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NOTICIES

CECMO

El divendres 13 de gener és la data fixada per la propera Assemblea
General del CECMO, que aquesta vegada tindrà caràcter de Ordinaria i
Extraordianria, doncs es compliran els sis anys de mandat de l’actual
Junta i per tant cal escollir de nou la Junta que tindrà de regir el CECMO
pels propers sis anys. L’Assemblea es farà a la sala 2 del Centre Cívic i
Cultural de Caldes de Montbui, i està previst començar a les 9 del vespre.
Si ja de costum us recordem de la importància que té l’assistència a aquest
acte, enguany que es tracta d’escollir nova pensem que és encara més
rellevant gaudir d’un gran nombre de socis per aquest dia.
Teniu el programa de tots els punts de l’Assemblea a la pàgina 8 d’aquest
butlletí, i tractant-se d’una Assemblea Extraordinaria en rebreu
informació mitjançant correu ordinari i per correu electrònic. A la pàgina
3 també teniu la informació de la constitució de la Junta Electoral i dels
protocols a seguir en cas de voler presentar candidatura a la Presidència
del CECMO.
Com és habitual a les Assemblees del CECMO, ara que tornem a la
normalitat pel que fa a reunions de persones , al finalitzar l’acte hi haurà
el tradicional refrigeri on de forma distesa podrem comentar tota
l’actualitat del CECMO.
Esperem doncs la vostra presència el divendres 13 de gener de 2023 a les
9 del vespre a la sala 2 del Centre Cívic i Cultural de Caldes.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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.
DISSABTE 5 NOVEMBRE: Sortida de tot el dia per la Serra de
l’Albera. Ruta d’uns 14 kms i +/- 800 m. Desnivell. Desplaçament amb
vehicles particulars fins a Portbou. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA // ANNA BLAS
DISSABTE 19 NOVEMBRE: Sortida de tot el dia pels entorns de
Rasquera. Ruta d’unes 5 hores amb 11 kms i desnivell de +/- 700 metres.
Acabarem el recorregut menjant un arròs en un restaurant de la zona (qui
vulgui). Persona de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 27 NOVEMBRE: 2ª ETAPA DEL GR-150, la volta a
la Serra del Cadí. Etapa de Fornols a La Seu d’Urgell, d’uns 18 kms.
Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA // CESC PUIG
DIUMENGE 18 DESEMBRE: Tradicional caminada de LA
MARATÓ DE TV3. Recorregut assequible per tothom que estigui
acostumat a fer caminades.
DIUMENGE 8 GENER 2023: Caminada CREMATORRONS, per la
Serra de l’Obac. Recorregut d’uns 12 kms i desnivell +/- 600 metres.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT
DIVENDRES 13 GENER 2023: ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA I EXTRAORDINARIA. Sala 2 del Centre Cívic a les 9 del
vespre.
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
Com podeu veure al llistat adjunt de les activitats del CECMO, aquests
dos mesos propers queden una mica condicionats per un desembre que
deixa poques possibilitats, entre festes de Nadal i caps de setmana llargs.
Aquest any hem acabat passant la tradicional Crematorrons al dia 8 de
gener, doncs els altres festius son tots dies massa senyalats.
Com ja sabeu, al mes de desembre no hi ha la sortida amb autocar de
final de mes, que rependrem el darrer diumenge de gener. Sí que tenim per
aquest desembre és la caminada per la Marató de TV3 , com de costum un
recorregut senzill pels entorns de Caldes, que busca basicament una
àmplia participació per recaptar fons per aquesta causa solidària.
Per completar la programació estem treballant també en poder
organitzar alguna sortida pel dissabte 3 desembre / diumenge 4 desembre,
que tot i que comença una setmana molt especial en questió de festius, sí
que ajudaria a completar les activitats del mes de desembre.
L’activitat del 19 de novembre està previst acabar fent un dinar en un
restaurant de la zona ( a càrrec de cada participant que ho desitgi ) i per
tant caldrà apuntar-se a l’activitat amb suficient antel·lació.
Pel que fa a la resta d’activitats, esperem completar la segona etapa de
la volta al Cadí ( GR-150), així com una interessant ruta per la Serra de
l’Albera.

