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**A la portada hi tenim una foto d’arxiu de la zona de Grau Roig a Andorra, on
farem una de les etapes dobles del GR7. A la contraportada hi tenim una
fotografia d’en Joan Soler, a la sortida del GR7 entre el Caro i Paüls. A l’interior
fotografies de Joan Soler, Cesc Puig i Ester Poch. 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.
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NOTÍCIES CECMO
Arriba la primavera, i sembla que sigui el despertar del bon temps
després d’estar hivernant durant dos anys, amb alguns altibaixos, però
sempre pendents dels positius de COVID, dels índexs de transmisió de la
pandèmia, i de la utilització obligatoria de la mascareta. Ara, sembla que
les mesures es relaxen, que ens podrem tornar a veure les cares sense tapar,
i per tant tot pot tornar a girar cap a aquella normalitat acostumada,i
diem sembla, perquè també sabem que tot plegat té fluctuacions prou
importants.
Encarant el dia a dia del CECMO, anunciar-vos que per la primera
setmana de maig tenim previst fer el cobrament de les quotes de socis que
teniu domiciliades i que no s’han abonat fins ara ( bé per demanar la
llicència federativa, o bé perquè ja l’heu pagada de forma voluntaria).
Com que entre tants socis és possible que hi pugui haver algun error, us
demanem que si es cobra algun rebut que no tocaria, no el retorneu de
manera automàtica mitjançant l’entitat bancària, sino que ens ho feu
saber ( per mail, per telèfon, o presencialment ) i arreglarem l’error. Les
comissions que ens cobra l’entitat financera per les devolucions de rebuts
son extremadament abusives. Pels que no tinguin la domiciliació feta, ja
us comunicarem l’import pendent d’abonar.
Com que hi ha també bastantes llicències federatives en format de
targeta física per recollir, intentarem amb aquest butlletí o per correu
ordinari (si no rebeu el butlletí en paper) fer-vos arribar la llicència
federativa d’aquest any. Tanmateix, com ja deveu saber, des de l’aplicació
de la FEEC que us podeu descarregar pel mòbil hi trobareu la vostra
llicència federativa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos, supeditat a
poder ser modificades segons inclemències meteorològiques o per raons
logístiques del CECMO. És important abans de participar en una activitat
conèixer la dificultat i duressa, per valorar si és adient a les nostres
aptituds físiques.
DISSABTE 7 DE MAIG: Sortida de tot el dia als Cingles de Malanyeu
(Berguedà). ( 14 kms/900 m. desnivell/ 6-7 hores) Desplaçament amb
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI
CANUT
DIUMENGE 22 DE MAIG: Matinal al Montseny per pujar al Sui des
del pantà de Vallfornés. (17 kms/1000 m. Desnivell/5-6 hores)
Desplaçament amb vehicles particulars, Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JOAN SOLER
DISSABTE/ DIUMENGE 28-29 MAIG: 18ª i 19ª etapa del GR-7
entre Fredes i el refugi del Caro, d’uns 25 kms, amb pernoctació al refugi
de Font Ferrera. CAL RESERVAR AMB ANTELACIÓ. Desplaçament
en autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG /
RAMON MATA.
DISSABTE 11 DE JUNY: Sortida pirenaica de tot el dia per pujar al
Puig Cerverís i el Balandrau. ( 20 kms/1100 m. Desnivell/ 7-8 hores)
Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES/ DISSABTE 24-25 JUNY: 20ª i 21ª etapa del GR-7
entre Grau Roig i Llumeneres, amb pernoctació al refugi de L’Illa. CAL
RESERVAR AMB ANTELACIÓ. 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.
— 11—
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ACTIVITATS PROPERES
A la pàgina següent teniu les propostes d’activitats pels propers dos
mesos. A part de les etapes de seguiment del GR-7, que en trobareu més
informació a la pàgina 4 d’aquest butlletí, anem a repassar les altres
activitats. Tingueu en compte que això és un avançament de la
informació, que pot tenir variacions a mesura que es concreta l’activitat, i
per tant prevaldrà sempre els detalls i dades que donarem quant
anunciem definitivament l’activitat:
Pel dissabte 7 de maig us proposem un recorregut per la Serra de
Malanyeu, al pre-pirineu del Berguedà, un recorregut entretingut i
“divertit” per una zona que amaga racons i panoràmiques prou
interessants. Per les característiques del terreny, els 14 kms del recorregut
no són ràpis de realitzar.
Pel diumenge 22 de maig us proposem la pujada al cim del Sui, al Massís
del Montseny, des de l’embassament de Vallfornés. Per la proximitat de la
zona, la plantegem com una matinal, malgrat que el recorregut i desnivell
son prou importants. El Sui és un cim del Montseny amb molt bones
panoràmiques, i per la tornada passarem per un dels arbres monumentals
més emblemàtics de Catalunya, el Castanyer de Can Cuc.
Pel mes de juny, el dissabte dia 2, us proposem una etapa de Pirineu,
amb dos cims prou emblemàtics com son el Puig Cerverís i el Balandrau,
un recorregut d’alta muntanya per tornar a gaudir dels paisatges
pirinencs , en una època de l’any on esperem poder gaudir de l’esplendor
de la natura a l’alta muntanya.
Per avançar-nos una mica en la programació, pel mes de juliol, a més a
més de les tradicionals Projeccions a la Fresca ( en parlem a la pàgina 8
d’aquest butlletí) tenim un refrescant recorregut per la zona de les
Guilleries, que ressegueix la riera d’Osor i la ruta de les Carboneres.
Per tant, trieu i remeneu, i acompanyeu-nos en qualsevol d’aquestes
propostes, o en totes elles, i gaudim de la natura i la muntanya.
— 10 —

