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Introducció

La memòria que presentem és el recull dels
actes i les activitats que s’han por tat a
terme al Centre gràcies a l’esforç i la dedica-
ció de tots els socis que durant l’any 2007
han fet possible que l’entitat segueixi enda-
vant, malgrat les dificultats i les situacions
de canvi que viu la nostra societat i el Centre
mateix, en un ànim de renovar-se i fer front
als reptes que tenim com a entitat.

Aquest treball ha estat, en bona manera,
fet per un nombre important de socis, volun-
taris de les diverses seccions i comissions.

Aquesta tasca ha tingut el suport, d’una
manera molt eficaç, de tot l’equip professio-
nal, tant d’administració com tècnic, que ha
col·laborat de manera molt decidida en totes
les actuacions que des de la Junta Directiva
s’han dut a terme.

El nostre agraïment a tots ells.

Memòria dels fets més
rellevants 

Si alguna cosa ha de caracteritzar l’any 2007
són el canvis que s’han produït a l’entitat  en
els seus òrgans directius i en els seus esta-
tuts per tal de modernitzar el Centre i adap-
tar-lo a la Llei de l’esport.

Per altra banda, aquests canvis no han
afectat la marxa de les activitats, sia en el
funcionament intern, sia en el programa
ampli d’activitats per part de les Seccions i
Comissions o en la preparació d’un pla per
reformar el Centre. També s’ha seguit la lluita
per a la defensa dels nostres interessos pel
que fa als refugis de la Molina i Amitges, i
també en aquella legislació que pot posar en
perill precisament el treball dels voluntaris. 

Aquest canvis en els òrgans directius van
començar amb les eleccions per renovar la
meitat de la Junta Directiva, on resultà guan-
yadora la candidatura A presentada pel Sr.
Francesc Beato enfront de la presentada per
Sr. Ricard Dodero. Per tant, la Junta Directiva
va quedar constituïda pels senyors: Josep M.
Puente i Pubill, Francesc Beato i Vicens, Fran-
cesc Banqué i Molas, Josep M. Martínez
Moro, Josep M. Zamora i Estapé, Alexandre
Costa i Sancho, Antoni Flo i Tomàs, Andreu

Memòria general
Rafa i Martínez, Pepa Igartua i Moya, Fran-
cesc Olivé i Guilera, Joan Campañà i Ros i
Benet Llebaria i Casañé. 

Tal com va anunciar el president es va
nomenar una Comissió per reformar els esta-
tuts per tals d’adaptar-los a la Llei de l’es-
port, juntament amb els canvis per millorar el
control i gestió de l’entitat.

Aquesta comissió va presentar els nous
estatuts a la Junta Directiva, que els va apro-
var i seguidament va convocar una Assem-
blea Extraordinària el 30 d’octubre del 2007,
a la qual es varen aprovar els nous estatuts
amb 157 vots favorables, 24 en contra i 5 en
blanc sobre un total de 186 vots emesos.
Per tant, en superar els dos terços necessa-
ris, van quedaran aprovats.

Els nous estatuts recollien les propostes
fetes pel president, que són les següents: l’e-
lecció de tots els vocals de la Junta per tots
els socis, la constitució de l’Executiva, minoria
qualificada per a la venda del patrimoni, l’audi-
toria de comptes, i la duració del mandat per a
quatre anys (i màxim de vuit en el càrrec).

Com a conseqüència d’això, la Junta
Directiva va convocar eleccions per tal d’esco-
llir un nou president i una nova Junta Directi-
va. Com que només es va presentar una sola
candidatura, presidida pel Sr. Josep Manel
Puente, aquesta va quedar constituïda el dia
18 de desembre del 2007, formada per:

• President:
Josep Manel Puente i Pubill

• Vicepresident 1r: 
Francesc Banqué i Molas

• Vicepresident 2n: 
David Mengual i Padrós

• Secretària:
Pepa Igartua i Moya

• Tresorer:
Josep M. Zamora i Estapé

Vocals:

• Vocal de Promoció Cultural:
Benet Llebaria i Casañé

• Vocal de Geografia i Ciències:
Montserrat Llorens i Llonch

• Vocal d’Història i Art:
Francesc Olivé i Guilera

• Vocal del CADE:
Jordi Bernat i Abancó

• Vocal d’Esquí Alpí:
Nadal Pujol i Barber

• Vocal de Voluntariat:
Ricard Dodero i Curtani

• Vocal de Patronats i Centenaris:
Andreu Rafa i Martínez

• Vocal de Refugis:
Antoni Flo i Tomàs

• Vocal de Muntanya:
Emili Rissech i Collell

• Vocal de Càmping:
Eduard Cayón i Costa

• Vocal de BTT:
Pepe Guajardo i Guallar

• Vocal de l’ERE:
Daniel Ferrer i Redondo

• Vocal Descens de Barrancs:
Carme Nivera i Pérez

D’aquesta manera es culminava el procés
de renovació anunciat pel president en l’As-
semblea Ordinària del 2006.

En el transcurs de l’any es va procedir a la
contractació d’un nou gerent, en expressar el
Sr. Jordi Cabanes el seu desig de deixar la
gerència de Centre després de vint anys de
dedicació a l’entitat.

En el decurs de l’any es va preparar un pla
director per al funcionament del Centre, i
també un pla de treball per millorar la gestió i
fomentar l’activitat, per poder donar serveis
millors als nostres associats, com ara: una
revisió de les quotes, una nova organització
professional i un nou funcionament de les
Seccions i Comissions, sotmeses a la nova
Junta.

S’han iniciat processos judicials per
defensar els nostres interessos en els casos
del Xalet de la Molina i el Refugi d’Amitges.

S’ha continuant amb la tasca de catalogar
i donar a conèixer el nostre patrimoni docu-
mental, amb subvencions molt importants,
gràcies a la feina feta per la Comissió del
Patrimoni. 

El centenari de l’esquí  a Catalunya que se
celebra el 2008, i el  50è aniversari del Ral·li
d’Esquí de Muntanya van ser el motiu de la
creació d’una Comissió encarregada a gestio-
nar aquests esdeveniments. 
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Moviments de Socis
Durant l’any 2007 hi ha hagut una disminu-
ció de socis lenta però contiunda, fet que
representa un motiu alarmant i que, tal com
ja es deia en l’Assemblea de l’any 2006,
reafirma la decisió del president i de la
Junta Directiva que s’ha de fer un gir envers
el futur del CEC, i fer més atractiva i dinàmi-
ca l’oferta de les activitats tant esportives
com culturals per fer front a les demandes
de la nova societat del segle XXI.

El moviment de socis que ha registrat el
Centre en el decurs del 2007 ha estat el
següent:
Socis a 31 de desembre del 2006 = 5.164
Socis a 31 de desembre del 2007 = 5.082

Assemblea General Ordinària
El dia 29 de març del 2007 va tenir lloc l’As-
semblea General Ordinària del Centre Excur-
sionista de Catalunya corresponent a l’any
2006. Va obrir l’Assemblea el president, el
Sr. Puente, que va demanar l’assignació o
nomenament de dos interventors d’acta d’a-
questa sessió. Van ser els socis Joaquim
Ferrándiz i Rovira i Ramon Guiu i Ribes.

Aprovació de l’acta 
de l’Assemblea anterior
L’Assemblea l’aprovà.

Aprovació de la Memòria 
de l’any 2006
El secretari, el Sr. J. M. Martínez Moro, pro-
cedeix a la lectura de la Memòria del curs
2006. Un cop finalitzada la lectura l’Assem-
blea l’aprova per unanimitat.

Informe de Presidència
Continuant amb l’ordre del dia, el president
va fer una exposició de la situació del Cen-
tre, dels actes més significatius, les realit-
zacions fetes i dels projectes futurs.

Aprovació de l’estat 
de comptes del 2006
El tresorer Josep M. Zamora procedeix a fer
una exposició de l’estat de comptes a 31 de
desembre del 2006. L’Assemblea aprova l’es-
tat de comptes per unanimitat.

Aprovació del pressupost 
del 2007
Es va procedir a l’exposició del pressupost
per l’any 2007. Un cop finalitzada la projec-
ció de les transparències, els socis van
donar la seva conformitat al pressupost pre-
sentat i l’Assemblea l’aprova per unanimitat.

El Centre del nou segle
Al llarg de l’any hem anat rebent donatius
de diversos socis.

Presència del Centre
El Centre ha estat present en diversos mit-
jans de comunicació. El president Puente ha

estat requerit en algunes ocasions a la
premsa, ràdio i televisió. Hi ha hagut reu-
nions i converses del president, els vicepre-
sidents i altres membres de la Junta Directi-
va amb alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament de Barcelona i el Consell Català de
l’Esport, entre d’altres. El programa Temps
de Neu de TV3 va emetre un ampli reportat-
ge dedicat al Xalet de la Molina.

Actes institucionals

Diada de Sant Jordi
L’acte de la Diada de Sant Jordi va tenir lloc
al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelo-
na, posteriorment als parlaments institucio-
nals, la Dra. M. Encarnació Soler i Alomà pro-
nuncià la conferència «75 anys del cinema».
A continuació es van lliurar les insígnies de
platí, or i argent als socis que varen complir
50 i 25 anys com a socis de l’entitat. Va
cloure l’acte la Coral Sarrià.

Diada Nacional de Catalunya
El dia 11 de Setembre, diada nacional de
Catalunya, el Centre va fer la tradicional
ofrena de flors al monument de Rafael de
Casanova.

131è aniversari. 
Actes commemoratius
El 26 de novembre es va fer un sopar per
commemorar el 131è aniversari del Centre a
l’Hotel Colón de Barcelona. Es van lliurar les
plaques commemoratives de diverses enti-
tats excursionistes: 75 anys, al Club Excur-
sionista Pirenaic i el Club Natació de Terras-
sa i Unió Excursionista de Catalunya; 50
anys, a la Colla Excursionista Cassanenca, i
25 anys a l’Agrupació Excursionista Alcanar,
al Centre Excursionista Borges Garrigues,
Grup de Muntanya Sant Sadurní i a la Unió
Excursionista Mestral.

Presentació de llibres
El 27 de febrer es va fer la presentació del
llibre Guia dels monuments megalítics de la
Cerdanya, d’Antoni Mañé, Lluís Vidal i
Carme Vila, publicat per les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat dins de la col·lecció
de “Guies del CEC”. La presentació va ser a
càrrec del Sr. Narcís Rucabado. 

La resta de presentacions són les
següents:

• 6 de març: Masies que cal conèixer.
Autors: Anna Borbonet, Antoni Pladevall i
Font, Joan Curós i Joan Maluquer i Ferrer.
Editorial Barcanova. Va presidir l’acte Josep
Manel Puente.

• 13 de març: Cartes a l’avi. Una estre-
lla em farà l’ullet. Autora: Núria Garcia i
Quera. Va presentar el llibre Maria Barbal.

