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TORNEM A COMENÇAR ...

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Una vegada superat el mes d’agost, on tradicionalment la majoria haurà
fet les corresponents vacances, encetem el setembre i per tant una nova
temporada , amb l’objectiu d’intentar recuperar allò que en dèiem
“normalitat”. Hi ha qui aprofita aquests dies per poder fer activitats a la
muntanya de més llarga durada, o senzillament amb una major
continuitat que quant només podem disposar de caps de setmana. Moltes
vegades a indrets més allunyats de la nostra residència habitual.

Amb totes les precaucions i incerteses possibles donat que les
circumstàncies cambien en un obrir i tancar d’ulls, hem preparat una
programació pels mesos de setembre i octubre, que intentarem portar a
bon terme. Tanmateix, quedeu-vos potser millor en les dates que no pas
la proposta del lloc:

D’altres, potser al contrari, aquest període estiuenc serveix per trencar
amb les habituals activitats de muntanya i es dedica a altres
entreteniments. Tant si esteu en una banda com a l’altre, sigueu
benvinguts de nou a aquesta nova temporada del CECMO, amb ganes de
fer muntanya i activitats de natura amb tots vosaltres.

DIUMENGE 12 SETEMBRE: RUTA PEL CATLLARÀS. Sortida
de tot el dia per la zona del Catllaràs, al Prepirineu català. Desplaçament
amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
CESC PUIG.

Veurem com ens afecta la muntanya russa d’aquest ditxós COVID, que
sembla que dominem i quant abaixem la guàrdia es torna a presentar
maliciosament en forma de rebrots. Per tant, i sempre subjectes a les
restriccions de mobilitat i reunió que podem rebre per part de les
autoritats sanitàries esperem anar retrobant-nos tots plegats.
Recordeu que l’horari d’obertura del local al Centre Cívic l’hem modificat
una mica, i ara tenim obert de 8 a 9 del vespre els dijous. Per qualsevol
consulta o gestió, a més a més dels contactes on-line, sabeu que podeu
trobar-nos a la sala 1 del Centre Cívic.

DIUMENGE 26 SETEMBRE: Nova etapa del GR-7 entre Mas dels
Frares i el Coll de la Teixeta, d’uns 21 kms. Desplaçament en autocar.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG / RAMON
MATA.
DISSABTE 16 OCTUBRE: MATINAL DE CAPVUITADA.
Coincidint amb el dissabte de Capvuitda, organitzarem una matinal
excursionista pels entorns de Caldes. Caldrà una inscripció prèvia. Més
informació a la web del CECMO a partir de meitat de setembre.
DIUMENGE 24 D’OCTUBRE: Etapa del GR-7 entre el Coll de Jou
i el Coll de la Teixeta d’uns 19 kms. Desplaçament en autocar. Llicència
federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG / RAMON MATA.

PODEU TENIR MÉS INFORMACIÓ DE CADA UNA DE LES
ACTIVITATS ELS DIJOUS DE 8 A 9 DEL VESPRE AL CENTRE
CÍVIC O BÉ ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC AL CECMO O
PER TELÈFON MITJANÇANT LES PERSONES DE CONTACTE.
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ACTIVITATS PROPERES

NOUS PREUS LLICÈNCIES

A la pàgina següent hi tenim la programació de les activitats pels
propers dos mesos, que cal prendre’s amb totes les reserves necessaries
doncs la situació pandèmica pot fer-ho canviar tot. Podeu veure que la
intenció és recuperar les sortides per fer el seguiment del GR-7 que vàrem
deixar a mitjes, un recorregut que ens porta de nord a sud de Catalunya
per les terres de l’interior. Pel febrer del 2020 vàrem deixar-lo per les
terres del Priorat, i la intenció és tornar a reprendre les etapes tal com les
teniem preparades. La dinàmica tindrà de ser la mateixa, amb la
particularitat que podrem ser menys permisius a l’hora de les inscripcions,
i per tant us demanem que no espereu al darrer moment per fer la
inscripció, doncs potser ens trobem limitats per l’aforament permès a
l’autocar. Si hi ha alguna particularitat afegida la sabrem quant
coneguem les normes vigents uns quants dies abans de la sortida.