ASSEMBLEA

CECMO

Tal com us expliquem a la pàgina 2, el passat 20 d’octubre es va
constituir la Junta Electoral , que és l’organ que ha de vetllar pel bon
funcionament del procés electoral obert de cara a la renovació de la Junta
Directiva del CECMO pels propers 6 anys. També s’ha llistat el cens
electoral amb els socis majors d’edat existents fins el dia 20 d’octubre de
2022, que son els que tenen dret a vot el dia de l’Assemblea, així com per
poder presentar candidatura a la presidència del CECMO.
Els membres escollits per formar part de la Junta Electoral son els
socis/socies REMEI VENTURA PRAT ( presidenta ) , JOSEP
PETITBO FORCADA i CRISTINA MILLÁN URBANO (vocals) , i com
a membre suplents per si cal alguna substitució CARLES MONTPART
TURA, Mª ROSA TURA FRANQUET i Mª VICTORIA DAVID
BLASCO. Actua com a secretari de la Junta l’actual del CECMO en Joan
Soler Fàbrega.
En cas que algun soci o socia vulgui
presentar la seva candidatura a la
Presidència del CECMO caldrà que
ho comuniqui al CECMO o a algun
membre dels tres titulars de la Junta
Electoral, abans del dia 30 de
desembre de 2022. Per questions de
Protecció de Dades no us podem
facilitar llistats de socis ni de les seves
dades personals, però podem ajudarvos a comunicar les novetats que calgui. Us recordem que per regir una
entitat com el CECMO cal que a la Junta hi figuri com a mínim tres
persones ( President, tresorer i secretari).
Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició, via correu
electrònic o presencialment els dijous de 8 a 9 de la tarda al local del
CECMO, al Centre Civic i Cultural.
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El passat 18 de setembre es va cel·lebrar la II edició del Dia del
CECMO, a l’esplanada de Sant Sebastià de Montmajor. Després
d’aquest període de restriccions d’activitats sobretot quant parlem de
reunir un gran nombre de persones, o de que la primera edició es va
tenir de celebrar en un local tancat pel dia plujós que va fer, enguany
s’ha pogut realitzar el dinar a l’aire lliure i les activitats tal com estaven
previstes.
En primer lloc va
engegar l’activitat
que seguia la ruta
fins al Puig de la
Creu des de Sant
Sebastià, en un
recorregut circular
d’uns 15 kms, que
a més a més va
tenir la grata sorpresa de coincidir amb un aplec al cim del Puig de la
Creu i poder gaudir de la visita interior de l’església. Unes 35 persones
van poder gaudir d’aquest recorregut.
Una mica més tard engegava el recorregut curt d’uns 7 kms que
resseguia corriols pels entorns de Sant Sebastià i que va aplegar unes 25
persones.

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2023
Com cada any quant arribem a aquests darrers messos cal començar a
pensar que la nostra llicència federativa s’està exhaurint, i per tant
pensar en renovar-la per poder anar segurs i ben coberts davant
qualsevol contratemps que tinguem a la muntanya. Recordeu que la
vostra llicència s’exhaureix el dia 31 de desembre, independentment de
quant la vareu activar.
Segurament a primers de desembre tindrem els preus de les llicències
pel proper any, i tant bon punt ho tinguem, activarem els procediments
per poder sol·licitar-la. De fet el procediment serà similiar o igual al dels
darrers anys. Quant sapigueu quina voleu ( no dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres per aclarir quin tipus s’adapta millor a les
vostres possibilitats) tindreu de fer el pagament del preu de la llicència i
a més a més la quota de soci per l’any 2023. ( si hi ha més d’un membre
familiar pagueu la quota de soci de tota la familia).
Aquest any, segons ens avis la FEEC és froça probable un augment
important de la quota de les llicències, provocat pel gran nombre
d’actuacions de rescat
i també per l’augment de la sinistralietat
basicament pel que fa a les recuperacions de les lesions. Aquest augment
el fixa la companyia asseguradora, i tot i que des de la FEEC s’intenta
buscar una companyia que garanteixi unes bones prestacions amb uns
preus econòmics.

Cap a la 1 del migdia els dos grups arribaven de nou a Sant Sebastià de
Montmajor, on després d’un petit aperitiu van poder gaudir de
l’espectacular paella d’arròs que ens va cuinar el Ramon de Can Bori de
Bigues , completant així una molt bona jornada del CECMO. Per
arrodonir la festa, la sobretaula es va amenitzar amb un TrivialCECMO preparat per l’Anna Blas i el Jordi Canut que va servir per
copsar el coneixement dels socis sobre la història del CECMO i els
entorns muntanyencs.
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AsseMBLeA generAL ordinàriA i
extrAordinAriA deL cecMo
DIVENDRES
13 DE GENER DE 2023 21,00 hores ..