• 13 novembre: presentació de dues
noves guies de les Guilleries. Autor: Xavier
Junquera i Segarra

Actes d’homenatge a socis
El 31 maig es va dur a terme un sopar home-
natge al nostre consoci, el Sr. Josep M. Sala i
Albareda, a l’Hotel Colón.

El 18 octubre i a la sala d’actes es va
fer un homenatge al consoci Sr. Wenceslao
Guarro.

El 26 novembre a la sala d’actes es va
fer un homenatge pòstum a la consòcia M.
Antònia Simó, pionera de l’escalada a Cata-
lunya, que ens va deixar a l’agost del 2007.

Fira de Material Usat 
de Muntanya i Esquí
Es va dur a terme amb èxit la Fira de Mate-
rial Usat de Muntanya i Esquí.

Cloenda
L’any 2007 tindrà el rècord d’haver estat
un any de preparació dels canvis que es
duran a terme durant l’any 2008, sempre
amb l’ànim que el Centre Excursionista de
Catalunya sigui un referent en els esports
de muntanya i en la cultura del nostre país.
Malgrat que és una realitat la davallada de
socis, també és una realitat el canvi realit-
zat en la societat del segle XXI. El Centre no
pot quedar enrere, i ha de continuar mante-
nint l’essència dels nostres valors més
ferms. Per tant, és una necessitat l’actualit-
zació per trobar un lloc en la societat d’avui
dia. Envers aquesta idea anem caminant.
Pepa Igartua i Moya
Secretària
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Cal recordar que aquesta nova Junta va
començar el desembre del 2006 i que
encara no ha completat l’exercici. Per tant,
molts dels projectes han quedat en fase de
desenvolupament.

Cal remarcar que un dels àmbits en els
quals s’ha treballat més intensament és l’e-
conòmic. Portar els comptes amb transpa-
rència i serietat era un dels nostres compro-
misos bàsics. El nostre tresorer ha fet un

programa a mida, que permet analitzar els
números i treure’n conclusions. Una altra
millora ha estat el sistema de liquidacions
de les excursions, molt més àgil i entene-
dor. Tot això està relacionat de forma que
les dades es traspassen automàticament, i
s’eviten errors, cosa que permet fer estadís-
tiques.

Un altre punt important ha estat la diver-

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions

10/11 1 0 Iniciació a les raquetes Francesc Chiva i Gemma Nadal anul·lada 

13/14 1 11 Iniciació esquí alpí, de fons i raquetes Carme Valverde i Lluís Vilamosa

20/21 1 13 Pic de Perafita i Monturull Mateu Espinal i Josep Pérez

27/28 1 11 Puig Dorria i pla de Pujals F.X. Gregori i Rosa M. Comamala

10/11 1 0 Iniciació a les raquetes Francesc Chiva i Gemma Nadal anul·lada

10/11 2 10 Pedró dels Quatre Batlles Ignasi Vidal i Octavi Armengol

24/25 2 16 Tuc des Armèros Mateu Espinal i Josep Perez

3/4 3 5 Vall de la Riverola i pic de Noufonts F.X. Gregori i Rosa M. Comamala

17/18 3 12 Pic de Montardo Josep Pastor

25 3 13 Puig Dorria Mateu Espinal i Josep Pérez

14/15 4 6 Vall de Bargadera Francesc X. Gregori i Rosa M. C.

5/6 5 0 Bagüeñola (Eriste) Marc Cabedo anul·lada

28 4 8 Massís de la Maladeta Ignasi Vidal i Xavier Artuñedo

19/20 5 9 Pic de Nerassol en travessa Teresa Larrieu

12/13 5 0 Pic de Molières Francesc Chiva i Gemma Nadal anul·lada

28/29 5 4 Pic de Neriolo Francesc Chiva i Gemma Nadal

26/27 5 22 Pic del Canigó X. Batista i Josep Pastor

2/4 6 6 Pic de Comapedrosa F. X. Gregori i Rosa M. Comamala

2/4 6 11 Armeros i Montlude Carles Portillo i Joaquim Sánchez

2/4 6 17 Vinhamala Xavier Batista i Josep Pastor

10 6 24 Puigmal Hermes Soler i Xabier Batista

9/10 6 11 Pic de l’Estanyó Mateu Espinal i Josep Perez

16/17 6 18 Punta Alta Josep Pastor i Xavier Batista

16/17 6 6 Vall Gerver-vall de Cabanes Teresa Larrieu

23/24 6 14 Puig Peric Joaquim Sanchez i Neus Zamel

30/1 7 11 Crestes del Pic Rodó, Anyeller Emili Rissech

30/1 7 17 Comapedrosa Josep Pérez i X. Perramon

7/8 7 17 Aigüestortes Joaquim Sánchez i Carles Portillo

7/8 7 17 Pic d’Alba Josep Pastor i Xavier Batista

14/15 7 18 Montsent de Pallars Josep Pérez i Xavier Batista

14/15 7 8 Pic de la Serrera, pic de la Cabaneta F. X. Gregori i Rosa M. Comamala

21/22 7 15 Valls Ruda i Gerber Joaquim Sánchez i Carles Portillo

8/9 9 8 Les valls del Vinhamala Manuel Parrado

8/11 9 9 Selva de Oza Francesc X. Grerori i R.M. Comamala

8/11 9 7 Travessa zona de Néouvielle Teresa Larrieu

15/16 9 11 Queralbs-Núria-Ulldeter Josep Pastor   

15/16 9 9 Pic de Subenuix i Mainera Francesc Chiva

6/7 10 9 Tossa de Braibal Carles Portillo i Ramon Ribas

22/24 9 18 Volta al pic de Barrosa JoaquimSánchez i Lluís Garrido

12/14 10 10 Gavarnia-Gran Tapou F. X. Gregori    

12/14 10 12 Pic de Montcorbison, Mauberme i Baciver Josep Pastor i Dani Gálvez
12/14 10 5 Travessa Porta-les Escaldes GR-7 Teresa Larrieu

Resum anual d’activitats d’alta muntanya 2007

SECCIÓ DE MUNTANYA
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sificació d’activitats: protecció de l’entorn,
vies ferrades, raquetes, etc. A més de man-
tenir les tradicionals com l’excursionisme.
S’ha potenciat l’alta muntanya, amb la cre-
ació d’un bloc d’alpinisme que esperem
que tingui molt bons resultats ben aviat. 

Cal destacar, també, els cicles dels «Nos-
tres refugis» i dels «Cent cims», dues iniciati-
ves molt interessants i que han tingut un gran
èxit. I també les activitats conjuntes amb la
Secció d’Esquí, exemple de la intenció d’es-
trènyer els vincles amb la resta de seccions
del Centre.

Una bona notícia és que el Grup de
Joves està consolidat i ha crescut conside-
rablement.

Hem invertit en material: nous gram-
pons, aparells de GPS, etc. 

En relació a la formació, només hi ha
hagut temps per fer un curs de GPS en
col·laboració amb l’Escola de Muntanya.
Queda pendent continuar treballant en la
formació dels vocals i dels socis.

Una fita important va ser el lliurament
dels carnets de vocals, pel president del cen-
tre, cosa que representa un reconeixement
de la seva feina voluntària.

Tancar els dijous a les 11 del vespre, la
reforma del local de la Secció i l’eliminació
de recàrrecs a les excursions són algunes
de les respostes a les demandes de la
majoria dels socis. Tenim pendent el rocò-
drom i el bar, que són altres de les recla-
macions que més hem sentit, i que no hem
tingut temps d’aconseguir.

Creiem que el diàleg és el que distingeix
aquesta Junta tan nombrosa, que ha aple-
gat molts col·laboradors. Agraïm la vostra
dedicació desinteressada per portar enda-
vant la Secció de Muntanya.
Ignasi Vidal

Alta muntanya
L’activitat d’alta muntanya del 2007 ha
estat de 38 sortides fetes i 4 anul·lades. 

S’han fet 11 sortides hivernals i 27 esti-
vals. El total d’inscrits ha estat de 448. Això
fa una mitjana de 11/12 inscrits per sorti-
da. A les sortides hivernals la mitjana és de
8/9, i a les d’estiu de 13. Alguns membres
d’alta muntanya han fet activitats a part de
les sortides oficials, als Alps i al Toubkal. 

També s’ha creat un grup d’alpinisme,
amb els membres d’alta muntanya que hi
estan interessats i els participants en els
cursos d’alpinisme de l’Escola de Muntanya
dels darrers tres anys que van respondre a
la invitació. Amb això es pretén anar inte-
grant en aquest grup a tots els participants
dels cursos d’alpinisme de cada any.

La cloenda del cicle d’alta muntanya es va
fer a la Cerdanya sense gaire èxit. La coinci-
dència amb la cursa de Collserola i un progra-
ma potser poc engrescador per haver hagut
de canviar el primer lloc previst, ens obliga a
preparar millor la cloenda per l’any 2008.

Es pot considerar que la quantitat de
sortides del 2007 ha estat satisfactòria i
variada, però calen més vocals per diversifi-
car l’ofer ta i descarregar d’obligacions
alguns vocals actuals. 
Vocal d’alta muntanya
Emili Rissech

BTT/Cicloturisme
Hem tancat l’any 2007 amb el mateix nom-
bre de sortides respecte l’any passat. En
total s’han programat 12 sortides (de les
quals se n’han realitzat 10 fins a l’octubre).
El nombre de participants ha oscil·lat entre
5 i 18 per sortida, tot i que hi ha hagut algu-

na sortida de menys participants i d’altres
–no gaires- que han superat la xifra més
alta. El nombre de participants a les sorti-
des de bicicleta ha estat un total de 94 per-
sones. D’aquesta xifra, 8 no eren socis.