Tal com ja és habitual, quant arriba el darrer quadrimestre es readapten
els preus de les llicències federatives. És a dir a partir del dia 1 de
setembre el preu de la llicència ( recordeu que acaba la seva vigència el dia
31 de desembre ) es redueix sensiblement, a excepció de la modalitat E
que és la que cobreix les grans expedicions a zones polars i muntanyes de
més de 7000 metres.

La primera activitat pel mes de setembre és una sortida de tot el dia a la
Serra del Catllaràs, que es farà amb desplaçament amb vehicles
particulars, tal com s’han fet les darreres activitats del CECMO.
I pel mes d’octubre, com que també hi ha la setmana de la Festa Major
de Caldes hem mantingut la tradicional caminada de capvuitada que
cada any s’organitza pel dissabte de capvuitada. A falta de concretar més
detalls, serà una matinal facil pels entorns de Caldes, segurament amb
una pre-inscripció per poder controlar el nombre d’inscrits, i respectant la
normativa que tinguem en aquell moment pel tema COVID.

A la pàgina següent teniu els quadres amb les noves tarifes per les
diferents modalitats, així com les tarifes per les modalitats familiars. Pel
que fa a la modalitat de llicència habilitada, hi ha un primer preu pel mes
de setembre i un descompte a partir del dia 1 d’octubre.
El procediment per obtenir alguna d’aquestes llicències segueix essent el
mateix que l’utilitzat fins ara. Podeu fer una transferència al nostre
número de compte i contactar amb nosaltres per anunciar-nos quina
llicència heu sol·licitat, o bé pagar-ho en efectiu els dijous de 8 a 9 del
vespre al Centre Cívic.
Recordem una vegada més la necessitat d’estar ben cobert davant
qualsevol incident que es pugui tenir a la muntanya, i que per participar
en les activitats de muntanya que organitzem des del CECMO tothom ha
d’estar federat, ja sigui amb la llicència anual o bé mitjançant la llicència
temporal per aquella activitat. Afegir només, que les llicències temporals
es mantenen al mateix preu tot l’any.

Malgrat les bones intencions per poder realitzar aquestes activitats, som
conscients de la vulnerabilitat de la situació, que pot girar-se en qualsevol
moment. De totes maneres, en cas de no poder realitzar l’activitat
concreta programada, intentarem oferir alguna activitat en els dies que
tenim marcats al calendari, sempre, això si, que les mesures de prevenció
ho permetin.
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PROJECCIONS A LA FRESCA 2021

Adreces d’interès.

Després d’un any sabàtic de Projeccions a la Fresca ( el 2020 no es van
poder realitzar a causa de les restriccions que hi havia en aquells moments a
Caldes ) aquest 2021 es van poder realitzar dues sessions de les Projeccions a
la Fresca, a l’espai habitual del jardí del TOC. Tot i que les mesures
preventives en espectacles amb públic encara desaconsellen poder oferir
menjar i begudes amb una certa normalitat, i per tant no hi havia el
tradicional piscolabis final on era més fàcil poder fer tertúlia entre els
assistents, ja és important haver pogut recuperar aquesta activitat que està
lligada al CECMO des dels inicis de l’entitat.
Enguany, doncs, es van poder veure dues Projeccions, la primera a càrrec
de Joan Soler, on es feia un repàs de tres travesses organitzades des del
CECMO aprofitant caps de setmana llargs del mes de juny, per diferents
zones del Pirineu francès.
En la segona Projecció, el Fulgenci Farré ens va transportar a descobrir les
terres de Groenlàndia, per uns paratges poc visitats turísticament, i que ens
van mostrar uns paisatges i una cultura molt diferent al que estem
acostumats.

CECMO-ALPI

Agraïr l’assistència i
col·laboració de tots
aquells que hi vau
assistir, i dels que van fer
possible
les
dues
Projeccions, per poder
així recuperar una
activitat que essent un
referent de les activitats
del CECMO al mes de
juliol calia recuperar
quant més aviat millor.
Fins l’any vinent !!!

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER

—5—

NÚMERO

SETEMBRE —OCTUBRE 2021

95

PROJECCIONS A LA FRESCA 2021

Adreces d’interès.

