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NOTICIES

CECMO

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Reprenem altre vegada la normalitat del CECMO, una vegada passat
l’agost i amb l’estiu a les acaballes. Qui més qui menys haurà fet les
merescudes vacances anuals i ara toca tornar a començar de nou.

Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos. És important
abans de participar en una activitat conèixer la dificultat i duressa, per
valorar si és adient a les nostres aptituds físiques.

Des del CECMO , podeu veure que reprenem el fil seguint la dinàmica de
les activitats que ja marquen la nostra linea. Us convidem a seguir
acompanyant-nos en les activitats de senderisme, als amants d’activitats
més alpines a seguir aconseguint nous reptes tal com podem veure al seu
Blog, i des del CECMO NATURA a sumar descobertes del nostre entorn
natural.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE: IV DIA DE LA RIERA. CECMONATURA us convida a gaudir aquesta fira per descobrir els ecosistemes
que podem trobar prop de la Riera de Caldes. Parc de Can Rius de 10 a 13
hores. Entrada lliure.

Per a tot això, sempre hem intentat que la repercusió econòmica que això
suposi pels socis sigui la mínima possible, finançant sempre que es pot
alguna part de les activitats. Els desplaçaments en autocar sempre han
tingut un preu fixe que no depengui del nombre de persones apuntades per
aquella sortida, i llavors des del CECMO es compensa fins al preu real del
cost del lloguer de l’autocar. Aquests preus fins ara eren de 20€ pels socis i
de 25€ pels no socis. Degut a que feia molt temps que ja manteniem
aquests preus, i que l’augment de cost del preu del lloguer dels autocars, a
partir del mes de setembre ens veiem en la necessitat de modificar els preus
de les sortides. A partir d’ara el preu serà de 25 € PELS SOCIS i de 30€
PELS NO SOCIS. Seguirem assumint des del CECMO part del cost de
moltes de les sortides amb autocar, però esperem que tots vosaltres
entendreu la necessitat de la modificació d’aquests preus. Tot i aquesta
petita modificació dels preus pensem que segueixen essent unes tarifes
prou raonables per gaudir d’un dia de senderisme sense haver de
preocupar-nos de la conducció pels desplaçaments.

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE: DIA DEL CECMO. Dues
caminades des de Sant Sebastià de Montmajor, per acabar amb un dinar
d’arròs. Jornada de germanor, oberta a tothom. Més informació a la
pàgina 4.
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE: 1ª ETAPA DEL GR-150, la volta
a la Serra del Cadí, entre Bagà i Gósol de 23 kms. Desplaçament amb
autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA //
CESC PUIG
DISSABTE 15 OCTUBRE: Tradicional caminada de Capvuitada,
durant el dissabte al matí. Recorregut assequible per tothom que estigui
acostumat a fer caminades. Inscripció gratuita.
DIUMENGE 30 OCTUBRE: 2ª Etapa del GR-150 entre Gósol i
Fòrnols de 18 kms i uns 900 metres de desnivell positiu. Desplaçament en
autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA //
CESC PUIG.
DISSABTE 5 NOVEMBRE: Sortida a la Serra de l’Albera. Ruta de
tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
“A”.Persona de contacte 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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ACTIVITATS CECMO
Una vegada passat el mes d’agost on aturem les activitats organitzades
des del CECMO, reprenem el calendari amb les activitats que podeu veure
a la pàgina següent.
Tal com ja us informàvem en l’anterior butlletí, hem acabat les etapes
del seguiment del GR7 i comencem un nou projecte, amb la volta al Cadí
seguint el GR150. La dinàmica seguirà essent la mateixa, amb els
desplaçaments amb autocar, i mantenint el dia de l’activitat pel darrer
diumenge de mes.
Des del CECMO NATURA us convidem també el dissabte 17 de
setembre a la IV edició del DIA DE LA RIERA, una fira de Tallers per
descobrir la natura a l’entorn de la riera de Caldes. Es tracta d’una
activitat gratuita on no cal inscripció prèvia. Ho trobareu al Parc de Can
Rius des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. A la pàgina 8 hi teniu el
cartell de l’esdeveniment.
Pel mes d’octubre, coincidint amb el dissabte de Capvuitada de la Festa
Major hi haurà també la tradicional caminada matinal que ens portarà a
conèixer algun racó dels entorns de Caldes. Properament informarem de
les característiques del recorregut i dels horaris per aquesta activitat.
Que tinguem una bona represa de temporada gaudint de la muntanya.