BUTLLETÍ CECMO CAP AL 100.
El proper butlletí serà el número 100, una
xifra rodona que sempre fa patxoca de poder
commemorar. Això vol dir que amb la
periodicitat bimensual en què apareix, son 16
anys i mig de veure la llum de manera
ininterrompuda, aportant les novetats que es
van donant al CECMO, i recollint moltes de les
activitats que es faran o que s’han fet dins del
nostre centre excursionista.
Quant es va refundar el Centre Excursionista,
una de les preocupacions que teniem era com
mantenir el contacte amb els socis, conscients
que amb molts d’aquestes socies i socis no hi
coincidíem regularment, o bé com mantenir-vos informats de les
activitats que teniem previstes. Tot i que les xarxes socials ja eren una
realitat, encara teniem una dependencia molt important amb la
transmissió de informació de manera física. D’aquí va néixer la necessitat
de crear un butlletí per poder mantenir als
socis i socies informats.
A partir d’aquest moment, si repassem els
butlletins hi trobarem la història de les
activitats del CECMO durant aquests anys, i
tant si el rebem en paper com en format
digital, serveix per garantir aquest fluxe
informatiu de manera periòdica. Tanmateix,
també és veritat que després de 100 números
estaria bé que esdevinguessin relleus
generacionals per mantenir viu aquest canal
informatiu, i en tot cas millorar-ne les formes
i l’efectivitat.

—3—
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ETAPES DEL GR-7. PROGRAMACIÓ

CALDES / PALAU A MONTSERRAT

Amb l’etapa del mes d’abril, hem acabat el seguiment del GR7 pel que
fa a les etapes d’una sola jornada, i ara ja només resta posar la cirereta
dels pastís amb les etapes de dos dies, una pel nord del GR i l’altre pel
sud. Recordeu que si us interessa
participar en alguna d’aquestes
etapes cal que feu la reserva aviat,
doncs caldrà tancar les inscripcions
per poder gestionar amb els refugis
les places per poder dormir i
menjar.

