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**A la portada hi tenim una foto del cim del Balandrau feta pel Cesc Puig. A la
contraportada hi tenim una fotografia de la Caminada Nocturna de la Creu
Roja. A l’interior fotografies del Cesc Puig i del Martí Maspons. La redacció i
disseny del butlletí ha estat realitzada per en Joan Soler.
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HEM ARRIBAT ALS 100 !!!
Pel gener del 2006 veia la llum el primer número d’aquests butlletins del
CECMO, que us han anat acompanyant per informar-vos de tota
l’actualitat en aquesta nova etapa del Centre Excursionista de Caldes. Pels
que no conixen els nostres orígens, o tanmateix per fer una mica de
recordatori, el primer Centre Excursionista a Caldes cal situar-lo als anys
30 del segle passat, amb un recorregut malauradament no massa llarg,
doncs el cruel cop d’estat del 1936 i la posterior guerra van escapçar la
seva vida. Ens en queden però, pel record, els butlletins que en aquella
època editaven i distribuïen els nostres predecessosr excursionistes.
A finals dels noranta del segle XX, un nou grup va tornar a tirar
endavant, durant uns pocs anys, el Centre Excursionista de Caldes, una
iniciativa que en principi no va tenir gaires anys de continuïtat, fins que
de nou l’any 2005 s’aconsegueix tornar a posar en marxa el CECMO, tal
com el coneixem als nostres dies. I, entre altres objectius que hem intentat
mantenir i millorar durant aquests anys, hi havia el de mantenir un
contacte regular i visible amb els nostres socis i socies, i de retruc amb la
població en general de Caldes, de manera que la nostra actualitat es veies
reflectida, i perdurés més enllà de la informació de les activitats que es
pugui realitzar mitjançant els canals d’internet.
I així, intentant ser puntuals a la nostra cita bimensual, arribem al
butlletí número 100, una xifra sempre màgica, on hem recollit activitats
realitzades, projectes per tirar endavant, aturades d’activitats per una
pandèmia com la COVID-19, i tot un recull de quilòmetres i quilòmetres
de muntanyes recorregudes, que al cap i a la fi, és l’objectiu que a tots ens
motiva. SALUT I MUNTANYA.

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.
DIVENDRES 1 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“GASHERBRUM II, MÉS QUE UN VUIT MIL” per Gonzalo
Fernández. A les 10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
DISSABTE 2 DE JULIOL: Ruta dels Carboners , a les Guilleries. 21
kms. i 700 metres de desnivell. Desplaçament amb vehicles particulars,
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT
DIVENDRES 15 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“LLUM I LLIBERTAT” per Artistes de la República i Igluu Studio. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
DIVENDRES 22 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“DOS TREKKINGS DEL CECMO ALPI PER LES GRANS
SERRALADES D’ORIENT: NEPAL I IRAN” per Martí Maspons, Pol
Puig i Josep Riu. A les 10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
(nova data) DISSABTE 16 DE JULIOL: Sortida pirenaica per fer
la clàssica travessa de les Gorges de Carançà, amb sortida des de Vallter.
Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA // CESC PUIG.
DIUMENGE 18 DE SETEMBRE: DIA DEL CECMO. Dinar
d’Arròs a Sant Sebastià de Montmajor, amb activitats varies durant el
matí. ( més informació a la pàgina 9 )
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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NOTICIES