Les excursions han estat d’un dia, llevat
d’algun cap de setmana. La majoria s’han
fet amb cotxes tot i que hi ha un tant per
cent petit que opta per les excursions en
autocar o tren; això s’ha donat especialment
en grups més grans, que no arribaven a les
20 persones.
Pepe Guajardo 
Vocal de BTT

Excursonisme - Relació de sortides

Data Sortida inscrits

14 / 01 / 2007 GR-2 Villaleons- aiguafreda 49

21 / 01 / 2007 Volta a Taradell 50

28 / 01 / 2007 Serra de Miralles 53

28 / 01 / 2007 Travessa de Montserrat 23

04 / 02 / 2007 Roca Centella 30

04 / 02 / 2007 Serres dels Tossals 49

17-18 / 02 / 2007 Circuit del Port (1) 22

25 / 02 / 2007 Calçotada Conca de Barberà 36

25 / 02 / 2007 Costa Brava XIII 56

04 / 03 / 2007 Sant Roc de la Barroca 37

04 / 03 / 2007 Montgròs- Montserrat 26

18 / 03 / 2007 Capdevànol a Gombrèn GR-3 22

18 / 03 / 2007 Garrotxa volcànica 49

25 / 03 / 2007 Verdaguer excursionista 21

25 / 03 / 2007 La volta al Mont 40

01 / 04 / 2007 Montsant 54

01 / 04 / 2007 Sant Privat d’en Bas 17

6-9 / 04 / 2007 Massís de Boumort 20

15 / 04 / 2007 De Pinós a Solsona 25

22 / 04 / 2007 C. Mil·lenària Cal Petrinxo 23

22 / 04 / 2007 Santa Bàrbara (Guilleries) 20

22 / 04 / 2007 XIII Caminada Vilanova  Aguda 30

06 / 05 / 2007 Sobrepuny 29

12 / 05 / 2007 Montfalgars-100 cims- 7

13 / 05 / 2007 Canals de Sant Miquel 54

19-20 / 05 / 2007 Circ. Port, Paüls-Arnes 24

19 / 05 / 2007 Muntanya de Sa Verdera 7

20 / 05 /2007 Serra de Busa 41

20 / 05 / 2007 Cogulló d’Estela 22

09 / 06 / 2007 Cap de Creus 10

17 / 06 / 2007 Penyes Altes del Moixeró 26

01-09 /  08 / 2007 GR-11 Irati- Ondarribia 30

30 / 09 / 2007 Congost de Mont-rebei 50

14 / 10 / 2007 La Mola de Sant Honorat 23

20-21 / 10/ 07 Arnes - Beseit 16

21 / 10 / 2007 Sant Llorenç Munt- Montcau 22

21 / 10 / 2007 Monsant 43

27 / 10 / 2007 Bunquers- Cerdanya 14

28 / 10 / 2007 Comanegra 47



Grup de Joves - Resum de les activitats realitzades durant el 2007

Trimestre Sortides Sortides Participants Vocals nous 
programades anul·lades implicats

Primer trimestre 7 3 (falta inscrits i falta de neu) 33 5

Segon trimestre 6 1 (mal temps) 46 7

Tercer Trimestre 4 2 (falta d’inscrits i lesió vocal) 29 6

Quart Trimestre 7 1 (imprevist vocal) 28 6

TOTAL 24 7 136 8
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Esquí de muntanya
La manca de neu ha fet que se suspen-
guessin la majoria de les 25 sortides que
havíem programat per aquesta temporada.
Vam programar una sortida de cinc dies als
Alps per a finals d’abril. El cap de setmana
del 10-11 de març vam improvisar una sor-
tida a l’Aneto. Tot i així, no vam aconseguir
que es fessin la resta de les activitats que
quedaven. L’estada  als Alps va ser un
èxit. En definitiva, de les 25 excursions
d’esquí programades, només en vam fer
cinc. El problema de manca de neu a
començaments de temporada també va fer
que es suspengués el Curs d’iniciació d’a-
questa disciplina per part de l’Escola.
Manuel Parrado
Vocal d’Esquí de Muntanya

Excursionisme 
S’han dut a terme un total de 40 sortides
amb una assistència de 1.217 participants.
D’aquests participants, 140 no eren socis.
Mateu Espinal
Vocal d’Excursionisme

Grup de Joves
L’any 2007 ha estat un any de creixement
per al Grup de Joves. Noves cares s’han
vinculat al grup i el nombre de participants

Grup de Joves - Calendari del 2007

Data Sortida Tipus de sortida Data Sortida Tipus de sortida

13-14 gener Pic del Carlit Alta muntanya 30-1 juliol L’olla de Núria Alta muntanya

20-21 gener Iniciació a les raquetes Raquetes de neu 7-8 juliol La vall de Gerber Alta muntanya

28 gener Els voltants de Santa Pau Mitjana muntanya 21-22 juliol El Mont-roig Alta muntanya

4 febrer La tosa d’Alp Alta muntanya 8-11 setembre El Montmalús i el Perafita Alta muntanya

24-25 febrer El Costabona Alta muntanya 22-23 Setembre El carrilet d’Olot BTT

10-11 març Les gorges de Carança Alta muntanya 12-14 octubre La bretxa de Roland i el Taillon Alta muntanya

18 març Pic de Cambresdases Esquí de muntanya 27-28 octubre El tuc de Ratera Alta muntanya

28-1 maig La vall de Madriu Alta muntanya 1-4 novembre El Vinhamala Alta muntanya

6 maig Els pous de  Bastareny Mitjana muntanya 11 novembre La Gallina Pelada Mitja muntanya

19-20 maig El puig Neulós Mitjana muntanya 24-25 novembre El roc Colom Alta muntanya

26-25 maig El Turbó Mitjana muntanya 6-8 desembre Iniciació a l’esquí Esquí

2-4 juny El mont Perdut Alta muntanya 15-16 Desembre Iniciació a l’alpinisme Alpinisme

16-17 juny El Canigó Alta muntanya

en les sortides mostra un tímid augment
respecte al 2006. Destaca en especial, la
incorporació de nous vocals que han liderat
bona par t de les sor tides oficials d’en-
guany. 

Així doncs, l’objectiu principal que ens
vam proposar per aquest any (garantir la
continuïtat del grup mitjançant la implicació
de la gent nova) s’ha assolit satisfactòria-
ment. Tot i així, es tracta d’una tasca llarga
que, juntament amb la proposta de noves
activitats i formació dels nous vocals, conti-
nuarà sent l’objectiu principal per al 2008. 

Finalment, cal comentar que a part de
les dades mostrades anteriorment, els par-
ticipants actuals del Grup de Joves han
estat actius i han organitzat sortides d’ini-
ciativa pròpia. Per això val la pena fixar-se
en la Setmana Santa i l’estiu que, tot i no
constar de sortides oficials, han  gaudit
d’opcions diverses. Per exemple: senderis-
me al País Basc, esquí de muntanya al mas-
sís de Vinhamala, escalada a les Dolomites,
Romania en bicicleta i trekking per Islàndia.
Núria Díez
Vocal de Joves

Sortida: Les Guilleries (Balcó de Vallclara).
Operació de neteja al costat del Parador. Bai-
xada a la deixalleria de catorze sacs de deixa-
lles diverses (ampolles, plàstics, ferralla,
etc.), que es van classificar pel seu reciclat-
ge posterior. Construcció d’un mur de pedra
seca per a un corral. Confecció de tanques
vives i tècnica d’artiga.
Enric Elies
Vocalia de Protecció de l’Entorn

Resum de tasques realitzades 
i tècniques adquirides:
Sortida: Massís de Montserrat (Balcó de
Sant Antoni). Operació de neteja de la cova
annexa a l’ermita. Baixada manual de vuit
sacs de deixalles. Empedrat del primer
graó i mur de contenció d’aigua. Quatre
graons picats a la pedra de l’últim flan-
queig. Aprofitament de troncs tallats d’alzi-
na per a escaletes.

PROTECCIÓ DE L’ENTORN



L’any 2007 el podem considerar com l’etapa
d’enfortiment del Grup de Jovent. Aquesta
progressiva consolidació s’ha traduït en un
augment del nombre de participants en les
nostres activitats, i també d’una millora en
l’ofer ta de les nostres accions. Amb el
temps, s’ha creat un nucli estable amb parti-
cipants de tot el barcelonès, i la continuïtat
d’aquest grup li ha permès beneficiar-se de
la formació que en les diverses activitats
hem volgut oferir als nostres joves. El conei-
xement progressiu de les tècniques i instru-
ments necessaris per enfrontar-se amb res-
pecte i seguretat a la muntanya ens ha fet
possible donar un pas més en el grau tècnic
de les nostres sortides. Sense deixar enrere

EXFAVEPRO
Aquest grup ha realitzat les següents sorti-
des mensuals amb vehicles propis combi-
nades amb excursió a peu:
• 14 de gener: Canyamars-Dosrius; visita

de l’alzina de can Ferrerons i el gatell de
ca l’Arenes.

• 11 de febrer: la Calma, el Sui i el turó de
Samont al Montseny.

• 11 de març: la serra de Sobremunt, cas-
tell de Voltregà i Sant Martí Xic.

• 15 d’abril: la vall del riu Glorieta, des de
l’ermita del Remei d’Alcover fins al Niu

el món de l’excursionisme, hem donat prota-
gonisme a altres activitats com les vies
ferrades, la bicicleta tot terreny, i ens hem
anat introduint de forma progressiva en el
món de l’alta muntanya amb diferents ascen-
sions, travesses, tant a les serralades del
nostre país, com a d’altres, més allunyades
de les nostres fronteres.

Aquest any, a més el Grup de Jovent
s’ha realitzat com a eina participativa i acti-
va de les activitats del Centre, especial-
ment a nivell de competicions. La Cursa
Alpina de la Molina (encarregats de quatre
controls de muntanya) i la Cursa de Collse-
rola són només alguns exemples d’aquesta
acció cap a la nostra entitat.

Les diverses activitats realitzades al
llarg de l’any tenen un dels seus punts cul-
minants en el campament d’estiu. Aquest
any es va fer a les Dolomites. Els 12 parti-
cipants van poder gaudir de l’ambient alpí
d’aquesta serralada i dels pobles que l’en-
volten a través d’activitats com l’excursio-
nisme (Via Dolomiti 1), les vies ferrades,
(cresta occidental de la Marmolada) i l’alpi-
nisme (Marmolada), sense deixar de banda
la cultura, i la peculiar relació muntanya i
guerra que es va establir a aquest front.

El nombre de participants ha augmentat,
i de forma paral·lela també ho ha fet el de
monitors. Comptem amb un tècnic d’activi-
tats fisicoesportives en el medi natural, que
ens permet arribar una mica més lluny enca-
ra, tant en la formació com en l’assoliment
de noves fites.

de les Àligues.
• 13 de maig: del cap de Sant Sebastià a

la cala Pedrosa.
• 8, 9 i 10 de juny: les Planes de Son (Alt

Àneu), visitant el Centre de Natura i Des-
envolupament Sostenible, excursió al coll
de Foguernix i conjunt romànic de Son,
per celebrar la cloenda del curs.

• 8 d’octubre: Sant Feliuet de Savassona i
Tavérnoles (Osona).

• 11 de novembre: les balmes de Llaers
(Ripollès).

• 16 de desembre: Rellinars (Vallès Occ.).
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Santi Puig: 
• Amb l’obertura de noves vies, algunes

d’elles molt interessants:
• Atracció Instintiva a la Peña Rueba

(Aragó).
• Relativitat, a la Paret d’Aragó (Mont-rebei)

330 m 6a A27 ED inf en solitari (3 dies).
Guillem Malet: 
Viatja a Yosemite on realitza un gran nom-
bre d’escalades. En destaquen:
• Regular al Half Dome
• Free Blast al Capitan (Intent)
• Diedre Central de la NE Buttress a la Hid-

der Cathedral Rock
• Kor-Beck a la Middle Cathedral Rock
• Regular a la Fairview Dome a Tuolomne
• Washington Column

També cal destacar l’escalada duta a
terme per l’Oriol Pasqual amb la col·labora-
ció d’en Guillem Malet i d’en Xavi Llanos a
la via Antonio García Picazo (paret nord del
Petit Pollegó del Pedraforca) en condicions
hivernals. Escalada eminentment artificial
totalment desequipada.

parets del Pas Nou); cinglera d’Esplovins,
Pedraforca, la Mussara, Mont-roig, Colle-
gats, Pirineus (Comalestorres, Travessany,
Cavallers, Amitges, Maladeta, Spijoles, Vinha-
mala, Ordesa, vall de Ribes, Dent d’Orlú,
Midi d’Ossau), Riglos.