Després d’un any sabàtic de Projeccions a la Fresca ( el 2020 no es van
poder realitzar a causa de les restriccions que hi havia en aquells moments a
Caldes ) aquest 2021 es van poder realitzar dues sessions de les Projeccions a
la Fresca, a l’espai habitual del jardí del TOC. Tot i que les mesures
preventives en espectacles amb públic encara desaconsellen poder oferir
menjar i begudes amb una certa normalitat, i per tant no hi havia el
tradicional piscolabis final on era més fàcil poder fer tertúlia entre els
assistents, ja és important haver pogut recuperar aquesta activitat que està
lligada al CECMO des dels inicis de l’entitat.
Enguany, doncs, es van poder veure dues Projeccions, la primera a càrrec
de Joan Soler, on es feia un repàs de tres travesses organitzades des del
CECMO aprofitant caps de setmana llargs del mes de juny, per diferents
zones del Pirineu francès.
En la segona Projecció, el Fulgenci Farré ens va transportar a descobrir les
terres de Groenlàndia, per uns paratges poc visitats turísticament, i que ens
van mostrar uns paisatges i una cultura molt diferent al que estem
acostumats.

CECMO-ALPI

Agraïr l’assistència i
col·laboració de tots
aquells que hi vau
assistir, i dels que van fer
possible
les
dues
Projeccions, per poder
així recuperar una
activitat que essent un
referent de les activitats
del CECMO al mes de
juliol calia recuperar
quant més aviat millor.
Fins l’any vinent !!!

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER

—5—

NÚMERO

SETEMBRE —OCTUBRE 2021

95

TRAVESSA VALLTER—SETCASES
La ruta que plantejàvem enguany pel mes de juliol estava pensada per
poder fer-la amb el suport del desplaçament en autocar, però al no poder
ser possible, caldrà deixar algun cotxe d’enllaç a Setcases, doncs la ruta
no és circular. Amb la resta de cotxes pugem fins a Vallter on comencem
la ruta que ens porta primer cap a la Portella de Morens, però sense
arribar-hi anem en direcció al Pic de la Coma Ermada. El molest vent
que bufa desaconsella carenejar durant bona part del recorregut, però
buscant el refugi de la carena caminant uns metres per sota, passem per
la Portella de Concrós, el Roca Colom i anem a buscar el Coll del Pal per
enfilar cap al Costabona.
Gaudim de les magnífiques panoràmiques als quatre vents d’aquest
excel·lent mirador del Pirineu català i francès, i tot seguit començarem
un descens, diguem-ne una mica lliure, per un camí poc dibuixat, cap al
refugi lliure del Costabona.

EL COSTABONA
Per uns camins que utilitza
més el bestiar que pastura per la
zona que no pas els senderistes,
fet que suposa que a vegades es
confonen, busquem com arribar
fins al refugi forestal Jaume
Farré, on a partir d’aquí sí que
un camí prou fressat ens portarà
fins a Setcases, en un descens
vertiginós sobretot en el seu
segon tram.
Es tracta d’una ruta prou variada, on passarem dels paisatges d’alta
muntanya, amb vistes espectaculars mentre carenejem pels cims del Roca
Colom o el Costabona, combinats amb grans prats de pastura , i acabant
inmersos en un frondós bosc arribant ja a Setcases.
Finalment van ser uns 18 kms de recorregut , amb uns 800 metres de
desnivell positiu i 1600 de desnivell negatiu, que ens van servir per tornar a
recuperar antigues sensacions de les rutes d’alta muntanya, doncs des del
CECMO, per uns motius o altres era la primera activitat d’alta muntanya
des de l’inici de la pandèmia.
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ADAPTACIÓ VORAL CARRETERA
El passat mes de juliol vàrem poder veure com finalment s’acabava
l’obra d’adaptació del voral de la carretera que va des de l’ermita del
Remei fins a l’entrada del camí del Foment, per tal que quedi una camí
per vianants prou segur, en un recorregut que és molt frequentat per
senderistes. Fins aquí, tot bé, si no fos que algú debia pensar que calia
afegir-hi una mica d’esport d’aventura, i just a l’entrada de la carretera
que va cap al càmping i al Farell han colocat el pal informatiu per
senderistes a l’altre banda del voral adaptat, és a dir, per consultar-lo
cal saltar la tanca de 80 cms d’alt i creuar la carretera per un lloc
perillós i sense visibilitat. A més a més la senyal està mal direccionada,
doncs per seguir el PR cap a Caldes t’envia a la carretera de Sant Feliu.
Des del CECMO farem gestions per tal que s’arregli aquest nyap, però
si us plau, no aneu a consultar les indicacions del pal de senyalització!!!
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A la pàgina següent hi tenim la programació de les activitats pels
propers dos mesos, que cal prendre’s amb totes les reserves necessaries
doncs la situació pandèmica pot fer-ho canviar tot. Podeu veure que la
intenció és recuperar les sortides per fer el seguiment del GR-7 que vàrem
deixar a mitjes, un recorregut que ens porta de nord a sud de Catalunya
per les terres de l’interior. Pel febrer del 2020 vàrem deixar-lo per les
terres del Priorat, i la intenció és tornar a reprendre les etapes tal com les
teniem preparades. La dinàmica tindrà de ser la mateixa, amb la
particularitat que podrem ser menys permisius a l’hora de les inscripcions,
i per tant us demanem que no espereu al darrer moment per fer la
inscripció, doncs potser ens trobem limitats per l’aforament permès a
l’autocar. Si hi ha alguna particularitat afegida la sabrem quant
coneguem les normes vigents uns quants dies abans de la sortida.