CECMO

El passat dissabte 18 de juny, des del CECMO varem col·laborar amb
Creu Roja de Caldes en la organització d’una nova edició de la Caminada
Nocturna de l’Or, amb la finalitat de recaptar fons per aquesta entitat.
L’any 2019 ja vàrem col·laborar en la primera edició que es realitzaba , i
que per motius de la pandèmia s’ha vist estroncada fins enguany. Amb
gairebé 100 participants a la caminada, d’uns 11 kms, el CECMO es va
encarregar de la organització de l’avituallament a meitat de recorregut,
així com de cobrir el tema de l’assegurança per accidents. Evidentment, el
recorregut a realitzar, així com l’acompanyament als participants durant
aquest recorregut també l’assumia el CECMO.
D’altra banda, en agraïment a la feina realitzada a tots aquells
col·laboradors i voluntaris que realitzen tasques de suport a les dues
activitats més multitudinàries que s’organitza des del CECMO ( La
Caminada de Caldes i la Caldes/Montserrat), es va celebrar un sopar el
passat 17 de juny al Termes Victòria, amb l’assistència d’una cinquantena
de voluntaris. Moltes gràcies a tots vosaltres per la feina realitzada.
És de calaix, fer-vos recordatori que a l’Assemblea del gener del 2023, cal
escollir de nou una Junta Directiva pels propers 6 anys, tal com marquen
els estatuts del club. A partir del setembre caldrà començar els tràmits
que corresponen per poder nombrar nova junta al mes de gener, on seria
important gaudir d’una implicació nombrosa de socis de l’entitat per
mantenir la bona salut de la nostra entitat.
I per acabar, com cada any, us recordem que el dijous 28 de juliol serà el
darrer dia actiu del CECMO fins al 1 de setembre que tornarem a
retrobar-nos després del periode de vacances del mes d’agost. Per a
qualsevol gestió durant aquests dies, només el correu electrònic estarà
operatiu, i tanmateix no us garantim respostes inmediates.
Bon estiu a tothom, gaudiu molt de la muntanya, i tornem de nou al
setembre, per començar una nova temporada.
— 10 —
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DEIXEM EL GR-7. ARA, CAP AL GR-150

DIA DEL CECMO

Amb l’etapa doble per terres andorranes hem completat finalment el
recorregut del GR7 per Catalunya. De fet, aquestes dues etapes les
podríem qualificar d’etapa 0 , doncs serien el preludi del GR7 des dels
Pirineus fins a Fredes. Ha estat una travessa llarga, en quilometratge i
en el temps, doncs la interrupció
obligada per la COVID-19 fa
que aquell projecte que varem
començar pel gener del 2019 el
tanquem aquest estiu del 2022.
Hem descobert paisatges i
e nt o r ns q ue d i fi c il me nt
caminariem si no fos per aquests
recorreguts, i alguns punts de la
geografia catalana que
coneixíem només pels
desplaçaments en vehicle cap a altres destins, ara els identifiquem amb
moments de senderisme.

Celebrem que anem tornant a la normalitat, i recuperem el DIA DEL
CECMO, una jornada que té la finalitat de reagrupar el major nombre
de socis del CECMO, gaudint de la muntanya però de forma més
relaxada que quant fem exclusivament alguna activitat de muntanya.
El proper 18 de setembre, a Sant Sebastià de Montmajor, organitzarem
un dinar ( amanida, paella d’arròs, postres, cafès i beguda ) en la linea
del que es va fer l’any 2018 ( per questions meteorològiques es va haver
de fer al local de Castellers). Properament us ampliarem la informació
per poder fer la inscripció prèvia i els preus tant pels socis ( serà un preu
reduït pels socis a data de 30 de juny ) com pels acompanyants que no
siguin socis ( preu cost del menú).

Ara toca començar un nou repte, i per la tornada de l’estiu us
proposem que conegueu amb nosaltres les quatre cares de la Serra del
Cadí, tot seguint el GR-150 que li dona la volta complerta. En principi
està plantejada per fer-la en 9 etapes ( en total son uns 160 kms )
començant a Bagà i seguint el sentit de les agulles del rellotge, les
primeres etapes seran de Bagà a Gósol i de Gósol fins a Fornols. És un
terreny que d’una manera o altre l’hem trepitjat segur, però donar la
volta la Cadí en un any natural ens ha de permetre també veure com va
canviant la muntanya segons l’estació en la que ens trobem.
Com sempre, en aquest tipus de sortides, el desplaçament serà en
autocar, la data el darrer diumenge de cada mes, excepte el mes de
desembre, i la dificultat de l’etapa, adaptada a les circumtancies de cada
entorn i l’accessibilitat de l’autocar per poder arribar a l’inici i final.