Cal destacar l’activitat d’en Santi Puig,
d’en Marc Subirana i d’en Guillem Malet,
que han assolit un bon nivell.
Marc Subirana: 
• Massís dels Écrins: Pilier Sud de la Barre

des Ecrins, Aurora Nucleaire al Pic Sans
Nom.

• Massís del Mont Blanc: Aurora Nucleaire,
Marchands du Sable, Vaucher-Contamine
a l’Aiguille du Peigne.

• Montserrat: Anglada-Cerdà a l’Aeri en soli-
tari (2 bivacs) i Manyos Casanovas a la
Paret de Patriarques en solitari (1 bivac).

• Roca Regina: La Festa del Paca, en soli-
tari (3 bivacs)

En el darrer any un membre del CADE ha
entrat a l’equip del Centre de Tecnificació
d’Alpinisme de Catalunya (CTAC) per apro-
fundir en els coneixements tècnics de l’es-
calada.

Hem organitzat diverses sortides col·lec-
tives d’escalada amb la participació d’ex-
cursetistes.

La falta de precipitacions al Pirineu
durant l’hivern passat va fer que no hi
haguessin bones condicions pel que fa a les
vies de neu i glaç. A causa d’aquest factor
s’han fet poques sortides. En canvi hem
aprofitat per escalar en roca durant tot l’any.

En general s’ha escalat en tot el país,
però sobretot en els massissos de Montser-
rat (vessant Nord, Agulles, Frares i vessant
Sud); Garraf (sectors del pas de la Mala
Dona, la Falconera i pic del Martell); Mont-
sec (paret d’Aragó, paret de Catalunya,
Terradets, roca Regina, roca dels Arcs,

CADE

GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS

GRUP DE JOVENT

Aquestes sortides han estat organitza-
des amb eficàcia per diversos vocals del
grup i coordinades amb encert per Rafel
Serra i Llimona amb bona participació de
socis.

Grup d’Estudis Botànics Ramon
Pujol i Alsina
Les excursions efectuades per aquest grup
han estat les que segueixen:
• 28 de gener: Montblanc.
• 28 de febrer: el Corredor, amb visita a

arbres monumentals.
• 25 de març: jardins de Mar i Murtra i un

recorregut fins a Tossa. 
• 22 d’abril: la vall del Cardó.
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• 19 de maig: matinal al Parc Güell.
• 20 de maig: parc natural de la serra del

Montsant.
• 17 de juny: Taradell.
• 30 de juny i 1 de juliol: vall de la Llosa i

matinal a Bor. Actes de cloenda del curs
al xalet de la UEC.

• 21 d’octubre: Matagalls (Montseny).
• 25 de novembre: la serra d’Almenara.
• 16 de desembre: massís de Garraf.

Aquestes sortides eficientment organit-
zades per vocals del grup han assolit bon
nombre d’assistents.

Conferències i audiovisuals 
del Grup d’Estudis Botànics
Ramon Pujol i Alsina
• 17 de gener: «Recull de plantes tòxiques

que podem observar i només fotografiar»
per Hermínia Escolà i Enric Ventura.

• 15 de febrer: «Apunts de la jardineria
mediterrània», per Jordi Fàbregas.

• 22 de febrer: «Menorca el mes de maig,
paisatge i vegetació», per Jaume Arbona.

• 8 de març: «La laurisilva de les Canà-
ries», per Josep M. Panareda.

• 19 d’abril: «Els teixos a Catalunya», per
Josep M. Panareda i Enric Orús.

• 9 de maig: «Aspectes de la vegetació de
la serra del Monsant», per Carmina Coll i
Francesc Vallhonrat.

• 10 de maig: «Els canvis climàtics i els
canvis en el paisatge vegetal els darrers
vint mil·lenis», primera part, per Josep M.
Panareda.

• 17 de maig: «Els canvis climàtics i els
canvis en el paisatge vegetal els darrers
vint mil·lenis», segona part, per Josep M.
Panareda.

• 17 d’octubre: Inauguració del curs de
botànica 2007/2008 amb presentació
de les activitats per Josep Nuet, lliura-
ment dels premis Pius Font i Quer de
Fotografia Botànica i projecció del video-
reportatge «Natura a Cazorla», de Fran-
cesc Juandó.

• 21 de novembre: «Recordant el Dr. Oriol
de Bolós», per Josep Nuet.

• 28 de novembre: «Què és i per a què ser-
veix la biodiversitat», per Josep M. Pana-
reda.

Equip de Recerca Botànica
Els directors científics Valentí González i
Josep Nuet han estat treballant en els pro-
jectes «Atles dels arbres de la serra de Coll-
serola» i «Flora de la vall de Saltèguet»,
amb sortides de treball de camp al llarg de
tots els mesos de l’any i amb sessions de
treball al laboratori per determinar les plan-
tes recol·lectades. Les següents activitats
són fruit d’aquesta tasca:
• 22 de març: presentació de la primera

«Flora de la vall de Saltèguet (la Molina)»,
per Valentí González i Josep Nuet.

• 14 de juny: «Flora i vegetació de la bassa

de Sanavastre», per Valentí González i
Josep Nuet.

Grup d’Excursions de Geologia
• 8 de febrer: inauguració del curs amb la

conferència «Les roques que anem conei-
xent», per Isabel Giménez, Núria Arnan i
Joan Martínez, i presentació de les activi-
tats del curs.

• 11 de febrer: excursió als boscos Blaus de
can Roca i Sant Pere Sacama.

• 11 de març: sortida a Aigua-Xellida
• 13 de maig: Pedraforca (Berguedà)
• 18 de novembre: visita al museu de Geo-

logia Valentí Masachs de Manresa.
Les excursions ha estat organitzades

per vocals del Grup sota la coordinació d’I-
sabel Giménez.

Excursions amb autocar
El 27 de gener es va fer l’excursió tradicio-
nal «amb abric i bufanda» a la Tarraco roma-
na, vila dels Munts i Roc de Sant Gaietà,
amb un dinar de germanor, organitzada per
Francesc Gurri.

Viatges Geogràfics i Culturals
• Del 26 d’abril al 3 de maig: parc natural

de les Serres de Cazorla, Segura i Las
Villas.

• 19 i 20 de maig: Pirineu aragonès, català
i francès, visitant Roda d’Isàbena, Santa
Maria d’Ovarra, Bossost i Saint Bertrand
de Cominges.

• Del 3 al 13 de juliol: Extremadura i Portu-
gal. Visites a Guadalupe, Trujillo, Càce-
res, Monfragüe, Lisboa, Èvora i Mérida
entre altres llocs interessants.

• 29 i 30 de setembre: Pirineu català.
Valls d’Andorra i Tavascan.

• 27 i 28 d’ocubre: Pirineu aragonès. Buja-
ruelo, Otal, miradors del Mont Perdut.

• 25 de novembre: la Garrotxa. Cloenda
del curs amb dinar col·lectiu.
Els viatges d’aquest grup han estat orga-

nitzats amb èxit i nombrosa assistència per
Francesc Juandó i Maria Vilalta.

Conferències i audiovisuals
• 21 de febrer: «Bells escenaris alpins», 8a

i darrera etapa per Carles Macià.
• 15 de març: «Parcs Naturals dels Estats

Units», per David Bueno.
• 21 de març: «L’illa de Còrsega, entre el

mar de Lígur i la mar Tirrena», per Enric
Ventura.

• 12 d’abril: «L’Índia del Sud», per Julià
Sàez.

• 18 d’abril: «Les papallones del Mont-
sant», per Francesc Vallhonrat.

• 16 de maig: «Les Pitiüses, indrets de
tranquil·litat», per Enric Ventura.

• 6 de juny: «Cap d’any al deser t del
Níger», per Julià Sáez.

• 20 de juny: «El Tibet, el sostre del món»,
per Jordi Llorens.

• 27 de juny: «Nord d’Argentina», per Julià
Sáez.

• 24 d’octubre: «Rioja, Burgos, País Basc i
Condado de Treviño», per Francesc Juan-
dó i Maria Vilalta.

• 14 de novembre: «l’Alguer: parlem cata-
là. Un recorregut pel Nord de Sardenya»,
pel Dr. Joaquim Montoriol.

• Del 15 al 30 de novembre: exposició de
fotografies de Carme Ollé «Fa vint anys
que anàrem a Islàndia» a la sala Albert
Gordon.

• 13 de desembre: Videoreportatge «Viat-
ge a Extremadura i Portugal» de Joquim
Ferràndiz i Pilar Umbon.

Projeccions-conversa
En el recent estrenat espai a la cinquena
planta dedicat a la projecció de treballs dels
socis amb intervenció del públic s’han pro-
duït les següents sessions:
• 31 de gener: viatges diversos d’Albert

Font.
• 28 de febrer: «Pirineu Aragonés» i «Las

Bardenas Reales», d’Antoni Perelló
• 14 de març: «Yukon, Alaska» i «De Chica-

go a Nova Orleans», d’Eugeni Hockeme-
yer

• 11 d’abril: «Viatge al Vietnam», d’Estanis-
lau Torres

• 23 de maig: «Argentina», d’Albert Font
• 7 de juny: «Portugal 2003», de Joaquim

Ferràndiz i Pilar Umbon.
• 13 de juny: «El Japó, vida i paisatge», de

Dora Serra.
• 7 de novembre: «Xina, l’any del mico», de

Joan Durban.
• 22 de novembre: «Extremadura», d’Antoni

Perelló.
• 12 de desembre: «Normandia-Bretanya»,

de Ramon Fornt.

XXIIè Premi Pius Font i Quer 
de Fotografia Botànica
El 17 d’octubre en el decurs de la inaugura-
ció del curs del Grup d’Estudis Botànics
Ramon Pujol i Alsina es van lliurar els premis
que porten el seu nom:
• Primer premi: Col·lecció lema «Pedra»

d’Albert Petit Saludes.
• Primer accèssit: Col·lecció lema «Itaca»

de Joaquim Ferràndiz i Rovira.
• Segon accèssit: Col·lecció lema «Artiga»

de Josep Nuet i Badia.
Actuaren de jurat, Josep Maria Panare-

da, catedràtic de geografia física de la Uni-
versitat de Barcelona, i Ramon Barnadas,
director de l’Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya.



Excursions culturals amb autocar
• Gener: Capellades i la Pobla de Claramunt.

Visita del Museu Molí Paperer a Capella-
des i a la Pobla, el seu castell i restes de
l’església romànica de Santa Maria. 

• Febrer: Sant Ramon Nonat i Cervera. Visi-
ta guiada al santuari de Sant Ramon
Nonat, Museu Comarcal Duran i Sanpere i
casa pairal de la família Duran a Cervera.

