MARÇ—ABRIL 2022

CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net
NÚMERO 98

**A la portada hi tenim una foto d’en Cesc Puig a la matinal del Matagalls. A la
contraportada hi tenim una fotografia d’en Jordi Canut, a la sortida de raquetes
a l’Estany de Malniu. A l’interior fotografies de Núria Carnicero, Joan Soler,
Cesc Puig i Jordi Canut. 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
MARÇ — ABRIL 2022

NÚ M E R O

MARÇ—ABRIL 2022

98

NOTÍCIES CECMO
Després que l’any 2021 no es pogués celebrar, i que en la primera data
prevista ( 14 gener ) es va haver d’ajornar, finalment va tenir lloc
l’Assemblea General de socis el passat divendres 11 de febrer.
Tot i lamentar la poca
assistència de socis, com
a mínim es va poder
acomplir el que manen
els estatuts, com ara
aprovar el balanç
econòmic de l’any 2021
i aprovar el pressupost
pel 2022, després de fer
un repàs de la situació
actual del CECMO,
amb les activitats
realitzades el passat
any i els objectius pel 2022, sempre supeditats per les fluctuacions de les
restriccions pel COVID-19. Pel que fa a les dades presentades, podem dir
que sortosament a nivell econòmic el CECMO no ha sortit malparat per
aquesta pandèmia, doncs manté un balanç econòmic semblant al de l’any
2019, i on sí que ens hem vist afectats ha estat en el volum d’activitats que
s’han realitzat des del CECMO, doncs les restriccions de mobilitat i
d’agrupament de persones han fet inviable poder programar i realitzar
segons quines activitats.
Es va aprofitar també per presentar la nova imatge de la renovada
pàgina web ( en parlem més a la pàgina 8 ) , i també per començar a fer
memòria que pel 2023 caldrà escollir nova Junta per gestionar el CECMO,
i per tant fer una crida a totes aquelles sòcies i socis que vulguin aportar el
seu granet de sorra per tirar endavant el CECMO, que s’animin a fer-ho,
tant se val si és sumant-se a l’actual Junta, com començant un projecte
nou, ja que ambdues possibilitats , serien simptoma de bona salut
associativa.
—2—

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos, supeditat a
poder ser ampliades ( més que no pas reduïdes ), i tenint en compte també
que durant el mes d’abril hi ha la Setmana Santa, on és complicat
organitzar activitats a nivell de Cente
DIUMENGE 27 FEBRER: 15ª etapa del GR-7 entre Tivissa i Tivissa,
d’uns 17 kms. Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte CESC PUIG / RAMON MATA.
DIUMENGE 13 MARÇ: LA CAMINADA DE CALDES. Inscripcions
anticipades ( més informació pag. 3). Sortida de Can Rius entre 7:30 i 8:30.
DIUMENGE 27 MARÇ: 16ª etapa del GR-7 entre Rasquera i Miravet,
d’uns 18 kms. Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte CESC PUIG / RAMON MATA.
DISSABTE 9 D’ARIL: Caminada de Caldes/ Palau Solità fins a
Montserrat. Travessa llarga, de 45 kms, amb retorn a Caldes amb autocar.
Inscripcions anticipades. Més informació pag. 9
DIUMENGE 24 D’ABRIL: 17ª etapa del GR-7 entre Paüls i el refugi
del Caro, de 20 kms . Etapa llarga i amb fort desnivell, darrera de les
etapes d’un sol dia del seguiment del GR-7. Desplaçament en autocar.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG / RAMON
MATA.
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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LA CAMINADA DE CALDES
Amb el nom de RUTA DE LES ELIES, els Amics del Sender ja tenen
apunt la XX Caminada de Caldes, pel diumenge 13 de març. Amb sortida
i arribada al Parc de Can Rius, entre les 7:30 i les 8:30 els participants que
s’hagin inscrit prèviament ( el mateix dia no es podran fer inscripcions)
començaran un recorregut ( a escollir entre 18 i 14 kms) que els portarà
per la zona de Ferles fins a la casa Nova de les Elies, on trobaran
l’habitual esmorzar. Després de l’esmorzar es podrà escollir entre la ruta
llarga i la curta. La ruta llarga anirà cap al Gorg de les Elíes i després cap
al torrent del Casuc Vell i la Font del Rei ( un pas que havia quedat
perdut des de feia molts anys afectat per unes fortes ventades ). Tornarem
per la riera de Caldes cap a la Torre Nova i acabant al Parc de Can Rius.
Destaquem que aquest any tancarem les inscripcions amb 400
participants, per tal de no
colapsar en excés els
avituallaments i corriols.
També cal destacar la
necessitat de portar got
per les begudes als
avituallaments, i en tot
cas en podreu comprar
abans de la sortida. Si
esteu federats, podreu
recuperar 2€ del que heu
pagat a la inscripció, una
vegada acabada la Caminada, previa presentació del carnet federatiu.
Recordem que destinem un 5% de la recaptació de les inscripcions a
finalitats benèfiques que es gestionen des de Creu Roja Caldes, i agraïr a
les empreses col·laboradores la seva aportació per poder organitzar
aquesta activitat ( FRUITES FRUITÓS, CHOCOVIC, GALETES
CUÈTARA, AUTOCARAVANES VALLÈS)
— 10 —
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ETAPES DEL GR-7. PROGRAMACIÓ

CALDES / PALAU A MONTSERRAT

El seguiment del recorregut del GR7 va arribant al seu final, ja que
descontant la sortida d’aquest mes de febrer, queden dues etapes d’una
sola jornada ( Rasquera—Miravet i Paüls—Caro ) i les dues etapes
dobles, la dels Ports de Beseit i la que travessa Andorra.