—4—

Per arrodonir la jornada hi haurà activitats relacionades amb
l’excursionisme i la natura, que es realitzaran des de Sant Sebastià de
Montmajor. En un principi us avancem un recorregut d’uns 13 kms per
anar fins al Puig de la Creu, d’una durada d’unes 4 hores, i un altre
recorregut més curt, d’unes dues hores de durada, pels entorns de Sant
Sebastià. La participació en aquestes activitats és voluntaria i no
condiciona en res l’assistència al dinar del Dia del CECMO. L’accés a
Sant Sebastià corre a càrrec de cada assistent, però tanmateix us
recomanem optimitzar les places dels cotxes pel tema de l’espai per
l’aparcament.
Esperem retrobar-nos tots a Sant Sebastià i gaudir d’aquesta jornada
festiva i relaxada que tanmateix marqui el retorn a la plena normalitat.
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CECMO—ALPI

Gran Diagonal Peña Telera (700m, AD, 2762m)
Recuperem algunes activitats realitzades pel grup del CECMO-ALPI, i que
també podeu trobar més detallat al seu blog (cecmoalpi.blogspot.com)
És un dels molt corredores que hi ha a la cara
nord de la “Serra de Partacúa” i el cim més important és el Peña Telera de 2762 m. És una
serralada Orientada al NNE, on no hi ha un camí fàcil per pujar ni per baixar. És un corredor
d’uns 700m de desnivell que recorre en diagonal per el vessant nord del Peña Telera. Consta
de dos ressalts de pocs metres de gel o mixta,
depèn de les condicions, que en el cas del segon el podem evitar per una petita canal a la
dreta, també amb força inclinació.
Després arribem “El Mirador” on tenim una panoràmica impressionant. En acabar ja només
ens quedarà vorejar cap a la dreta per tal
d’arribar el cim i tenir el privilegi de veure cims
com el Vignemale, el Midi d’Ossau, el Balaitous, els Infiernos, Argualas i el Mont Perdut.
Horaris: Sortida 5:30h “Parque faunistico Lacuniacha” (Aparcar aprop d’allà) Arribada:16h
Distància: uns 18.33km
Desnivell: 1427m
Material: 2 cordes de 60m, material per fer reunions i per fer ràpels, material bàsic
d’alpinisme. La resta de material no el vam utilitzar.
(tascons, friends..)

Adreces d’interès.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Participants :
Miquel, Martí i
Roser.

AMICS DEL SENDER
—8—
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GR7 L’ETAPA DELS PORTS

GR7 L’ETAPA DELS PORTS

Amb aquesta etapa doble als Ports de Beseit tanquem el seguiment del
GR7 per l’extrem sud de Catalunya. Vàrem començar l’etapa a Fredes, a
la província de Castelló, pel camí que ens porta fins al Coll de
Tombadors, per pujar cap al Tossal dels Tres Reis, punt de confluència
dels tres regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Es tracta d’un cim ampli i
amb bones vistes panoràmiques. Des d’aquí baixem cap al Coll de
Manado, on retrobem de nou
el GR7, però que tornarem a
deixar per enfilar-nos cap al
Tossal d’en Cervera, tot
carenejant per corriols molt
poc utilitzats. Gaudim de
bones panoràmiques i
tanmateix patim les altes
temperatures d’una massa
càlida primavera. Baixem
cap al Refugi de Font
Ferrera, on a més a més de
gaudir de la bona
hospitalitat que ens dona els Moisès, el guarda del refugi, tenim la
companyia d’una entremeliada guineu, molt socialitzada.