• Març: cap de setmana al Matarranya.
Calaceit, (museu de Joan Cabré), Vall-de-
roures (castell i església gòtica de Santa
Maria), la Freixeneda (casc antic) i Pena-
roja de Tastavins (santuari de la Verge de
la Font). 

• Abril: la Conca de Barberà. Vimbodí i
Poblet, Museu del Vidre i castell de Mil-
manda.

• Maig: Ulldecona: visites guiades a olive-
res mil·lenàries de l’Arior, recinte fortificat
del castell medieval, casc antic, ermita de
la Pietat i Centre d’Interpretació d’Ar t
Rupestre dels abrics de l’ermita. 

• Juny: la Cerdanya. Bellver i Martinet. A Bell-
ver: Museu del Bosc, ca les Monges i el
Sequer de les Pinyes. A Martinet: Museu
Casa del Riu. Visites guiades.

• Juliol: cap de setmana a la vall d’Aran. Vie-
lla, esglésies romàniques d’Arties i Salar-
dú, excursió en 4 x 4 a la ribera de Varra-
dós, cascada del Pitx i Vilamòs.

• Setembre: excursió a la vall d’Ora:
Navès, Ecomuseu de la vall d’Ora i esglé-
sia de Graudescales. 

• Octubre: pont del Pilar a la vall d’Àssua i
Pobla de Segur. Complex Mauri i el molí de
l’oli, pobles de la Bastida, el Tron, Sorre i
Llessui (museu del Pastor i fàbrica de for-
matges), Museu de les Papallones a Pujalt.

• Novembre: Montseny. Viladrau i els seus
voltants. Visita del Centre Cultural Euro-

peu de la Natura i ruta guiada del bando-
ler Serrallonga i la Sala.

• Desembre: excursió cultural sorpresa.
Un total de 11 excursions, por tades

totes elles per la vocal Mercè Falcó.

Excursions amb mitjans 
de transport públic i amb
recorregut a peu de 3 a 4 hores
• Gener: Castellar del Vallès, visita Museu

d’Eines del camp, ermita de Sant Julià
d’Altura, castell Vell, font de Sant Antoni,
torrent de la Penitenta, Casal del Pesse-
bre i Castellar del Vallès. (Sortida amb
autocar, conjuntament amb el Grup de
Veterans de la Secció de Muntanya)

• Març: Vallès Oriental: Llinars, can Torra-
pà, Collsabadell, Llinars.

• Maig: 
- Vallès Oriental: Cardedeu, el Fou, Llinars.
- Costa Daurada: port de l’Ametlla de Mar,
cala l’Alguer, Pixavaques, cala del Cemen-
tiri, cala d’Estany Tort, Ametlla de Mar. 
- Els 7 turons de Barcelona: turó de Mon-
teroles, turó del Putxet, turó de la Creue-
ta del Coll, turó de Cimany, turó de Sant
Just, turó del Carmel i  turó de la Rovira.

• Juny: 
- Costa Brava i la Selva: jardins Pinya de
Rosa, cala de Sant Francesc, castell de
Sant Joan, cala Sant Francesc, font d’en
Romà, platja de Blanes. 
- Costa Brava: Blanes, ermita i castell de
Sant Joan, cala Sant Francesc, cala Boa-
della, Fanals i Blanes.

• Juliol: Costa Daurada: Hospitalet de l’In-
fant,  platja de l’Arenal, punta de Gestell,
cala d’Oques, platja del Torn.

• Setembre: Costa Brava: Llançà, platja de
Llançà, platja Grifeu, punta Canyelles,
cap Ras, punta del Borró.

• Octubre: 
- Sant Feliu de Guíxols: Plaça de Sant
Pere, cala de Port Salvi, ermita de Sant
Elm, cala del Vigatà, pineda d’en Babaia,
pla de ses Mòdegues, camí romà, camí
del Pi de la Milana, camí de la font del
Pastor, riera de les Comes, la vall de Mas-
canada, monestir benedictí de Sant Feliu.
- Garraf: Museu del Ferrocarril a Vilanova
i la Geltrú GR cap a Sitges. Visita del
parc de Terramar i l’ermita de la Mare de
Déu del Vinyet.

• Novembre: 
- De les Fonts a Sant Quirze del Vallès:
torrent de can Corbera, ermita de Sant
Feliuet, parc de la Batsuca i estació de
Sant Quirze. 
- L’Anoia: els Mollons i el castell de Cas-
tellolí, a la Pobla de Claramunt.
Un total de 13 excursions, de les quals

Jacint Pallarols fou vocal de 5, Vicenç Peig
també de 5, Jordi Fontarnau de 2 i Josep
Llinares conjuntament amb Jacint Pallarols
d’una altra.

Conferència
El mes de novembre el Dr. Joan F. Cabes-
tany, membre de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, ens parlà d’Antoni Rubió i Lluch, pri-
mer president d’aquella entitat i alhora
primer president del CEC.

Visites culturals guiades
• Gener: exposició «Jean Honoré Frago-

nard, inspirat i inspirador de Rembrandt»
al CaixaForum.

• Febrer: 
- Exposició «Artífex-enginyeria romana a
Hispània», al Museu d’Arqueologia de
Catalunya. 
- Exposició «El món d’Anglada Camara-
sa», a CaixaForum.

• Març: Museu Africà Daniel Comboni. 
• Maig:
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HISTÒRIA I ART

Esquí alpí
Una vegada més la temporada d’esquí alpí ha
estat una font d’inspiració per a molts socis
que s’han atrevit a gaudir de la natura i les
emocions que s’experimenten durant la pràcti-
ca d’un esport de risc com és l’esquí alpí.

La temporada va començar l’1 de desem-
bre amb la sortida de l’equip de competició
durant les vacances del pont de la Puríssima i
ha finalitzat el 30 de març amb la cursa de
veterans del CEC. Al llarg d’aquests quatre
mesos el CEC ha ofert un ampli ventall de
possibilitats per anar a esquiar, sobretot per
als joves i els infants (d’entre 7 i 20 anys).
Tant els joves com els infants han pogut gau-

dir de la possibilitat d’entrar en l’equip d’es-
quí alpí i pujar a esquiar cada quinze dies,
com també la possibilitat de pujar a fer un
curset durant uns dies concrets, de cap de
setmana o de vacances escolars, per apren-
dre i perfeccionar el seu nivell d’esquí. No
oblidem que es tracta d’una activitat física-
ment dura, però molt formativa per els nois i
noies d’aquestes edats. És una activitat dura
perquè són moltes hores d’esquí seguides o
gairebé seguides, cinc hores cada dia, i és
formativa perquè els nois i noies estan tot el
dia junts, acompanyats pels monitors del CEC
amb l’objectiu de cohesionar el grup i fer que
tots els integrants es trobin al millor possible.

Per una altra banda, també s’han intentat
promoure les activitats d’esquí alpí per als
socis que tenen més de 20 anys. Es tracta
de cursets amb un nombre mínim de places,
és a dir, a partir de cinc persones. Malaura-
dament, no s’han dut a terme a causa de la
poca demanda de l’activitat o a la poca infor-
mació que han rebut els socis. La secció
d’esquí alpí agrairia molt a tots els socis inte-
ressats en esquiar que enviessin un e-mail a
la secció indicant el tipus d’activitat que els
agradaria practicar la pròxima temporada.

Esquí de fons
Es va participar en diverses marxes com:
Beret: 10 km; Los Llanos a Benasc: 10 km;
Naut Aran: 5 km, i també la Marxa d’Estònia:
30 km. Es va participar en una sortida a la
Rabassa organitzada per l’Associació d’EB. 

SECCIÓ D’ESQUÍ
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Activitats de la Secció:
Pel que fa a l’organització de sortides ober-
tes, cal dir que han resultat un èxit de parti-
cipació. També ha estat un èxit el 51 Curs
d’introducció a l’espeleologia realitzat el
passat mes de novembre, amb 22 perso-
nes inscrites. Tal i com s’acostuma a fer el
primer trimestre de l’any, es van portar a
terme sortides de postcurset i de perfeccio-
nament tècnic.

Campanyes espeleològiques:
Enguany la campanya d’estiu al Pirineu ara-

gonès ha estat poc profitosa. S’ha fet poca
prospecció i amb resultats desencoratja-
dors, tant a Alano i Cotiella com a Tendeñe-
ra. Una desobstrucció que no va enlloc i
una escalada inacabda clouen aquests
resultats escadussers. Ben diferent han
estat les coses en la campanya conjunta
amb els espeleòlegs anglesos de l’Oxford
University Caving Club (OUCC) a la Vega de
Ario (Pics d’Europa). S’ha explorat un
avenc, la Fisura Chica, fins a -650 m. Diver-
ses continuacions amb corrent d’aire per-
meten ser optimistes de cara al futur.

ERE

- Exposició «Natures mortes de Sánchez
Cotán a Goya. Col·lecció Nasseiro, del
Museu del Prado», al MNAC. 
- Teatre del Liceu i les seves
instal·lacions tècniques. 
- Jardins Bosc Bertran del Putxet. (XIII visi-
ta del cicle «Jardins de Catalunya»).
Comentaris per Enric Orús, del Grup d’Es-
tudis Botànics Pujol i Alsina.

• Setembre: exposició «L’art del ferro. Rusi-
ñol i el col·leccionisme del seu temps», visi-
ta guiada a l’exposició a l’edifici Miramar de
Sitges realitzada pel Consorci del Patrimoni
de Sitges i amb col·laboració de la cessió
de diversos dibuixos i documents de l’arxiu
històric del Centre Excursionista de Cata-
lunya.

• Octubre: Masia Museu Serra (taller de
ceràmica) a Cornellà de Llobregat (Conjun-
tament amb la Secció de Fotografia).

• Novembre:
- Exposició «Els colors ocults de la Natu-
ra», al Jardí Botànic de Barcelona. 
- Exposició del Centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans.

• Desembre:
- Visita al Palau Moxó de Barcelona.
- Exposició del Centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans. (segona visita)
- En total 11 visites, vuit amb la vocal
Mercè Falcó, una amb Salomé López, una
amb Josefina Garriga i una amb Francesc
Olivé conjuntament amb Mercè Falcó.

Grup Miquel Farré 
de Dibuix i Pintura
Organitzades per la vocal Francesca Valls
es van fer les sortides següents: 
• Febrer: Turó Parc. 
• Abril: parc de la Ciutadella. 
• Novembre: palau de Pedralbes.

Del 3 al 30 de maig es va fer la XX Bien-
nal de Dibuix i Pintura, amb participació
dels socis següents: Francesc Amat, Josep
Belza, Mercè Falcó, Josep M. Garrut, Júlia
Mata, Roser Pérez, Juan M. Rabat, Núria
Ribot, Francesca Valls i Dolors Vizcaino.

Del 3 al 28 de juny es va fer l’exposició
de pintures d’Ingrid Garcia-Moya.