Adreces d’interès.

CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE CALDES DE
MONTBUI. Sala 2
ORDRE DEL DIA.
1.– LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR
ASSEMBLEA.
2.– MEMÒRIA I VALORACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ANY 2022.
3.– ESTAT DE COMPTES ACTUAL.
4.– PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT.
5.– ELECCIÓ DEL NOU PRESIDENT I JUNTA.
6.– PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVISTES PER L’ANY 2023.
7.– PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL
2023.

CECMO-ALPI

DEFENSA DE LA RIERA.

8.– PRECS I PREGUNTES.
Una vegada finalitzada l’Assemblea hi haurà l’habitual refrigeri
on podrem comentar les necessitats del soci envers el CECMO.
AMICS DEL SENDER
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CAMINADA DE CAPVUITADA.

EL CASTELL DE MONTBUI

Com cada any, aprofitant el dissabte de Capvuitada de la Festa Major
de Caldes, el CECMO va organitzar una caminada oberta a tothom, per
donar a conèixer els entorns de Caldes de Montbui. Enguany es va
preparar un recorregut circular d’uns 13 kms per pujar fins al Castell de
Montbui, intentant evitar al màxim els carrers de les urbanitzacions i
trams de pista ample, sempre força feixucs.

Comencem el camí de retorn cap a Caldes resseguint el carrer que ens
portaria cap a Sant Feliu de Codines, i just a l’alçada d’unes antenes de
telefonia girem a l’esquerra per endinsar-nos al Serrat den Milio, en una
zona on els camins son poc definits i que ens acabaran treient a una pista
que finalment desemboca a un dels carrers de la urbanització de la Font dels
Enamorats.

Amb una participació de 70 persones, la majoria poc habituals al
CECMO o fins i tot en
caminades populars, van
començar el recorregut a
l’ermita del Remei per anar a
buscar el nou pas subterrani
per creuar la C-59 cap al
cementiri, i posteriorment
pujar pel camí de Can Camp
cap al Camp de golf i la
urbanització de Can Ragasol.
Des d’aquí, i després d’un
petit avituallament per poder aguantar fins al moment de l’esmorzar,
varem passar per davant de la casa de Can Rosàs i fins al Coll de Siberia,
on hi ha un gran dipòsit d’aigua. Deixem la pista i ens endinsem per
corriols pels Boscos de Can Ribes. Ara ja només ens caldrà creuar de nou
uns dels carrers de la urbanització i enfilar la darrera pujada fins al
Castell de Montbui.

Baixarem uns 300 metres pel carrer de La Figuera i després deixem la
urbanització per
passar enmig d’un
camp d’oliveres i
anar a buscar
l’antic camí que
pujava de Caldes
cap al Castell i cap
a Sant Feliu, i que
el desús i l’erosió
h a n
a n a t
convertint en un
corriol.
Creuem
per darrer cop un
dels carrers de la
urbanització i passem pel costat de la Font del Dimoni, abans d’arribar de
nou a l’ermita del Remei tot creuant la C-59 pels tunel que passa per sota la
carretera.

En aquest punt, aprofitem per fer la parada per esmorzar, tot gaudint
de les bones panoràmiques que tenim des del castell, i també per donar
una ullada a les runes d’aquesta fortificació medieval, actualment una
mica millor conservades arran d’unes excavacions arqueològiques
realitzades entre el 2017 i 2018.

Una caminada sense incidències, que es va realitzar en format de grup
compacta i que va tardar unes 5 hores, incloses les aturades, ha completar el
recorregut.