Comencem la segona jornada sortint del refugi de Font Ferrera, i de
seguida ens desviem del tram oficial del GR7 per passar pel cim del Negrell,
amb bones vistes panoràmiques i que ens comença a ensenyar el terreny per
on transitarem tota la jornada: agreste, pedregós, i on cal treballar-se cada
quilòmetre de recorregut sense donar gaire descans. Deixarem la carena i
anem a retrobar el GR7 per dirigir-nos cap al refugi lliure del mas del Frare.
Un tram de pista que passa pel costat de Casses Velles, i la Font de la
Llagosta que ens permet
refrescar-nos i aprovisionar
aigua, son un petit oasis abans
de començar una darrera part de
ruta que sorprèn per la duresa
del terreny, un autèntic trencacames per un corriols amb molt
pedra, que tanmateix ens
permeten gaudir de magnífics
paisatges. Passem per sota la
Cova del Vidre, la visitem i
enfilem cap al Coll de Pallers, on
en realitat el recorregut del GR7 davalla cap al refugi del Caro, on acabem el
recorregut d’aquesta etapa. Una bona part del grup, però, des del Coll
enfilen cap al cim del Caro, punt culminant dels Ports, on una capriciosa
boira baixa els impedirà de poder gaudir de les magnífiques panoràmiques
tant cap al Massís dels Ports com cap al Delta de l’Ebre. Des del cim, una
baixada tot retallant el traçat de la pista que puja fins aquest cim porta
també a la resta del grup al punt de retrobament amb l’autocar que ens
tornarà cap a Caldes.
Ara, mentre els senderistes hem acabat la feina, queda la profesionalitat i
perícia de l’Eugeni per baixar amb l’autocar per la complicada i sinuosa
carretera que porta fins al pla de l’Ebre. Un tram tant esquerp com molts
dels que hem tingut l’etapa d’aquests dos dies.

—6—
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GR7 L’ETAPA DELS PORTS

GR7 L’ETAPA DELS PORTS

Amb aquesta etapa doble als Ports de Beseit tanquem el seguiment del
GR7 per l’extrem sud de Catalunya. Vàrem començar l’etapa a Fredes, a
la província de Castelló, pel camí que ens porta fins al Coll de
Tombadors, per pujar cap al Tossal dels Tres Reis, punt de confluència
dels tres regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Es tracta d’un cim ampli i
amb bones vistes panoràmiques. Des d’aquí baixem cap al Coll de
Manado, on retrobem de nou
el GR7, però que tornarem a
deixar per enfilar-nos cap al
Tossal d’en Cervera, tot
carenejant per corriols molt
poc utilitzats. Gaudim de
bones panoràmiques i
tanmateix patim les altes
temperatures d’una massa
càlida primavera. Baixem
cap al Refugi de Font
Ferrera, on a més a més de
gaudir de la bona
hospitalitat que ens dona els Moisès, el guarda del refugi, tenim la
companyia d’una entremeliada guineu, molt socialitzada.

Comencem la segona jornada sortint del refugi de Font Ferrera, i de
seguida ens desviem del tram oficial del GR7 per passar pel cim del Negrell,
amb bones vistes panoràmiques i que ens comença a ensenyar el terreny per
on transitarem tota la jornada: agreste, pedregós, i on cal treballar-se cada
quilòmetre de recorregut sense donar gaire descans. Deixarem la carena i
anem a retrobar el GR7 per dirigir-nos cap al refugi lliure del mas del Frare.
Un tram de pista que passa pel costat de Casses Velles, i la Font de la
Llagosta que ens permet
refrescar-nos i aprovisionar
aigua, son un petit oasis abans
de començar una darrera part de
ruta que sorprèn per la duresa
del terreny, un autèntic trencacames per un corriols amb molt
pedra, que tanmateix ens
permeten gaudir de magnífics
paisatges. Passem per sota la
Cova del Vidre, la visitem i
enfilem cap al Coll de Pallers, on
en realitat el recorregut del GR7 davalla cap al refugi del Caro, on acabem el
recorregut d’aquesta etapa. Una bona part del grup, però, des del Coll
enfilen cap al cim del Caro, punt culminant dels Ports, on una capriciosa
boira baixa els impedirà de poder gaudir de les magnífiques panoràmiques
tant cap al Massís dels Ports com cap al Delta de l’Ebre. Des del cim, una
baixada tot retallant el traçat de la pista que puja fins aquest cim porta
també a la resta del grup al punt de retrobament amb l’autocar que ens
tornarà cap a Caldes.
Ara, mentre els senderistes hem acabat la feina, queda la profesionalitat i
perícia de l’Eugeni per baixar amb l’autocar per la complicada i sinuosa
carretera que porta fins al pla de l’Ebre. Un tram tant esquerp com molts
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CECMO—ALPI