ASSEMBLEA

CECMO

Tot i que encara falta bastant per la celebració de la nova Assemblea del
CECMO, us en comencem a fer cinc cèntims, doncs la que s’ha de celebrar
a principis de gener del 2023 correspont a una Assemblea Extraordinaria
on caldrà escollir la nova Junta que ha de comandar el CECMO en els
propers 6 anys.
Per tant, d’aquí uns dies començarem a activar els mecanismes previstos
en els estatuts pr tal de donar compliment als requisits que tot això
comporta. Els socis rebran una carta
anunciant els terminis per poder presentar
les llistes ( si s’escau) i com queda
constituida la junta electoral ( cal escollir
3 persones titulars i tres de suplents) que
son
qui
vetllaran
pel
bon
desenvolupament del procés electoral.
Recordem que per la constitució de la
nova Junta és imprescindible cobrir les
places de President, Tresorer i Secretari, i a partir d’aquí com més gent hi
ha per poder repartir les tasques sempre és molt millor.
Una vegada més, des d’aquest aparador informatiu ens agradaria
concienciar a tothom de la importància de mantenir viva aquesta entitat
excursionista i a més a més de participar i gaudir de les activitats que s’hi
organitzen a vegades cal aportar-hi, com a socis, d’una part del nostre
temps lliure, malgrat que en l’actualitat es tendeix més a formar part de
les entitats com a usuaris que gaudeixen d’un servei, que no pas com a
socis participatius a empènyer l’entitat cap a nous horitzons.
Ras i curt, en la modesta opinió de qui us porta les novetats del CECMO
cada dos mesos , seria un bon senyal que nous socis prenguessin el relleu
en les tasques de responsabilitat del CECMO i fins i tot en aquelles que no
son obligatories per llei, com ara el manteniment i ordenació de la
biblioteca del CECMO o l’edició d’aquest mateix butlletí bimensual.
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Després de dues temporades prou complicades arran de les restriccions
que hem anat tenint a causa de la pandèmia del COVID, i veient que
sembla que tot va tornant a la normalitat, hem engegat la II jornada
del DIA DEL CECMO, una jornada pensada sobretot pel retrobament
de totes i tots els que estimem la muntanya i la utilitzem en el nostre
temps d’oci. Es tracta doncs de trobar-nos socis o no socis del CECMO,
en un ambient distès, i per això pensem que la millor manera és amb un
dinar el proper diumenge 18 de setembre, a l’esplanada de Sant Sebastià
de Montmajor. El menú
consistirà en un pica-pica,
amanida, arròs mixte,
postres, cafè i beguda. El
preu pels socis és de 5 € i
pels no socis de 15€.
Evidentment cal fer la
inscripció prèviament, si no
l’heu fet encara us
demanem que no trigueu
per poder ajustar la infraestructura necesària. Des de la pàgina web del
CECMO trobareu com fer la inscripció.
Per ajudar a esperar l’arròs, i per agafar gana, us proposem dues
opcions de caminades pel matí, amb sortida des de Sant Sebastià de
Montmajor a les 8 del matí el recorregut llarg ( unes 4 a 5 hores ) i a les
9:30 del matí el recorregut curt ( unes 2 a 3 hores ). Per tal d’optimitzar
l’espai d’aparcament us preguem optimitzeu les places dels vehicles
particulars. Cal que porteu el menjar i la beguda que necessiteu per fer
els recorreguts senderistes.
Esperem ser força gent per celebrar també que tot va tornant a la
normalitat. Us esperem a Sant Sebastià de Montmajor el diumenge 18
de setembre.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
Una vegada més durant el mes de Juliol hem pogut gaudir de les
PROJECCIONS A LA FRESCA al Jardi del TOC, un esdeveniment
que ja s’ha convertit en un clàssic dels divendres de juliol. Tot i que
aquest any, amb les temperatures extremes de calor durant el juliol, le
FRESCA ha anat una mica justeta, al primer muntatge audiovisual
varem gaudir amb l’ascenció que ens va portar el Gonzalo Fernández al
cim del Gasherbrum II, en una expedició on no es van utilitzar sherpes
per transportar el material de tot l’equip.
A la segona projecció es va poder gaudir de l’espectacle de veure
il·luminats els cims i puntes de Montserrat en l’acció que va portar a
terme Artistes per la República i que ens va mostrar com es va preparar
tota l’activitat.
A la tercera Projecció , els companys del CECMO ALPI ens van
explicar com van realitzar dos trekkings a dues serralades a Orient, al
Nepal i a l’Iran, un recull d’experiències on també es trenquen molts
dels tòpics que massa sovint ens arriben d’aquests païssos, i
contaminats de interessos massa polititzats.
Agraïm la feina de preparació d’aquests audiovisuals als seus autors,
els donem les gràcies per mostrar-nos les seves experiències, i agraïm
també a tota la gent del TOC les facilitats que sempre hi rebem per
poder ocupar aquest interessant espai, i també a tots els assistents a les
Projeccions , doncs sense vosaltres, tampoc tindria sentit tot aquest
muntatge.
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GR-7 PER ANDORRA