Molt a prop del castell i quant comencem la baixada, l’espectacular pi
cargolat va ser una grata sorpresa per aquells que no el coneixien.
—6—

Agraïr la feina de Protecció Civil i de les ambulancies Servimèdic pel
suport ofert durant tot el matí, amb el seguiment que feien retrobant-nos en
els punts senyalitzats com a accessibles.
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2022, que son els que tenen dret a vot el dia de l’Assemblea, així com per
poder presentar candidatura a la presidència del CECMO.
Els membres escollits per formar part de la Junta Electoral son els
socis/socies REMEI VENTURA PRAT ( presidenta ) , JOSEP
PETITBO FORCADA i CRISTINA MILLÁN URBANO (vocals) , i com
a membre suplents per si cal alguna substitució CARLES MONTPART
TURA, Mª ROSA TURA FRANQUET i Mª VICTORIA DAVID
BLASCO. Actua com a secretari de la Junta l’actual del CECMO en Joan
Soler Fàbrega.
En cas que algun soci o socia vulgui
presentar la seva candidatura a la
Presidència del CECMO caldrà que
ho comuniqui al CECMO o a algun
membre dels tres titulars de la Junta
Electoral, abans del dia 30 de
desembre de 2022. Per questions de
Protecció de Dades no us podem
facilitar llistats de socis ni de les seves
dades personals, però podem ajudarvos a comunicar les novetats que calgui. Us recordem que per regir una
entitat com el CECMO cal que a la Junta hi figuri com a mínim tres
persones ( President, tresorer i secretari).
Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició, via correu
electrònic o presencialment els dijous de 8 a 9 de la tarda al local del
CECMO, al Centre Civic i Cultural.
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El divendres 13 de gener és la data fixada per la propera Assemblea
General del CECMO, que aquesta vegada tindrà caràcter de Ordinaria i
Extraordianria, doncs es compliran els sis anys de mandat de l’actual
Junta i per tant cal escollir de nou la Junta que tindrà de regir el CECMO
pels propers sis anys. L’Assemblea es farà a la sala 2 del Centre Cívic i
Cultural de Caldes de Montbui, i està previst començar a les 9 del vespre.
Si ja de costum us recordem de la importància que té l’assistència a aquest
acte, enguany que es tracta d’escollir nova pensem que és encara més
rellevant gaudir d’un gran nombre de socis per aquest dia.
Teniu el programa de tots els punts de l’Assemblea a la pàgina 8 d’aquest
butlletí, i tractant-se d’una Assemblea Extraordinaria en rebreu
informació mitjançant correu ordinari i per correu electrònic. A la pàgina
3 també teniu la informació de la constitució de la Junta Electoral i dels
protocols a seguir en cas de voler presentar candidatura a la Presidència
del CECMO.
Com és habitual a les Assemblees del CECMO, ara que tornem a la
normalitat pel que fa a reunions de persones , al finalitzar l’acte hi haurà
el tradicional refrigeri on de forma distesa podrem comentar tota
l’actualitat del CECMO.
Esperem doncs la vostra presència el divendres 13 de gener de 2023 a les
9 del vespre a la sala 2 del Centre Cívic i Cultural de Caldes.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
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.
DISSABTE 5 NOVEMBRE: Sortida de tot el dia per la Serra de
l’Albera. Ruta d’uns 14 kms i +/- 800 m. Desnivell. Desplaçament amb
vehicles particulars fins a Portbou. Llicència federativa “A”. Persona de
contacte RAMON MATA // ANNA BLAS
DISSABTE 19 NOVEMBRE: Sortida de tot el dia pels entorns de
Rasquera. Ruta d’unes 5 hores amb 11 kms i desnivell de +/- 700 metres.
Acabarem el recorregut menjant un arròs en un restaurant de la zona (qui
vulgui). Persona de contacte JORDI CANUT.
DIUMENGE 27 NOVEMBRE: 2ª ETAPA DEL GR-150, la volta a
la Serra del Cadí. Etapa de Fornols a La Seu d’Urgell, d’uns 18 kms.
Desplaçament amb autocar. Llicència federativa “A”. Persona de contacte
RAMON MATA // CESC PUIG
DIUMENGE 18 DESEMBRE: Tradicional caminada de LA
MARATÓ DE TV3. Recorregut assequible per tothom que estigui
acostumat a fer caminades.
DIUMENGE 8 GENER 2023: Caminada CREMATORRONS, per la
Serra de l’Obac. Recorregut d’uns 12 kms i desnivell +/- 600 metres.
Llicència federativa “A”. Persona de contacte JORDI CANUT
DIVENDRES 13 GENER 2023: ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA I EXTRAORDINARIA. Sala 2 del Centre Cívic a les 9 del
vespre.
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 tardor amb el Pedraforca al fons, feta per en
Joan Soler. A la contraportada hi tenim la foto de grup de la caminada de
Capvuitada, feta per l’Ester Poch. A l’interior fotografies d’arxiu del CECMO i
de l’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

info@cecmo.net
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