Gran Diagonal Peña Telera (700m, AD, 2762m)
Recuperem algunes activitats realitzades pel grup del CECMO-ALPI, i que
també podeu trobar més detallat al seu blog (cecmoalpi.blogspot.com)
És un dels molt corredores que hi ha a la cara
nord de la “Serra de Partacúa” i el cim més important és el Peña Telera de 2762 m. És una
serralada Orientada al NNE, on no hi ha un camí fàcil per pujar ni per baixar. És un corredor
d’uns 700m de desnivell que recorre en diagonal per el vessant nord del Peña Telera. Consta
de dos ressalts de pocs metres de gel o mixta,
depèn de les condicions, que en el cas del segon el podem evitar per una petita canal a la
dreta, també amb força inclinació.
Després arribem “El Mirador” on tenim una panoràmica impressionant. En acabar ja només
ens quedarà vorejar cap a la dreta per tal
d’arribar el cim i tenir el privilegi de veure cims
com el Vignemale, el Midi d’Ossau, el Balaitous, els Infiernos, Argualas i el Mont Perdut.
Horaris: Sortida 5:30h “Parque faunistico Lacuniacha” (Aparcar aprop d’allà) Arribada:16h
Distància: uns 18.33km
Desnivell: 1427m
Material: 2 cordes de 60m, material per fer reunions i per fer ràpels, material bàsic
d’alpinisme. La resta de material no el vam utilitzar.
(tascons, friends..)

Adreces d’interès.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

Participants :
Miquel, Martí i
Roser.

AMICS DEL SENDER
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DEIXEM EL GR-7. ARA, CAP AL GR-150

DIA DEL CECMO

Amb l’etapa doble per terres andorranes hem completat finalment el
recorregut del GR7 per Catalunya. De fet, aquestes dues etapes les
podríem qualificar d’etapa 0 , doncs serien el preludi del GR7 des dels
Pirineus fins a Fredes. Ha estat una travessa llarga, en quilometratge i
en el temps, doncs la interrupció
obligada per la COVID-19 fa
que aquell projecte que varem
començar pel gener del 2019 el
tanquem aquest estiu del 2022.
Hem descobert paisatges i
e nt o r ns q ue d i fi c il me nt
caminariem si no fos per aquests
recorreguts, i alguns punts de la
geografia catalana que
coneixíem només pels
desplaçaments en vehicle cap a altres destins, ara els identifiquem amb
moments de senderisme.

Celebrem que anem tornant a la normalitat, i recuperem el DIA DEL
CECMO, una jornada que té la finalitat de reagrupar el major nombre
de socis del CECMO, gaudint de la muntanya però de forma més
relaxada que quant fem exclusivament alguna activitat de muntanya.
El proper 18 de setembre, a Sant Sebastià de Montmajor, organitzarem
un dinar ( amanida, paella d’arròs, postres, cafès i beguda ) en la linea
del que es va fer l’any 2018 ( per questions meteorològiques es va haver
de fer al local de Castellers). Properament us ampliarem la informació
per poder fer la inscripció prèvia i els preus tant pels socis ( serà un preu
reduït pels socis a data de 30 de juny ) com pels acompanyants que no
siguin socis ( preu cost del menú).