Tal com ja és habitual, quant arriba el darrer quadrimestre es readapten
els preus de les llicències federatives. És a dir a partir del dia 1 de
setembre el preu de la llicència ( recordeu que acaba la seva vigència el dia
31 de desembre ) es redueix sensiblement, a excepció de la modalitat E
que és la que cobreix les grans expedicions a zones polars i muntanyes de
més de 7000 metres.

La primera activitat pel mes de setembre és una sortida de tot el dia a la
Serra del Catllaràs, que es farà amb desplaçament amb vehicles
particulars, tal com s’han fet les darreres activitats del CECMO.
I pel mes d’octubre, com que també hi ha la setmana de la Festa Major
de Caldes hem mantingut la tradicional caminada de capvuitada que
cada any s’organitza pel dissabte de capvuitada. A falta de concretar més
detalls, serà una matinal facil pels entorns de Caldes, segurament amb
una pre-inscripció per poder controlar el nombre d’inscrits, i respectant la
normativa que tinguem en aquell moment pel tema COVID.

A la pàgina següent teniu els quadres amb les noves tarifes per les
diferents modalitats, així com les tarifes per les modalitats familiars. Pel
que fa a la modalitat de llicència habilitada, hi ha un primer preu pel mes
de setembre i un descompte a partir del dia 1 d’octubre.
El procediment per obtenir alguna d’aquestes llicències segueix essent el
mateix que l’utilitzat fins ara. Podeu fer una transferència al nostre
número de compte i contactar amb nosaltres per anunciar-nos quina
llicència heu sol·licitat, o bé pagar-ho en efectiu els dijous de 8 a 9 del
vespre al Centre Cívic.
Recordem una vegada més la necessitat d’estar ben cobert davant
qualsevol incident que es pugui tenir a la muntanya, i que per participar
en les activitats de muntanya que organitzem des del CECMO tothom ha
d’estar federat, ja sigui amb la llicència anual o bé mitjançant la llicència
temporal per aquella activitat. Afegir només, que les llicències temporals
es mantenen al mateix preu tot l’any.

Malgrat les bones intencions per poder realitzar aquestes activitats, som
conscients de la vulnerabilitat de la situació, que pot girar-se en qualsevol
moment. De totes maneres, en cas de no poder realitzar l’activitat
concreta programada, intentarem oferir alguna activitat en els dies que
tenim marcats al calendari, sempre, això si, que les mesures de prevenció
ho permetin.
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CÍVIC O BÉ ENVIANT UN CORREU ELECTRÒNIC AL CECMO O
PER TELÈFON MITJANÇANT LES PERSONES DE CONTACTE.
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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

EXCURSIONISTA
DE CALDES DE MONTBUI
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CALDES.

www.cecmo.net
NÚMERO 95

**A la portada hi tenim una foto d’arxiu als Estanys de Tristaina a Andorra. A
la contraportada hi tenim també una fotografia d’en Joan Soler, a la sortida del
Costabona A l’interior fotografies d’en Joan Soler i d’arxiu. 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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