GRAU ROIG-REFUGI ILLA-LLUMENERES

Gran etapa de Pirineu per acomiadar-nos del seguiment del GR-7, feta
en dos dies, primer des de Grau Roig fins al refugi de l’Illa i després des
del Refugi de l’Illa fins al poblet de Llumeneres.

Comencem la segona jornada deixant enrera el refugi de l’Illa i comencem
a baixar per la Vall de Madriu, passant pel refugi lliure de Riu dels Orris.
Mitja horeta després, deixarem el GR7 per gaudir d’una ruta més pirinenca i
agreste. El GR7 segueix baixant per la Vall de Madriu, però nosaltres ens
desviem a l’esquerra per seguir el GRP que ens porta cap al Refugi de
Perafita. Aquest refugi situat a la
vall que ens portaria cap als
estanys de La Pera creuant el Port
de Perafita està situat
estratègicament en un encreuament
de camins.

Comencem doncs per la primera part de la travessa, que comença a les
instal·lacions de les pistes d’esquí de Grau Roig, retallant el traçat del
que a l’hivern
son les pistes
d’esquí, i que
ens porten fins a
l ’ E s t a n y
Primer. El camí
avança cap al
fons del Circ de
Pessons,
tot
recorrent
un
seguit de llacs, a
vegades per un
corriol ben marcat, altres perdent-se una mica entre pedres i torrents.
Arribats al peu del circ veiem com es dibuixa el camí que van fent zigazagues per pujar fins a la Collada dels Pessons. Quant mirem enrera, un
espectacular paisatge de llacs als nostres peus. Assolim la collada, i
carenejant una mica arribem al cim del Pic de Pessons, i ara una altre
meravella ens apareix quant descobrim la Vall de Madriu i part del
recorregut que caldrà fer el dia següent.
De seguida veiem als nostres peus l’Estany de l’Illa i sota seu el Refugi
de l’Illa, on podrem descansar i agafar forces per la llarga etapa que ens
espera el dia següent.
Una primera etapa d’uns 9 kms de recorregut, amb uns 900 metres de
desnivell positiu i uns 500 metres de negatiu. Per anar aclimatant no ha
estat malament.