Després de dos anys sense poder realitzar aquesta tradicional travessa,
el passat 9 d’abril varem tornar a anar a peu des de Caldes i Palau Solità
fins a Montserrat, acompanyats amb els 140 participants que es van
afegir a aquest repte. Amb els dubtes llògics per veure com respondrien
les forces després de dos anys sense realitzar aquesta travessa, a 2/4 de 6
del matí, des de Caldes i des de
Palau Solità van sortir els dos
grups, per trobar-se a Can
Vinyals, punt del primer
avituallament, i des d’allà, anar
tots plegats cap l’hostal del Cim,
la riera de les Arenes, la Casa
Nova de l’Obac, Vacarisses,
Monistrol i finalment el Monestir
de Montserrat, per completar els
aproximadament 45 kms de
recorregut. Tot i que el dia no era espectacularment assoleiat, es va
mantenir sense pluja, i aquests dos factors van afavorir també la bona
marxa de la travessa.

L’etapa del mes de maig, que
tanca el GR pel sud, ens acabarà de
completar la travessa dels Ports de
Beseit, amb una primera etapa curta fins al refugi de Font Ferrera i una
segona etapa que entra dins la normalitat d’una etapa normal de GR7.
La primera jornada és un recorregut d’uns 6 kms amb un desnivell
positiu d’uns 250 metres, mentre que per la segona jornada tindrem un
recorregut d’uns 19 kms amb un desnivell aproximat de +/- 850 metres.
L’etapa andorrana que comença a Grau Roig per anar cap al refugi de
l’Illa i després cap a Llumeneres, creuant practicament tot el Principat
d’Andorra, és un recorregut plenament d’alt Pirineu, amb l’avantatge
que el podem realitzar entre divendres i dissabte (aprofitant el dia 24 de
juny que és festiu ) i ens deixarà el diumenge per poder descansar. Pel
primer dia tenim un recorregut d’uns 10 kms amb un desnivell positiu
de 700 metres i 350 m. de negatiu. La segona jornada tenim per davant
un recorregut d’uns 22 kms, però amb uns 1100 metres de desnivell
positiu i uns 2000 de negatiu, enmig d’un paisatge plenament d’alta
muntanya.
I amb aquestes dues complertes etapes, acabarem el recorregut del
sender GR7, havent creuat Catalunya de nord a sud.

—4—

Agraïr una vegada més la col·laboració d’empreses que aporten
material per poder abastir els avituallaments, com ara fruiteria CAL
FRUITÓS, GALETES CUÈTARA, CHOCOVIC, MONTSERRAT
Carns i Embotits, FORMATGES CLOTET, ROBUSTILLO I
FURGONETES VALLÈS.
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LA CAMINADA DE CALDES

LA CAMINADA DE CALDES

La XX edició de La Caminada de Caldes va tenir lloc el passat 13 de
març, amb La Ruta de les Elíes com a protagonista, i amb la participació
d’unes 400 persones, que és el que s’havia previst com a topall, per tal de
preservar que no hi hagués un excés d’aglomeracions durant l’activitat.

Agraïr una vegada més
la col·laboració de tots els
participants
a
La
Caminada per fer-nos
confiança, i evidentment a
tots els voluntaris que fan
possible, amb el seu treball
i esforç, que la jornada
esdevingui un èxit. I una
vegada més, a les empreses
que col·laboren aportant material pels avituallaments, i que son GALETES
CUÈTARA, fruites CAL FRUITÓS, CHOCOVIC, PA ARTESÀ,
ROBUSTILLO i FURGONETES VALLÈS. També cal destacar la feina
que ens aporten els companys de PROTECCIÓ CIVIL DE CALDES,
donant soport logístic a La Caminada i vetllant per si hi ha alguna
incidència durant l’activitat.