Activitats musicals
Organitzades conjuntament amb la Secció
de Cinema i Vídeo. Coordinadora per part
de la Secció de Història i Art: Mercè Falcó.
• Maig: concert de Jazz a càrrec d’alumnes

del Conservatori del Liceu.
• Juny:

- Conferencia de Joan Vives sobre «El nai-
xement de l’òpera. Monteverdi».
- Projecció en vídeo de l’òpera «La Fada»,
d’Enric Morera i Massó Torrents, en el 110
aniversari de la seva estrena. Presentació:
Francesc Olivé.
- Projecció en vídeo de l’òpera La clemen-
za di Tito, de Mozart.

• Octubre:

- Concert de Quartet de corda a càrrec
d’alumnes del conservatori del Liceu.
- Projecció en vídeo de l’òpera La fanciu-
lla del West, de Puccini.
- Projecció en vídeo de Bach. Apunts biogrà-
fics i musicals i fragments del concert 24
hores de Bach a la Markplatz de Leipzig.
- Conferencia «Aproximació a la figura del
compositor Manuel Blancafort», a càrrec
dels seus néts Sergi Blancafort i Xavier
Calsamiglia.

• Novembre:
- Concert Trio Il Piacere, obres del barroc
italià i alemany.
- Projecció del film Presidenten, de Karl The-
odor Dreyer, amb música composta per a
aquest film i interpretada al piano per Car-
les Robert, acompanyat al clarinet per Fran-
cesc Puig i al violoncel per Gabriela Deakin.

• Desembre: concert de Nadal a càrrec de
la Coral Sarrià, dirigida per Víctor Frígola.

Grup d’Estudis Rurals
Cicle combinat «Lloses i pedra en sec», que
consta de tres excursions amb autocar i una
conferencia. Vocal: August Bernat.
• Febrer: Monistrol de Calders. Barraques

de la ruta i dolmen de pla de Trullàs.
• Març: Itinerari megalític als voltants de

Romanyà de la Selva: Paradolmen del
camp d’en Guitó, menhir de la Murtra, cista
i inscultures del mas d’en Roquet, galeria
coberta de Puig d’Arques, galeria coberta
de la cova d’en Daina, cistes de la carrete-
ra de Calonge i de la finca d’en Guitó,  (amb
la col·laboració de Lluís Vidal i Carme Vila).

• Abril: Conferencia amb diapositives de
«Les tines de la Vall del Flequer» a càrrec
de Joan M. Vives i Teixidó). Excursió a les
tines de la vall del Flequer: tines d’en
Bleda, tines de l’Escudelleta, tines del
Ricardo, tines de les Balmes Roges. 

Exposició homenatge
Col·laboració en l’exposició de dibuixos i
fotografies d’Enric Brasó i Vendrell, feta
durant el mes de gener del 2007 a iniciativa

del Grup de Veterans de la Secció de Mun-
tanya, en record del company desaparegut.

Verdaverd
Sota aquest nom s’ha iniciat una nova acti-
vitat consistent en passejades de màxim
tres hores pels parcs i jardins de Barcelona
a través de les seves quatre artèries princi-
pals. Les dues primeres han estat:
• Novembre: del Besòs al Poblenou, visi-

tant el parc de Diagonal Mar. Barri del
Poblenou i cementiri Vell. 

• Desembre: barri de la Barceloneta i el
Port Vell. 

Vocal d’aquestes activitats Vicenç Peig.

Bagatge de cançons
Sota la direcció de Robert Híjar i Roser Cas-
telló, cada dijous últim de mes (excepte
juliol, agost i setembre) de 2/4 de 7 a 3/4
de 8 i, posteriorment, de 6 a 3/4 de 8 del
vespre, s’ha reunit el grup de persones inte-
ressades en recordar i cantar les cançons
tradicionals i de muntanya. També el mes
de maig van fer conjuntament una sortida al
Parc de Torreblanca, a Sant Just Desvern.

Juntes Ordinàries 
i Assemblea General
Els membres de la Junta de la Secció s’han
reunit mensualment per a la preparació de
les activitats. L’Assemblea General Ordinà-
ria va tenir lloc el 14 de desembre, en la
qual es va confirmar la continuïtat dels
components de la Junta, amb la incorpora-
ció de Vicenç Peig que des del mes de maig
ha vingut col·laborant com a vocal d’excur-
sions i sortides, i Joan Manuel Martínez-
Moro, que també en els darrers mesos ha
col·laborat en diverses tasques. 

El president Josep Maria Garrut considera
que no es adient procedir a renovació dels
càrrecs de la Secció (que els correspondria
cessar), ja que en aquests moments el Centre
està en plena reestructuració de les seccions.

Nombre de socis de la Secció a 30 de
novembre de 2007: 386.



Actes de les noces de platí
• 15 gener: cinema familiar, projecció dels

films següents: Exercicis espirituals a la
Puda de Montserrat. Felices pascuas (el
cicle de festes nadalenques primera
comunió de Ferran Font Serra; totes tres
de Pere Fonts dels anys 1944, 1945 i
1949). La família Salvans, escenes fami-
liars; dos casaments, ambdues de Josep
Salvans (1930). En va fer la presentació
l’Anna Fernàndez, de la Cinemateca Docu-
mental de Terrassa.

• 29 de gener: centenari del naixement del
cineasta Enric Fité amb la projecció de:
Porta closa (1947) (multipremiada a la
UNICA ialtres festivals de cinema) i Fuen-
tes de Barcelona (1957). Va fer la pre-
sentació la Dra. M. Encarnació Soler, pre-
sidenta de Cinema-Rescat.

• 5 de febrer: films de ficció (I): Montserrat,
de Delmiro de Caralt (1932). Diaris, de Joan
Salvans (1934). El campió, de Josep Cas-
telltort i Josep M. Lladó (1952). La ventana,
de Pere Font (1959). La presentació va anar
a càrrec d’en Raül Contel

• 5 de març: Centenari del naixement de
Felip Sagués. Projectem el documental La
doble vida del fakir, d’Esteve Riambau i
Elisabeth Cabeza recuperant la seva
pel·lícula Imitando al fakir. Va fer la pre-
sentació l’Alfons Hereu i Ruaix.

• 12 de març: films de ficció (II): Instante
(1967), de Tomàs Mallol, Cos trencat
(1980), de Raül Contel, La casa (1980),
del Grup 3/P, Miratges (1983), de Jan
Baca i Toni Garriga. Va fer la presentació
en Raül Contel.

• 26 de març: inauguració de l’exposició
«Les eines del cinema amateur» feta grà-
cies a la col·lecció particular d’en Jordi
Tomàs i Freixa. Hi van col·laborar també
Francesc Estrada en el disseny i Jordi
Micó. Oberta fins al 27 d’abril. A continua-
ció vam estrenar el vídeo Memòria d’una
llum (petita), dels nostres companys de
Junta Artur Peix i Jordi Micó.

• 16 d’abril: films documentals: Un homenot
(1969), de Jan Baca i Toni Garriga. Dague-
rre i jo (1973), de Tomàs Mallol. Caps,
mans i mànegues (1974), de Jesús Borràs,
Antoni Colomer i Jaume Fina. Richard
Strauss (1986), de Carles Barba. La sessió
va ser presentada per Antoni Colomer.

Cal fer esment de l’activitat portada a
terme per alguns menbres de l’ERE en l’es-
pecialitat d’espeleobusseig: s’han fet pràc-
tiques a grans galeries subterrànies sub-
mergides a Andalusia, França, Mallorca i el
Pirineu.

• 21 d’abril: ens varem reunir a l’Hotel
Colón en un dinar de germanor.

• 23 d’abril: Diada de Sant Jordi, al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona a l’ac-
te institucional que cada any celebra el
CEC la Dra. M. Encarnació Soler va fer
una conferència amb el tema 75 anys de
cinema amateur.

• 14 de maig: films de reportatges: Enterra-
ment de l’alpinista Heinz Baldauf (1929),
d’Ignasi Canals. Corpus a Montserrat
(1950), de Pere Font. Els dies 11, miracle
(1976), de Jordi Tomàs. Assaig (1996), de
Jan Baca i Toni Garriga. Els mulats d’espi-
navell (2003), de Josep Rota. Presentació
a càrrec d’Artur Peix

• 11 de juny: films d’animació: Mig on, mig
off (1972), d’Arturo O’Neil i Domènech
Aran. Habitat (1971) i Banc i negre
(1974), de Jan Baca i Toni Garriga. Rit-
mos cromáticos (1978), de Jordi Artigas.
Pena, penita, pena (1981), Jordi Tomàs i
Francesc Estrada. El padrino, parte IV
(1992), de José i Manuel Lagares. Pre-
sentació a càrrec d’Atur Peix.

• 15 d’octubre: films de fantasia i experi-
mentals: El mundo al revés (1958), de
Francisco Font. No mas bananas (195)
d’Agustí Contel. Z (1998) i The noise
(2005), de Pedro Ballesteros. Eungenio
(2001), de Xavier Aguilà. Presentació a
càrrec d’Atur Peix.

• 29 d’octubre: Centenari de Domènech
Jiménez, amb la projecció del seu film El
hombre importante (1935) i altres de la
seva filmografia.

• 12 de novembre: films de viatges: Ariana
(Afganistan) (1972), de Ramón Avellane-
da. Els fills del blat (2002), de Josep Rota.
Moeraki (2003), de Ramón Font. Presenta-
ció a càrrec d’Artur Peix.

• 10 de desembre: films musicals i cancó fil-
mada: Els tres mosqueters (1973) i Blau-
grana show (1976), videoclips d’animació
de Jordi Tomàs i Francesc Estrada. Varia-
ciones sobre un tema de paganini (1980)
del Grup 3P. El concierto (1992), de Jaume
Campabadal. Jazz a mitja tarda (2004), de
Ramon Font. Presentació a càrrec d’Atur
Peix

Projeccions a la sala d’actes
• 22 de gener: selecció de videofilms del

Cal esmentar també la participació de
Roger Rovira en l’expedició internacional
Transpatagònia 2007, duta a terma a l’illa
de Madre de Dios de la Patagònia xilena,
amb l’objectiu de localitzar coves i avencs
en regions inexplorades encara.

Concurs Mundial UNICA 2006, de Gye-
oungyu (Corea).

• 26 de febrer: «Esclat de colors». Viatge a
l’Argentina nord-oest, de Rafael López

• 8 d’octubre: «Malta. Una costa turmenta-
da», de Rafael López

Activitats musicals
• 18 de juny: La clemenza di Tito, òpera de

W. A. Mozart.
• 22 d’octubre: La fanciulla del west,

òpera de Giacomo Puccini.
• 25 d’octubre: Bach. Apunts biogràfics i

musicals, film realitzat per la BBC.
• 19 de novembre: música de Carles

Robert per al film Presidenten de Karl
Theodor Dreyer. Acompanyaren al músic
al piano, Francesc Dilluns al clarinet i
Gabriela Deakin al violoncel.

• 17 de desembre: Die csárdásfürstin (la
princesa de les Csardes), opereta d’Em-
merich Kálmán.