—6—

Nosaltres seguirem direcció a
ponent per anar a buscar el refugi
de Claror. Caldrà tornar a agafar
forces perquè veiem clarament el
camí que s’enfila cap a la Collada de
Prat Primer, i que sense ser tan llarga com la pujada del primer dia a
Pessons, té l’aspecte de no donar treva en cap moment. L’esperança és que
fet aquest port ja tot serà baixada fins a Llumeneres. Primer passant pel
refugi de Prat Primer, i després 900 metres de desnivell negatiu per arribar
fins al poble de Llumeneres, on ens espera l’anhelat autocar que ens torni
cap a Caldes.
Etapa de 21 kms i 900 metres de desnivell positiu i 1800 metres de negatiu,
per tancar doncs el seguiment d’aquest GR7 que ens ha creuat Catalunya de
nord a sud.
Agraïment inmens a tot el grup de preparació d’aquestes etapes, per
aconseguir trobar atractius o fer factibles alguns trams d’aquest GR, així
com també al conductor habitual de l’autocar, l’Eugeni Lozano, que moltes
vegades no és fàcil fer arribar l’autocar als punts de sortida i arribada del
grup, i evidentments a tots aquells que ens heu acompanyat en les etapes,
doncs sense vosaltres no tindria sentit tota aquesta feina.
—7—
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Després de dues temporades prou complicades arran de les restriccions
que hem anat tenint a causa de la pandèmia del COVID, i veient que
sembla que tot va tornant a la normalitat, hem engegat la II jornada
del DIA DEL CECMO, una jornada pensada sobretot pel retrobament
de totes i tots els que estimem la muntanya i la utilitzem en el nostre
temps d’oci. Es tracta doncs de trobar-nos socis o no socis del CECMO,
en un ambient distès, i per això pensem que la millor manera és amb un
dinar el proper diumenge 18 de setembre, a l’esplanada de Sant Sebastià
de Montmajor. El menú
consistirà en un pica-pica,
amanida, arròs mixte,
postres, cafè i beguda. El
preu pels socis és de 5 € i
pels no socis de 15€.
Evidentment cal fer la
inscripció prèviament, si no
l’heu fet encara us
demanem que no trigueu
per poder ajustar la infraestructura necesària. Des de la pàgina web del
CECMO trobareu com fer la inscripció.
Per ajudar a esperar l’arròs, i per agafar gana, us proposem dues
opcions de caminades pel matí, amb sortida des de Sant Sebastià de
Montmajor a les 8 del matí el recorregut llarg ( unes 4 a 5 hores ) i a les
9:30 del matí el recorregut curt ( unes 2 a 3 hores ). Per tal d’optimitzar
l’espai d’aparcament us preguem optimitzeu les places dels vehicles
particulars. Cal que porteu el menjar i la beguda que necessiteu per fer
els recorreguts senderistes.
Esperem ser força gent per celebrar també que tot va tornant a la
normalitat. Us esperem a Sant Sebastià de Montmajor el diumenge 18
de setembre.
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PROJECCIONS A LA FRESCA
Una vegada més durant el mes de Juliol hem pogut gaudir de les
PROJECCIONS A LA FRESCA al Jardi del TOC, un esdeveniment
que ja s’ha convertit en un clàssic dels divendres de juliol. Tot i que
aquest any, amb les temperatures extremes de calor durant el juliol, le
FRESCA ha anat una mica justeta, al primer muntatge audiovisual
varem gaudir amb l’ascenció que ens va portar el Gonzalo Fernández al
cim del Gasherbrum II, en una expedició on no es van utilitzar sherpes
per transportar el material de tot l’equip.
A la segona projecció es va poder gaudir de l’espectacle de veure
il·luminats els cims i puntes de Montserrat en l’acció que va portar a
terme Artistes per la República i que ens va mostrar com es va preparar
tota l’activitat.
A la tercera Projecció , els companys del CECMO ALPI ens van
explicar com van realitzar dos trekkings a dues serralades a Orient, al
Nepal i a l’Iran, un recull d’experiències on també es trenquen molts
dels tòpics que massa sovint ens arriben d’aquests païssos, i
contaminats de interessos massa polititzats.
Agraïm la feina de preparació d’aquests audiovisuals als seus autors,
els donem les gràcies per mostrar-nos les seves experiències, i agraïm
també a tota la gent del TOC les facilitats que sempre hi rebem per
poder ocupar aquest interessant espai, i també a tots els assistents a les
Projeccions , doncs sense vosaltres, tampoc tindria sentit tot aquest
muntatge.
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pel
bon
desenvolupament del procés electoral.
Recordem que per la constitució de la
nova Junta és imprescindible cobrir les
places de President, Tresorer i Secretari, i a partir d’aquí com més gent hi
ha per poder repartir les tasques sempre és molt millor.
Una vegada més, des d’aquest aparador informatiu ens agradaria
concienciar a tothom de la importància de mantenir viva aquesta entitat
excursionista i a més a més de participar i gaudir de les activitats que s’hi
organitzen a vegades cal aportar-hi, com a socis, d’una part del nostre
temps lliure, malgrat que en l’actualitat es tendeix més a formar part de
les entitats com a usuaris que gaudeixen d’un servei, que no pas com a
socis participatius a empènyer l’entitat cap a nous horitzons.
Ras i curt, en la modesta opinió de qui us porta les novetats del CECMO
cada dos mesos , seria un bon senyal que nous socis prenguessin el relleu
en les tasques de responsabilitat del CECMO i fins i tot en aquelles que no
son obligatories per llei, com ara el manteniment i ordenació de la
biblioteca del CECMO o l’edició d’aquest mateix butlletí bimensual.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Reprenem altre vegada la normalitat del CECMO, una vegada passat
l’agost i amb l’estiu a les acaballes. Qui més qui menys haurà fet les
merescudes vacances anuals i ara toca tornar a començar de nou.