Després d’uns dies previs, on
l’amenaça de pluja era constant,
i de fet el dissabte al matí va
ploure de valent, el diumenge es
va poder dur a terme sense
problemes, i només puntualment
en un petit espai de temps va
ploure una mica.
Des de 2/4 de 8 del matí els
participants sortien del Parc de
Can Rius per anar cap al
Càmping El Pasqualet i el camí del Foment, tot passant pel nou vial per
a senderistes, estrenat fa poc. De seguida, però s’enfilaven cap a la
muntanya de Ferles, sense arribar a assolir el punt més alt, per baixar
després cap a la casa nova de Les Elíes, on es feia l’esperat esmorçar amb
l’entrepà de botifarra. Des de la Casa Nova s’anava cap al Gorg de les
Elíes. Després de creuar le riera de Sant Sebastià i anar direcció a la casa
de la Vila, es passava pel costat de la Font del Rei i començava el descens
cap a Caldes seguint el curs de la Riera de Caldes. Una darrera sorpresa
feia enfilar els participants fins a la pista de la Torre Nova, per tornar cap
al Parc de Can Rius per la drecera del Camp de Futbol. Gairebé uns 19
kms, amb un desnivell de +/- 700 metres de desnivell, que es podien
convertir amb un recorregut més curt d’uns 14 kms i 450 metres de
desnivell, si a l’esmorzar es triava la opció de Recorregut Curt.

A destacar que un any més es va poder fer una aportació de 320 € a Creu
Roja de Caldes fruit del 5% de la recaptació de les inscripcions , i també una
aportació de 140 € pels damnificats per la guerra de Ucraïna, recollits a la
guardiola que es va posar a la taula d’arribada. Moltes gracies a tothom per
fer possible aquestes aportacions benèfiques.

Finalment , a l’arribada a Can Rius els participants rebien l’obsequi de
La Caminada, que enguany consistia amb un portaentrepà.

—6—
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PROJECCIONS A LA FRESCA
Tot i que encara falten uns quants dies per la calor del juliol i les sempre
esperades PROJECCIONS A LA FRECA, us avancem que estem treballant
per tancar el calendari dels tres audiovisuals que enguany esperem poder
oferir-vos pel mes de juliol. Després d’un any on no vàrem poder oferir
PROJECCIONS A LA FRESCA, i l’any passat que vàrem presentar dos
audiovisuals, per mantenir encesa la flama d’aquesta activitat.

Adreces d’interès.

Enguany esperem poder retrobar-nos, si tot va bé com ara, de forma més
tradicional, podent oferir tres projeccions i les posteriors tertúlies , sempre
molt agraïdes per l’època.
Deixant de banda el
divendres del cap de setmana
on tenim l’Escaldàrium, en
un principi, els divendres 1,
15 i 22
de juliol estem
treballant per tancar tres
PROJECCIONS A LA
FRESCA, i així recuperar el
que havia estat la
programació habitual
d’aquesta activitat.
El jardí del TOC , una vegada més es postula com el lloc de trobada per
prendre la fresca i gaudir amb paisatges de natura i muntanya, i tanmateix
aprofitar per comentar tots plegats com es presenta l’estiu. Si tot va bé, de
moment una expedició al Gasherbum II , al Karakorum pakistaní, feta
sense portejadors d’alçada ni oxigen suplementari, o la il·luminació de 131
cims al Massís de Montserrat, son propostes fermes per gaudir d’aquestes
vetllades, a l’espera de tancar aviat la tercera part de l’activitat.
Ens retrobem doncs, ben aviat, a les 10 del vespre, al jardí del Toc, apunt
per gaudir d’un audiovisual, de poder fer-ne tertúlia i poder retrobar el
tradicional refrigeri per tancar l’activitat.
—8—
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El jardí del TOC , una vegada més es postula com el lloc de trobada per
prendre la fresca i gaudir amb paisatges de natura i muntanya, i tanmateix
aprofitar per comentar tots plegats com es presenta l’estiu. Si tot va bé, de
moment una expedició al Gasherbum II , al Karakorum pakistaní, feta
sense portejadors d’alçada ni oxigen suplementari, o la il·luminació de 131
cims al Massís de Montserrat, son propostes fermes per gaudir d’aquestes
vetllades, a l’espera de tancar aviat la tercera part de l’activitat.
Ens retrobem doncs, ben aviat, a les 10 del vespre, al jardí del Toc, apunt
per gaudir d’un audiovisual, de poder fer-ne tertúlia i poder retrobar el
tradicional refrigeri per tancar l’activitat.
—8—

