar el transport
d’Autobusos Sagalés per fer el desplaçament va agafant més pes, fet que
facilitaria la possibilitat d’orgnitzar activitats a llocs més allunyats.
Aquesta, però és una qüestió que cal anar seguint dia a dia.
Un punt conflictiu a l’hora d’organitzar activitats és que amb la gran
afluència d’excursionistes, els punts més clàssics i tradicionals estan molt
saturats de gent i s’estan fent regulacions als aparcaments més tradicionals per accedir a aquestes muntanyes ( sobretot si es tracta de Parcs Naturals ) Segurament caldrà pagar per utilitzar aquests espais i de la mateixa manera que reservem els refugis caldrà reservar els aparcaments
propers. Per això, en la nostra programació també intentem buscar rutes
menys tradicionals i clàssiques, per evitar precissament la massificació de
la muntanya.

JOAN SOLER
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**A la portada hi tenim una foto d’arxiu des del cim de la Roca Centella amb
vistes al Tagamanent. A la contraportada hi tenim una fotografia d’en Joan
Soler, prop de Granera. A l’interior fotografies d’en Joan Soler de les sortides a
La Mola i a la Roca Centella. 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.
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
MAIG —JUNY 2021