Us avancem les activitats previstes pels propers dos mesos. És important
abans de participar en una activitat conèixer la dificultat i duressa, per
valorar si és adient a les nostres aptituds físiques.

Des del CECMO , podeu veure que reprenem el fil seguint la dinàmica de
les activitats que ja marquen la nostra linea. Us convidem a seguir
acompanyant-nos en les activitats de senderisme, als amants d’activitats
més alpines a seguir aconseguint nous reptes tal com podem veure al seu
Blog, i des del CECMO NATURA a sumar descobertes del nostre entorn
natural.

DISSABTE 17 DE SETEMBRE: IV DIA DE LA RIERA. CECMONATURA us convida a gaudir aquesta fira per descobrir els ecosistemes
que podem trobar prop de la Riera de Caldes. Parc de Can Rius de 10 a 13
hores. Entrada lliure.

Per a tot això, sempre hem intentat que la repercusió econòmica que això
suposi pels socis sigui la mínima possible, finançant sempre que es pot
alguna part de les activitats. Els desplaçaments en autocar sempre han
tingut un preu fixe que no depengui del nombre de persones apuntades per
aquella sortida, i llavors des del CECMO es compensa fins al preu real del
cost del lloguer de l’autocar. Aquests preus fins ara eren de 20€ pels socis i
de 25€ pels no socis. Degut a que feia molt temps que ja manteniem
aquests preus, i que l’augment de cost del preu del lloguer dels autocars, a
partir del mes de setembre ens veiem en la necessitat de modificar els preus
de les sortides. A partir d’ara el preu serà de 25 € PELS SOCIS i de 30€
PELS NO SOCIS. Seguirem assumint des del CECMO part del cost de
moltes de les sortides amb autocar, però esperem que tots vosaltres
entendreu la necessitat de la modificació d’aquests preus. Tot i aquesta
petita modificació dels preus pensem que segueixen essent unes tarifes
prou raonables per gaudir d’un dia de senderisme sense haver de
preocupar-nos de la conducció pels desplaçaments.

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE: DIA DEL CECMO. Dues
caminades des de Sant Sebastià de Montmajor, per acabar amb un dinar
d’arròs. Jornada de germanor, oberta a tothom. Més informació a la
pàgina 4.
DIUMENGE 25 DE SETEMBRE: 1ª ETAPA DEL GR-150, la volta
a la Serra del Cadí, entre Bagà i Gósol de 23 kms. Desplaçament amb
autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA //
CESC PUIG
DISSABTE 15 OCTUBRE: Tradicional caminada de Capvuitada,
durant el dissabte al matí. Recorregut assequible per tothom que estigui
acostumat a fer caminades. Inscripció gratuita.
DIUMENGE 30 OCTUBRE: 2ª Etapa del GR-150 entre Gósol i
Fòrnols de 18 kms i uns 900 metres de desnivell positiu. Desplaçament en
autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte RAMON MATA //
CESC PUIG.
DISSABTE 5 NOVEMBRE: Sortida a la Serra de l’Albera. Ruta de
tot el dia. Desplaçament en vehicles particulars. Llicència federativa
“A”.Persona de contacte 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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**A la portada hi tenim una foto de l’estany de les Truites a la ruta de les Gorges
de Carançà. A la contraportada hi tenim una fotografia de la ruta dels
Carboners. A l’interior fotografies de la travessa del GR7 per Andorra i de la ruta
de les Gorges de Carançà. Totes les fotografies son del Cesc Puig. 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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