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

AMICS DEL SENDER

NÚMERO

MAIG—JUNY 2022

99

ACTIVITATS PROPERES
A la pàgina següent teniu les propostes d’activitats pels propers dos
mesos. A part de les etapes de seguiment del GR-7, que en trobareu més
informació a la pàgina 4 d’aquest butlletí, anem a repassar les altres
activitats. Tingueu en compte que això és un avançament de la
informació, que pot tenir variacions a mesura que es concreta l’activitat, i
per tant prevaldrà sempre els detalls i dades que donarem quant
anunciem definitivament l’activitat:
Pel dissabte 7 de maig us proposem un recorregut per la Serra de
Malanyeu, al pre-pirineu del Berguedà, un recorregut entretingut i
“divertit” per una zona que amaga racons i panoràmiques prou
interessants. Per les característiques del terreny, els 14 kms del recorregut
no són ràpis de realitzar.
Pel diumenge 22 de maig us proposem la pujada al cim del Sui, al Massís
del Montseny, des de l’embassament de Vallfornés. Per la proximitat de la
zona, la plantegem com una matinal, malgrat que el recorregut i desnivell
son prou importants. El Sui és un cim del Montseny amb molt bones
panoràmiques, i per la tornada passarem per un dels arbres monumentals
més emblemàtics de Catalunya, el Castanyer de Can Cuc.
Pel mes de juny, el dissabte dia 2, us proposem una etapa de Pirineu,
amb dos cims prou emblemàtics com son el Puig Cerverís i el Balandrau,
un recorregut d’alta muntanya per tornar a gaudir dels paisatges
pirinencs , en una època de l’any on esperem poder gaudir de l’esplendor
de la natura a l’alta muntanya.
Per avançar-nos una mica en la programació, pel mes de juliol, a més a
més de les tradicionals Projeccions a la Fresca ( en parlem a la pàgina 8
d’aquest butlletí) tenim un refrescant recorregut per la zona de les
Guilleries, que ressegueix la riera d’Osor i la ruta de les Carboneres.
Per tant, trieu i remeneu, i acompanyeu-nos en qualsevol d’aquestes
propostes, o en totes elles, i gaudim de la natura i la muntanya.
— 10 —

BUTLLETÍ CECMO CAP AL 100.
El proper butlletí serà el número 100, una
xifra rodona que sempre fa patxoca de poder
commemorar. Això vol dir que amb la
periodicitat bimensual en què apareix, son 16
anys i mig de veure la llum de manera
ininterrompuda, aportant les novetats que es
van donant al CECMO, i recollint moltes de les
activitats que es faran o que s’han fet dins del
nostre centre excursionista.
Quant es va refundar el Centre Excursionista,
una de les preocupacions que teniem era com
mantenir el contacte amb els socis, conscients
que amb molts d’aquestes socies i socis no hi
coincidíem regularment, o bé com mantenir-vos informats de les
activitats que teniem previstes. Tot i que les xarxes socials ja eren una
realitat, encara teniem una dependencia molt important amb la
transmissió de informació de manera física. D’aquí va néixer la necessitat
de crear un butlletí per poder mantenir als
socis i socies informats.
A partir d’aquest moment, si repassem els
butlletins hi trobarem la història de les
activitats del CECMO durant aquests anys, i
tant si el rebem en paper com en format
digital, serveix per garantir aquest fluxe
informatiu de manera periòdica. Tanmateix,
també és veritat que després de 100 números
estaria bé que esdevinguessin relleus
generacionals per mantenir viu aquest canal
informatiu, i en tot cas millorar-ne les formes
i l’efectivitat.