Ara toca començar un nou repte, i per la tornada de l’estiu us
proposem que conegueu amb nosaltres les quatre cares de la Serra del
Cadí, tot seguint el GR-150 que li dona la volta complerta. En principi
està plantejada per fer-la en 9 etapes ( en total son uns 160 kms )
començant a Bagà i seguint el sentit de les agulles del rellotge, les
primeres etapes seran de Bagà a Gósol i de Gósol fins a Fornols. És un
terreny que d’una manera o altre l’hem trepitjat segur, però donar la
volta la Cadí en un any natural ens ha de permetre també veure com va
canviant la muntanya segons l’estació en la que ens trobem.
Com sempre, en aquest tipus de sortides, el desplaçament serà en
autocar, la data el darrer diumenge de cada mes, excepte el mes de
desembre, i la dificultat de l’etapa, adaptada a les circumtancies de cada
entorn i l’accessibilitat de l’autocar per poder arribar a l’inici i final.
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Per arrodonir la jornada hi haurà activitats relacionades amb
l’excursionisme i la natura, que es realitzaran des de Sant Sebastià de
Montmajor. En un principi us avancem un recorregut d’uns 13 kms per
anar fins al Puig de la Creu, d’una durada d’unes 4 hores, i un altre
recorregut més curt, d’unes dues hores de durada, pels entorns de Sant
Sebastià. La participació en aquestes activitats és voluntaria i no
condiciona en res l’assistència al dinar del Dia del CECMO. L’accés a
Sant Sebastià corre a càrrec de cada assistent, però tanmateix us
recomanem optimitzar les places dels cotxes pel tema de l’espai per
l’aparcament.
Esperem retrobar-nos tots a Sant Sebastià i gaudir d’aquesta jornada
festiva i relaxada que tanmateix marqui el retorn a la plena normalitat.
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NOTICIES