Homenatge a la memòria 
de Josep Jordi Queraltó
En “Joe” ens va deixar per sempre el 27 de
gener. Vicepresident de la nostra Secció i
delegat del CEC representant Espanya als
Congressos i Certàmens UNICA.

L’homenatge a la seva memòria es va
celebrar el 3 de desembre i van parlar d’ell
l’Ernest Serrahima com a veí de Sarrià, en
Francesc Gurri com a company de viatges,
l’Enric Nosàs com a soci del CEC i l’Artur
Peix de la seva vinculació amb el cinema
amateur i la nostra Secció.

Es va projectar un muntatge fotogràfic de
Pere Parera, acompanyat d’un vídeo que es
va muntar amb imatges filmades per ell
mateix recordant la seva presència en dife-
rents activitats. Finalment es va projectar Els
raiers (1972) que realitzà conjuntament amb
Finita Umbert i que va representar Espanya a
la UNICA 197.

Medalla de la UNICA
a Toni Martí
El dilluns 19 de març es va lliurar la medalla
que cedeix la UNICA cada any a Toni Martí
per la seva feina de recuperació del patrimo-
ni audiovisual amateur. Va complementar la
sessió la projecció d’un vídeo que recull 19
seqüències de films seus de entre els anys
1973 i 2003. 

17è Curset de vídeo digital
Es va celebrar els dimarts i dijous en dotze
sessions començant el 27 de febrer i acabant
el 12 d’abril. El 15 de maig es va fer una pro-
jecció dels vídeos del cursetistes i se’ls va lliu-
rar un diploma.

Videotertúlia
Durant aquest any s’han celebrat quatre ses-
sions a la sala d’actes els dies 8 de gener, 7
de maig, 1 d’octubre i 5 de novembre.
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Edita amb nosaltres
Es van fer tres sessions a l’aula de la Sec-
ció els dies 18 de gener, 15 de febrer i 19
d’abril. Aquesta activitat va quedar absorbi-
da per la anomenada taller de vídeo.

Aula de l’ordinador
S’han fet catorze sessions en total a l’aula
de la Secció els dies 8 i 22 de febrer,  1, 8,
22 i 29 de març, 5, 12 i 26 d’abril, 3, 10,
24 i 31 de maig i 7, 14 i 28 de juny. Aques-
ta activitat va quedar absorbida per la ano-
menada taller de vídeo.

Taller de vídeo 
Aquesta activitat absorbeix les anterior-
ment anomenades edita amb nosaltres i
aula del ordinador i tenen cura de ella els
nostres consocis Joan Arrasa, Gabriel Bohi-
gas i Jordi Micó. Se celebren a l’aula de la
Secció. S’han fet 9 sessions els dies 4,
11, 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de
novembre i 20 de desembre.

49è Certamen de films i vídeos
amateurs d’excursions,
reportatges i documentals
Es van presentar 21 vídeos que van ser pro-
jectats a la sala d’actes en cinc sessions els
dies 12, 14, 16, 19 i 23 de febrer, mentre
que el dia 2 de març al mateix lloc es va fer la
lectura del veredicte, lliurament de premis i
projecció de tres dels films premiats. S’acom-
panya annex nº 1 de l’acta del jurat amb detall
dels membres del mateix i premis atorgats

70è Certamen estatal 
de vídeo no professional
selectiu UNICA 2007
Presentats 22 vídeos que van ser projectats
a la sala d’actes en 4 sessions els dies 21,
23, 28 de maig i 1 de juny, mentre el dia 5
es va celebrar la discussió pública i el vere-
dicte del jurat i el dia 8 del mateix mes es va
fer el lliurament de premis i la projecció dels
quatre films selccionats. S’acompanya
annex nº 2 de l’acta del jurat amb detall dels
membres del mateix i films seleccionats.

En el Concurs Mundial d’aquest any cele-
brat a Liptovsky Mikulás (Eslovàquia) de l’1
al 9 de setembre el vídeo Kid betun, de Raúl
Mancilla (Nueva Andalucía – Málaga) va
obtenir una medalla de plata. En representa-
ció del CEC varen assistir els nostres conso-
cis Jan Baca i Josep Rota, aquest com a
membre del Jurat Internacional.

Junta Directiva
Es va fer una reunió de junta cada mes,
excepte juliol, agost i setembre.  El mes de
maig el president en aquell moment, Joan
Manuel Martínez-Moro, va presentar la dimis-
sió, encara que va continuar responsabilit-
zant-se de la Tresoreria.  Va assumir la presi-
dència el vicepresident Artur Peix. Jan Baca,
responsable de relacions amb la UNICA, va
assumir el càrrec de delegat d’Espanya a
més de seguir formant part del Comitè d’a-
quest organisme. El 13 de desembre es con-
voca Assemblea Ordinària de Socis.
Joaquim Clos, president
Artur Peix, secretari

S’ha fet èmfasi en la pàgina web i s’ha
deixat progressivament de publicar les sor-
tides al butlletí; aquest fet ens permet mos-
trar les sortides molt de temps per enda-
vant i si cal es poden corregir o fer canvis
de darrera hora, sobre la marxa.

També s’ha deixat de banda el correu
convencional per utilitzar únicament el
correu electrònic, molt més ràpid i eficient,
i el que és més important per la nostra enti-
tat: econòmic.

Certament, alguns poden dir que s’han
perdut algunes bones pràctiques pel camí,
les reunions de junta un cop al mes o cada
dos mesos o un cop al trimestre com es
feien en els darrers temps de l’anterior
junta; però en un temps en què els mitjans
audiovisuals ens donen eines per facilitar-
nos la feina, no té sentit fer desplaçaments
a la nostra entitat, amb les conseqüents
dedicacions i pèrdues de temps i d’agenda
dels que hi anàvem. Aquestes reunions se
segueixen duent a terme, a les sobretaules
de les nostres sortides i durant les matei-
xes excursions, fent-les extensives i dema-
nant la complicitat i participació a tots els
que i vénen, d’aquesta manera els projec-
tes i la preparació de noves sortides i nous
reptes com el curs d’esquí alpí, s’aconse-
gueix que siguin propietat de tots i d’aques-
ta manera s’aconsegueix ampliar el nucli
d’implicats i aquests, per mitjà del boca-
orella fa que cada cop el grup sigui més
gran, com ho demostren els bons resultats
que estem aconseguint de moment, junta-

ment amb la web.
D’altra banda, i per motius tècnics, que

espero que es corregeixin ben aviat, hem
creat un espai virtual per penjar les fotogra-
fies de les sortides en un servidor extern:
«picasa», però això, lluny de ser un desavan-
tatge, és una manera de publicitar la nostra
C d’I i al mateix temps, el nostre estimat
Centre. 

També estem usant un correu extern per
facilitar l’enviament de missatges a tots els
socis i simpatitzants, i a tots els que d’algu-
na manera estan interessats en rebre la
informació de les nostres activitats, no dei-
xant de créixer dia rere dia.

Fruit de tot això, les nostres sortides
s’estan bellugant entre els 30 i els 55 par-
ticipants, depenent molt de les característi-
ques de les sortides i sense importar si
són d’un dia o de cap de setmana.

Aquesta és una altra de les fites assoli-
des per la junta, s’ha passat de les dues o
tres sortides de cap de setmana, a les set
del 2007; de la mateixa manera, les sortides
s’han anat fent cada cop més lluny i més
ambicioses: Carlit, Montardo, gorges de
Carançà.

Sortides realitzades, un total de tretze, de
les que la d’esquí es va anular a causa de la
desastrosa temporada, i la de l’abril al Mont-
sant, que es va convertir en una de cultural.
• Gener: el sot del Bac i la Trona, amb mit-

jans públics.
• Gener: curs d’esquí a Canillo (cancel·lada). 
• Febrer: sortida de raquetes a Vallter i pic

COMISSIÓ D’INFANTS de la Dona, amb estada al refugi de Pas-
tuira.

• Març: els Motllats, cova de la Gralla i
pont de Goi; a Capafonts.

• Abril: roca Falconera i clot del Cirer, (can-
cel·lada).

• Abril: camí vell a Siurana, la Trona i toll
de la Palla, pernoctació al refugi Mont-
sant Natura.

• Maig: les gorges de Carançà per Toés.
• Juny: pica del Canigó per Cortalets, amb

estada al refugi.
• Juliol: les gorges de Sant Aniol d’Aguja,

recorregut aquàtic, es va dormir al càm-
ping de Sadernes.

• Setembre: observació de la fauna del
delta de l’Ebre i ascensió l’endemà a la
Foradada i la torreta del Montsià; aquest
cop es va fer estada a l’alberg de Poble-
nou del Delta.

• Octubre: sortida d’alta muntanya al Mon-
tardo, per la vall de Travessany, amb esta-
da al refugi Ventosa i Calvell.

• Novembre: el Bisaura i els bufadors de
Bebí.

• Desembre: cova de la Taverna a Marga-
lef, i l’endemà ascensió a la roca Corba-
tera pel grau Gran des d’Albarca. Aques-
ta sortida es va rectificar el mateix dia a
causa de les condicions climatològiques
adverses que van desaconsellar la que
era programada al recó del Teix.

• Desembre: el tradicional sopar de Nadal,
aquest cop, es va dur a terme en el si de
la sortida de cap de setmana al Montsant,
estant un èxit total de participació. 
Enguany s’han programat un total de

divuit activitats. Actualment estem treballant
en nous projectes i reptes més ambiciosos.
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Recursos humans - Comptes ANY 2007 LIQUIDACIÓ ARXIU FOTOGRÀFIC CEC

DESPESES INGRESSOS

Concepte Pressupost Real Concepte Pressupost Real

Sou director (1) 8.280,00 8.280,00 CEC: Sou director (1) 8.280,00 8.280,00

Sou ajudant (1) 7.200,00 7.200,00 CEC: Sou ajudant (1) 7.200,00 7.200,00

Conservació 250,00 155,52 CEC: comandes (2) 300,00 994,60

CD 200,00 - CEC: Restauració taules 1.519,44 1.519,44

Cons. impressió 280,00 381,24 Clients: comandes (2) 12.000,00 10.713,23

Cadires 180,00 - Patrimoni cultural: marcs cartells 1.481,75 1.481,75

Calaixera 47,00 - Patrimoni cultural: mat. inform. 1.359,68 1.359,68

Prestatgeries 1.080,00 808,74

HDD extern (Mat. inf.) 240,00 373,92

Ordinador  (Mat. inf.) 780,00 985,76

Mat. inf. divers 136,00 58,80

Berenar voluntaris 280,00 138,24

Jornades Arxius Fot. 210,00 136,00

Laboratoris (2) 500,00 465,57

Restauració taules 1.519,44 1519,44

Marcs cartells esquí 1.481,75 1481,75

Programari 800,00 800,00

SUMA 23.464,19 22.784,98 32.140,87 31.548,70

(1) Comptabilitzat fins el desembre de 2007  -  (2) Comptabilitzat fins el novembre de 2007

Pel que fa al funcionament públic de l’Arxiu
Fotogràfic durant el 2007 ha atès 224 con-
sultes presencials, 450 realitzades per
correu electrònic, 1 per correu convencio-
nal, i 134 mitjançant telèfon. Aquest servei
d’atenció al públic ha generat comandes
que han suposat la realització de 169
còpies en paper fotogràfic, 525 en fitxers
digitals, i 687 fotocòpies de les imatges
contingudes a l’AF. El contingut d’imatges
en format digital s’ha incrementat en 2.587
unitats, i els corresponents originals s’han
condicionat en les condicions de preserva-
ció adients.