—3—
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NOTÍCIES CECMO
Arriba la primavera, i sembla que sigui el despertar del bon temps
després d’estar hivernant durant dos anys, amb alguns altibaixos, però
sempre pendents dels positius de COVID, dels índexs de transmisió de la
pandèmia, i de la utilització obligatoria de la mascareta. Ara, sembla que
les mesures es relaxen, que ens podrem tornar a veure les cares sense tapar,
i per tant tot pot tornar a girar cap a aquella normalitat acostumada,i
diem sembla, perquè també sabem que tot plegat té fluctuacions prou
importants.
Encarant el dia a dia del CECMO, anunciar-vos que per la primera
setmana de maig tenim previst fer el cobrament de les quotes de socis que
teniu domiciliades i que no s’han abonat fins ara ( bé per demanar la
llicència federativa, o bé perquè ja l’heu pagada de forma voluntaria).
Com que entre tants socis és possible que hi pugui haver algun error, us
demanem que si es cobra algun rebut que no tocaria, no el retorneu de
manera automàtica mitjançant l’entitat bancària, sino que ens ho feu
saber ( per mail, per telèfon, o presencialment ) i arreglarem l’error. Les
comissions que ens cobra l’entitat financera per les devolucions de rebuts
son extremadament abusives. Pels que no tinguin la domiciliació feta, ja
us comunicarem l’import pendent d’abonar.
Com que hi ha també bastantes llicències federatives en format de
targeta física per recollir, intentarem amb aquest butlletí o per correu
ordinari (si no rebeu el butlletí en paper) fer-vos arribar la llicència
federativa d’aquest any. Tanmateix, com ja deveu saber, des de l’aplicació
de la FEEC que us podeu descarregar pel mòbil hi trobareu la vostra
llicència federativa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos, supeditat a
poder ser modificades segons inclemències meteorològiques o per raons
logístiques del CECMO. És important abans de participar en una activitat
conèixer la dificultat i duressa, per valorar si és adient a les nostres
aptituds físiques.
DISSABTE 7 DE MAIG: Sortida de tot el dia als Cingles de Malanyeu
(Berguedà). ( 14 kms/900 m. desnivell/ 6-7 hores) Desplaçament amb
vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI
CANUT
DIUMENGE 22 DE MAIG: Matinal al Montseny per pujar al Sui des
del pantà de Vallfornés. (17 kms/1000 m. Desnivell/5-6 hores)
Desplaçament amb vehicles particulars, Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JOAN SOLER
DISSABTE/ DIUMENGE 28-29 MAIG: 18ª i 19ª etapa del GR-7
entre Fredes i el refugi del Caro, d’uns 25 kms, amb pernoctació al refugi
de Font Ferrera. CAL RESERVAR AMB ANTELACIÓ. Desplaçament
en autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte CESC PUIG /
RAMON MATA.
DISSABTE 11 DE JUNY: Sortida pirenaica de tot el dia per pujar al
Puig Cerverís i el Balandrau. ( 20 kms/1100 m. Desnivell/ 7-8 hores)
Desplaçament amb vehicles particulars. Llicència federativa “A”. Persona
de contacte JORDI CANUT.
DIVENDRES/ DISSABTE 24-25 JUNY: 20ª i 21ª etapa del GR-7
entre Grau Roig i Llumeneres, amb pernoctació al refugi de L’Illa. CAL
RESERVAR AMB ANTELACIÓ. 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.
— 11—

MAIG—JUNY 2022

CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net
NÚMERO 99

**A la portada hi tenim una foto d’arxiu de la zona de Grau Roig a Andorra, on
farem una de les etapes dobles del GR7. A la contraportada hi tenim una
fotografia d’en Joan Soler, a la sortida del GR7 entre el Caro i Paüls. A l’interior
fotografies de Joan Soler, Cesc Puig i Ester Poch. 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
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