Després de dos anys sense poder realitzar-la, enguany sembla que per
fi podrem anar a Montserrat des de Caldes o des de Palau Solità, a peu.
Si les condicions persisteixen com aquestes darreres setmanes, el proper
9 d’abril tornarem a organitzar una travessa que ja va sent una tradició
per aquestes dates.

Ja s’han obert les inscripcions pels que vulguin fer les etapes amb
pernoctació a refugis, tingueu en compte que les places son limitades i
quant s’esgotin les que tenim reservades, ja depenem de si encara
queden places lliures al refugi. Segons es va informar per correu
electrònic els socis del CECMO tenen un descompte del 50% del cost
total de l’activitat, per tal de potenciar i facilitar l’assistència a les dues
sortides, que finalment han quedat molt juntes en el temps.
Recordem que pel darrer cap de setmana de maig tenim les etapes als
Ports de Beseit, amb pernoctació al refugi de Fontferrera, i que per
finals de juny tenim la travessa a Andorra amb pernoctació al refugi de
l’Illa. Tingueu en compte que aquesta etapa aprofitarem que Sant Joan
s’escau en divendres per sortir el mateix divendres (no massa d’hora per
qui vulgui fer revetlla) i realitzar l’etapa llarga el dissabte, amb
l’avantatge que si tornem tard, l’endemà és festiu.
Esperem poder gaudir aquestes etapes rememorant una mica aquelles
travesses que eren prou habituals en molts de nosaltres, abans que la
pandèmia ens limités tant fortament les nostres activitats.

Aquesta serà l’edició XXI d’aquesta travessa, que recordeu que surt
des de Caldes o des de Palau, per agrupar-se a Castellar, al primer
control i fer tots junts el camí fins a Montserrat. Una caminada que es
fa anant tots al mateix grup
fins a Vacarisses, on es fa la
parada per dinar i llavors,
cadascú al seu ritme pujar fins
al Monestir de Montserrat.
Recordem que pel tipus de
travessa tenim limitada la
participació a 150 persones, i
per tant, els interessats a
aprticipar-hi no retardeu la
vostra inscripció ( obrim llistes
una vegada feta La Caminada de Caldes ), doncs entre Palau Solità i
Caldes les places s’esgoten aviat.
La tornada es fa amb autocar, i properament ja us informarem dels
horaris i dels preus per la inscripció, que intentarem mantenir al màxim
d’ajustats possible.
Tot i que es tracta d’una ruta prou exigent, més que tot per la llargada
del recorregut ( uns 45 kms ) també és cert que realitzada tal com la
plantegem des del CECMO i del CEPSiP, és una bona oportunitat per a
aquelles persones que segurament no s’atrevirien amb una travessa
d’aquesta longitud.
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NOVA WEB DEL CECMO
Amb les tendències actuals, per tal de trobar informació sobre qualsevol
cosa, el més recurrent és consultar via internet , i tanmateix la manera més
àgil i complerta de poder donar-nos a conèixer és mitjançant una pàgina
web on poder mostrar qui som i què fem. Des dels seus inicis el CECMO
s’havia presentat a qui busqués informació de nosaltres mitjançant una web
que anàvem actualitzant de continguts.

Adreces d’interès.

Ara, això ho seguirem fent igual, o millor, a través d’una web que hem
renovat i actualitzat , de manera que creiem que serà més fàcil trobar-hi la
informació que la gent hi pugui
buscar. Aquesta actualització
també ha de servir per facilitar
la renovació de continguts i per
tant el poder mantenir-la més
actualitzada i rica amb
informació.
A primer cop d’ull hi podem
trobar les properes activitats
que us proposem, així com el
calendari amb les dates
senyalades, i mitjançant les pestanyes de l’inici, podrem navegar per visitar
els butlletins endarrerits, les galeries de fotos de les diferents sortides, enviar
les dades per fer-se soci/a, trobar la informació per federar-se, i per ultim
assumir la informació que hi havia a la pàgina web dels Amics del Sender,
que ara ha desaparegut i on hi podreu trobar els enllaços a les rutes que hi
ha pels entorns de Caldes.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Esperem que gaudiu amb la nova imatge del CECMO, que us sigui més
fàcil poder navegar-hi i que tanmateix ens faciliti a nosaltres també la feina
per fer-vos arribar la informació del CECMO. Per tant només cal que us
convidem a visitar la web de l’entitat:

www.cecmo.net
—8—

AMICS DEL SENDER
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EL MATAGALLS DES DE COLLFORMIC
Ruta clàssica i senzilla per pujar al Matagalls des de Collformic, però que
donat que tornàvem a estar amb un index prou alt de contagis COVID,
una bona opció per sortir a caminar per indrets on sempre ve de gust ferho. Una matinal amb bona visibilitat, però això sí , amb temperatures
fredes, com no podia ser
d’altre manera, sortim
des de Coll Formic per
pujar cap al Matagalls,
per la ruta habitual que
passa pel Pla de la
Barraca i per sota el Turó
Gros, passem pels collets
de l’Estanyol i el dels
Llops, per arribar al mític
Matagalls.
D e s pr é s
baixarem cap a la Font
de Matagalls i anem en
direcció a Sant Segimon , però just a sota de Sant Miquel dels Barretons
prenem el corriol que ens baixa a la pista que porta de nou cap a Coll
Formic, després de passar per la Font de Sant Miquel dels Sants.
Recorregut d’uns 12 kms i
600 metres de desnivell
positiu, per gaudir de
bones vistes panoràmiques,
torrents glaçats, i els
paisatges habituals de les
fagedes a l’hivern. I
malgrat la COVID, amb
una bona afluència de
sender istes, uns 25
assistents a la sortida.

—6—

RAQUETES DE NEU A MALNIU
Aprofitant la poca neu que encara queda al Pirineu, i després de molt de
temps el CECMO va tornar a trepitjar neu amb una sortida amb raquetes.
Circular relativament fàcil i amb poc desnivell, que comença al refugi de
Malniu, on malgrat tot, ja ens podrem posar les raquetes de neu per enfilar
cap a l’Estany de
Malniu, seguint el
sender entre boscos i
bones vistes cap al
Cadi.
Després
continuarem en petita
pujada fins al bonic
Estany de Mal, sota el
Puig Farinós. Per la
part de baix del llac,
seguint un sender que
baixa fins al petit
refugi de la Feixa, i a continuació la tornada cap al Refugi de Malniu, on
acabarem aquest tastet de neu, que sembla que serà el primer i darrer de la
temporada.
Recorregut d’uns 8 kms amb un desnivell positiu d’uns 300 metres, en un
dia assoleiat i amb bona visibilitat.

—7—
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ETAPES DEL GR-7. PROGRAMACIÓ

CALDES / PALAU A MONTSERRAT

El seguiment del recorregut del GR7 va arribant al seu final, ja que
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que sortosament a nivell econòmic el CECMO no ha sortit malparat per
aquesta pandèmia, doncs manté un balanç econòmic semblant al de l’any
2019, i on sí que ens hem vist afectats ha estat en el volum d’activitats que
s’han realitzat des del CECMO, doncs les restriccions de mobilitat i
d’agrupament de persones han fet inviable poder programar i realitzar
segons quines activitats.
Es va aprofitar també per presentar la nova imatge de la renovada
pàgina web ( en parlem més a la pàgina 8 ) , i també per començar a fer
memòria que pel 2023 caldrà escollir nova Junta per gestionar el CECMO,
i per tant fer una crida a totes aquelles sòcies i socis que vulguin aportar el
seu granet de sorra per tirar endavant el CECMO, que s’animin a fer-ho,
tant se val si és sumant-se a l’actual Junta, com començant un projecte
nou, ja que ambdues possibilitats , serien simptoma de bona salut
associativa.
—2—

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos, supeditat a
poder ser ampliades ( més que no pas reduïdes ), i tenint en compte també
que durant el mes d’abril hi ha la Setmana Santa, on és complicat
organitzar activitats a nivell de Cente
DIUMENGE 27 FEBRER: 15ª etapa del GR-7 entre Tivissa i Tivissa,
d’uns 17 kms. Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte CESC PUIG / RAMON MATA.
DIUMENGE 13 MARÇ: LA CAMINADA DE CALDES. Inscripcions
anticipades ( més informació pag. 3). Sortida de Can Rius entre 7:30 i 8:30.
DIUMENGE 27 MARÇ: 16ª etapa del GR-7 entre Rasquera i Miravet,
d’uns 18 kms. Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte CESC PUIG / RAMON MATA.
DISSABTE 9 D’ARIL: Caminada de Caldes/ Palau Solità fins a
Montserrat. Travessa llarga, de 45 kms, amb retorn a Caldes amb autocar.
Inscripcions anticipades. Més informació pag. 9
DIUMENGE 24 D’ABRIL: 17ª etapa del GR-7 entre Paüls i el refugi
del Caro, de 20 kms . Etapa llarga i amb fort desnivell, darrera de les
etapes d’un sol dia del seguiment del GR-7. Desplaçament en autocar.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG / RAMON
MATA.
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.

MARÇ—ABRIL 2022

CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net
NÚMERO 98

**A la portada hi tenim una foto d’en Cesc Puig a la matinal del Matagalls. A la
contraportada hi tenim una fotografia d’en Jordi Canut, a la sortida de raquetes
a l’Estany de Malniu. A l’interior fotografies de Núria Carnicero, Joan Soler,
Cesc Puig i Jordi Canut. 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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