CECMO

El passat dissabte 18 de juny, des del CECMO varem col·laborar amb
Creu Roja de Caldes en la organització d’una nova edició de la Caminada
Nocturna de l’Or, amb la finalitat de recaptar fons per aquesta entitat.
L’any 2019 ja vàrem col·laborar en la primera edició que es realitzaba , i
que per motius de la pandèmia s’ha vist estroncada fins enguany. Amb
gairebé 100 participants a la caminada, d’uns 11 kms, el CECMO es va
encarregar de la organització de l’avituallament a meitat de recorregut,
així com de cobrir el tema de l’assegurança per accidents. Evidentment, el
recorregut a realitzar, així com l’acompanyament als participants durant
aquest recorregut també l’assumia el CECMO.
D’altra banda, en agraïment a la feina realitzada a tots aquells
col·laboradors i voluntaris que realitzen tasques de suport a les dues
activitats més multitudinàries que s’organitza des del CECMO ( La
Caminada de Caldes i la Caldes/Montserrat), es va celebrar un sopar el
passat 17 de juny al Termes Victòria, amb l’assistència d’una cinquantena
de voluntaris. Moltes gràcies a tots vosaltres per la feina realitzada.
És de calaix, fer-vos recordatori que a l’Assemblea del gener del 2023, cal
escollir de nou una Junta Directiva pels propers 6 anys, tal com marquen
els estatuts del club. A partir del setembre caldrà començar els tràmits
que corresponen per poder nombrar nova junta al mes de gener, on seria
important gaudir d’una implicació nombrosa de socis de l’entitat per
mantenir la bona salut de la nostra entitat.
I per acabar, com cada any, us recordem que el dijous 28 de juliol serà el
darrer dia actiu del CECMO fins al 1 de setembre que tornarem a
retrobar-nos després del periode de vacances del mes d’agost. Per a
qualsevol gestió durant aquests dies, només el correu electrònic estarà
operatiu, i tanmateix no us garantim respostes inmediates.
Bon estiu a tothom, gaudiu molt de la muntanya, i tornem de nou al
setembre, per començar una nova temporada.
— 10 —
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HEM ARRIBAT ALS 100 !!!
Pel gener del 2006 veia la llum el primer número d’aquests butlletins del
CECMO, que us han anat acompanyant per informar-vos de tota
l’actualitat en aquesta nova etapa del Centre Excursionista de Caldes. Pels
que no conixen els nostres orígens, o tanmateix per fer una mica de
recordatori, el primer Centre Excursionista a Caldes cal situar-lo als anys
30 del segle passat, amb un recorregut malauradament no massa llarg,
doncs el cruel cop d’estat del 1936 i la posterior guerra van escapçar la
seva vida. Ens en queden però, pel record, els butlletins que en aquella
època editaven i distribuïen els nostres predecessosr excursionistes.
A finals dels noranta del segle XX, un nou grup va tornar a tirar
endavant, durant uns pocs anys, el Centre Excursionista de Caldes, una
iniciativa que en principi no va tenir gaires anys de continuïtat, fins que
de nou l’any 2005 s’aconsegueix tornar a posar en marxa el CECMO, tal
com el coneixem als nostres dies. I, entre altres objectius que hem intentat
mantenir i millorar durant aquests anys, hi havia el de mantenir un
contacte regular i visible amb els nostres socis i socies, i de retruc amb la
població en general de Caldes, de manera que la nostra actualitat es veies
reflectida, i perdurés més enllà de la informació de les activitats que es
pugui realitzar mitjançant els canals d’internet.
I així, intentant ser puntuals a la nostra cita bimensual, arribem al
butlletí número 100, una xifra sempre màgica, on hem recollit activitats
realitzades, projectes per tirar endavant, aturades d’activitats per una
pandèmia com la COVID-19, i tot un recull de quilòmetres i quilòmetres
de muntanyes recorregudes, que al cap i a la fi, és l’objectiu que a tots ens
motiva. SALUT I MUNTANYA.

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.
DIVENDRES 1 JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“GASHERBRUM II, MÉS QUE UN VUIT MIL” per Gonzalo
Fernández. A les 10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
DISSABTE 2 DE JULIOL: Ruta dels Carboners , a les Guilleries. 21
kms. i 700 metres de desnivell. Desplaçament amb vehicles particulars,
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT
DIVENDRES 15 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“LLUM I LLIBERTAT” per Artistes de la República i Igluu Studio. A les
10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
DIVENDRES 22 DE JULIOL: PROJECCIONS A LA FRESCA.
“DOS TREKKINGS DEL CECMO ALPI PER LES GRANS
SERRALADES D’ORIENT: NEPAL I IRAN” per Martí Maspons, Pol
Puig i Josep Riu. A les 10 del vespre al jardí del TOC. Entrada lliure.
(nova data) DISSABTE 16 DE JULIOL: Sortida pirenaica per fer
la clàssica travessa de les Gorges de Carançà, amb sortida des de Vallter.
Desplaçament en autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA // CESC PUIG.
DIUMENGE 18 DE SETEMBRE: DIA DEL CECMO. Dinar
d’Arròs a Sant Sebastià de Montmajor, amb activitats varies durant el
matí. ( més informació a la pàgina 9 )
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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CENTRE

LA CONTRAPORTADA

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

www.cecmo.net
NÚMERO 100

**A la portada hi tenim una foto del cim del Balandrau feta pel Cesc Puig. A la
contraportada hi tenim una fotografia de la Caminada Nocturna de la Creu
Roja. A l’interior fotografies del Cesc Puig i del Martí Maspons. 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.
** BON ESTIU A TOTHOM !!! GAUDIM I RESPECTEM LA MUNTANYA!!!

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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