A més de particulars, han consultat i fet
ús dels nostres fons per a la realització de
llibres, exposicions o documentals, les
següents entitats:

Agència del Carmel i Entorns SA, Angle
Editorial, Ajuntament d’Arbúcies, Ajunta-
ment de Cabrera, Ajuntament de Calders,
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor,
Altaïr, Arqueocat, Arstecnica, Associació de
Veïns de Vilalleons, Arxiu comarcal del Sol-
sonès, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Centre de Documentació del
Patrimoni i la Memòria, Centre d’Estudis de
la Conca de Barberà, Cimae SCCL, Criteria

SCCL, Comunicación y Publicaciones, Con-
cell Comarcal del Pallars Jussà, Creative
Media Group SL, Diputació de Barcelona
(Parcs Naturals), Estudi Puche, Fomento del
Trabajo Nacional, Fundació “la Caixa”,
Generalitat de Catalunya (Departament de
Cultura, Serveis Territorials de Lleida, Direc-
ció General de Turisme), Història Viva SCP,
Instituto Geológico y Minero de España, Edi-
torial Campo Base, Editorial Pòrtic, Edicio-
nes Primera Plana, Enciclopèdia Catalana,
Institut Barcelona Esports, Krom Restaura-
ció, La Fàbrica de la Tele SL, Muntanya,
Museu Etnològic del Montseny, Museu
Picasso, Museu d’Història de Granollers,
Plan Marketing y Comunicación SL, Platafor-
ma en Defensa del Solsonès, Produccions
Culturals Transversal SL, Proyectos Gráfi-
cos Editoriales SL, Sàpiens SCCL, Sintag-
ma Projectes Culturals, Txinpartetan SL,
Universitat de Barcelona, Universitat Pom-
peu Fabra, Viena Edicions SL.

Donacions
El fons documental ha estat incrementat per
les donacions realitzades per Elena Maria
Saló, Maria Guitard, Enric Mateu, Antoni
Moyès, Francesca Sellès i Pilar López.

Comissió de Patrimoni Documental ARXIU FOTOGRÀFIC

Comunicació
S’han realitzat visites comentades a alum-
nes d’antropologia de la Universitat de Bar-
celona i de l’escola d’arxivística (ESAGED).
D’altra banda, i conjuntament amb l’Ecomu-
seu de les Valls d’Àneu, s’ha promogut la
constitució d’un grup d’arxius amb contin-
gut fotogràfic pirinenc per tal de difondre
els autors amb aquest tipus d’imatges i
crear una borsa d’exposicions.

Voluntariat
Durant l’any 2006 l’Arxiu Fotogràfic ha
comptat amb la valuosa col·laboració de
Ton Abel, Anna Maria Argimon, Ramon
Capellas, Enric Esteve, Joana Ferrer, Rosa
Figueras, Carme Folgueras, Francina Fornie-
les, Victòria Garcia, Susana Muriel, Margari-
ta Palmer, Montserrat Pi i Núria Scherdel.

Recursos humans
L’equip del servei de l’Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya ha estat
integrat per Ton Abel (vocal responsable de
l’Arxiu Fotogràfic) i, com a personal contrac-
tat, en Berenguer Vidal i Tello (tècnic), i
Ramon Barnadas i Rodríguez (director).
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part en la Cursa de Collserola; en Dani, cec
total, va ser el guanyador en la categoria
Esport Adaptat.

Excursions
Els vocals de la Comissió van organitzar diver-
ses sortides. Vam anar a la vall de  Núria i al
naixement  del riu Fontalba (2 dies). Al salt de
Sallent. Al volcà de Santa Margarida i la fage-
da d’en Jordà. La Foradada a Can Tonigròs.
L’excursió del Pessebre, fet d’una amb fang
artesanalmet i dut a la residència d’avis de
l’Ordal.

Caiac
Es va fer una sortida a la cala Montgó. 

Natació
En natació, a part dels entrenaments en
piscina curta de 25 m, s’han realitzat vuit
entrenaments, d’una hora mitja, a la pisci-
na de Sant Jordi de 50 m.

S’ha participat en les lligues catalanes
que s’han organitzat  a Badalona, Trinitat
Vella, Terrassa, Ciutat Badia i el Prat de Llo-
bregat.

S’han celebrat dos campionats de Cata-
lunya, el d’hivern i el d’estiu, a Molins de
Rei i al CAR de Sant Cugat respectivament.

Un dels nostres nedadors va participar
en el Campionat d’Espanya absolut infantil
a Saragossa. La FCEMF va organitzar,

també a Saragossa, el Campionat d’Espan-
ya de natació adaptada on hi van participar
tres nedadors. 

Set nedadors van participar el desembre
en el V Meeting Internacional de Benicarló.

Per la Mercè tres esportistes van fer la
travessia de 400 m al port de Barcelona i
el dia de Nadal els mateixos esportistes
van par ticipar a la Copa Nadal 200 m,
també al port de BCN.

L’esquí de fons es practica dempeus i
assegut, amb cadira nòrdica. 

Collserola
Sis dels nostres esportistes van prendre

COMISSIÓ D’ESPORT ADAPTAT

VOCALIA D’ATENCIÓ AL SOCI I DINAMITZACIÓ SOCIAL

25 de gener Xerrada per els vocals del CEC sobre acolliment als nous socis, 27 pax CEC

a càrrec del psicòleg Jaume Plana

9 de febrer Teatre El mètode Grönholm 24 pax Teatre Poliorama

14 de febrer Risoteràpia - La força del riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 20 pax CEC

22 de febrer Xerrada per els vocals del CEC sobre acolliment als nous socis, 21 pax CEC

a càrrec del psicòleg Jaume Plana

7 de març Benvinguda als nous socis 47 pax CEC

14 de març Risoteràpia - La força del riure a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 18 pax CEC

21 de març Ergonomia i cos, Rosa Moner (fisioterapeuta), Pepa Igartua 

(quiromassatgista) 5 pax CEC

23 de març IMAX Cinemes 24 pax IMAX Cinemes - Port Vell

11 d’abril Pel·lícula - Festival de Torelló 42 pax CEC

13 d’abril Teatre Pels pèls 20 pax Teatre Borràs

18 d’abril Risoteràpia - La força del riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 21 pax CEC

25 d’abril Ergonomia i cos, Pepa Igartua (quiromassatgista) CEC

18 de maig Risoteràpia - La força del Riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 19 pax CEC

30 de maig Pel·lícules guanyadores del Festival Internacional 160 pax CEC

de Cinema de Muntanya de Torelló.

13 de juny Benvinguda als nous socis 29 pax CEC

28 de juny Jazz al Jamboree - Sortida nocturna 15 pax CEC

4 de juliol Risoteràpia - La força del riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 12 pax CEC - piscolabis

25 d’octubre Teatre - El llibertí 16 pax Teatre Poliorama

7 de novembre Risoteràpia - La força del riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 16 pax CEC

21 de novembre Massatge i ergonomia corporal 5 pax CEC

10 de desembre Risoteràpia - La força del riure, a càrrec de la psicòloga Montse Ferraro 22 pax CEC - piscolabis

11 de desembre Benvinguda nous socis 18 pax CEC

12 de desembre Illa Reunión - Cinema CEC

19 de desembre Massatge i ergonomia corporal 5 pax CEC



Sortides:
• Matinals del dijous: 1 de febrer, Santa

Creu d’Olorda i Torre del Bisbe a Collse-
rola (17 p); 1 de març, de Sitges a Vila-
nova al Garraf (14 p); 3 de maig, Can
Cerdà, Portella Valldaura i Serra Fotja a
Collserola (11 p); 7 de juny, Can Bordoi i
Església de Sant Sebastià a Llinars del
Vallés (14 p); 4 d’octubre, la Conreria i
Castellruf a Tiana (13 p)

• Dijous culturals: 8 de febrer, museus, dels
Traginers i de la Pell a Igualada (14 p); 8
de març, la Tarragona romana, amfiteatre,
circ... (19 p); 12 d’abril, museu Comarcal,
cova i basílica de Santa Maria a Manresa
(12 p); 17 de maig, el temps de flors a
Girona (17 p); 14 de juny, mines prehistòri-
ques i Museu a Gavà (15 p); 13 de desem-
bre, visita al monestir i el Museu Aymà de
Sant Cugat del Vallès (19 p).

• Sortides dels dijous (tot el dia): 18 de
gener, visita a les coves de Mura a la
comarca del Bages (9 p); 15 de febrer, el
Corredor a Llinars del Vallès (11 p); 15 de
març, puig Castellar i Puig Solanes a Pon-
tons, comarca del Baix Penedès (11 p); 19
d’abril, Santa Maria del Puig i Mirador dels
Blaus a la Serra de Rubió a Esparreguera
(5 p); 10 de maig, Sèquia de Manresa, al
Bages (10 p); 21 de juny, Puigmal des de
Fontalba (8 p); 20 de setembre, Savasso-
na i Salt de la Minyona a Tavèrnoles (15 p);
18 d’octubre, pels voltants de Taradell a la
comarca d’Osona (20 p); 8 de novembre,
ermita de Bellmunt  a Vidrà (11 p); 15 de
novembre, Torrelles de Foix i castell de
Peralta (14 p). Pel dia 20 de desembre hi
ha programada una excursió  de tot el dia
de Sant Andreu de la Barca a Pallejà. Pel
dia 26 de desembre hi ha programada la
clàssica matinal de Sant Esteve a  les Agu-
des del Montseny pels Castellets.

Web de Càmping
A la web del Centre i a l’apartat de la sec-
ció, s’hi pengen regularment les activitats i
les convocatòries de reunions que es poden
consultar abans de rebre el butlletí.

Campaments de vacances
Antoni Gelabert
La presentació del campament es va fer el
dia 7 de juny, a la sala d’actes del Centre
que s’omplí a vessar. Una segona reunió el
dia 26 de juliol serví per confirmar inscrip-
cions i preparar equips de treball, horaris de
càrrega, coordinació de tallers, repartiment
d’informació, reculls d’itineraris i ascen-
sions, resolució de dubtes, etc. La càrrega
del material es va fer el dia 31 de juliol.

El campament  es va fer al Càmping
Municipal Asolaze, a 960 m d’altitud, al

poble d’Izaba, vall de Belagoa, al Pirineu
navarrès, del dia 1 al 18 d’agost.

El nombre total d’assistents fou de 310,
amb una mitjana de 245, essent 90 els
menors de 18 anys; es va disposar dels ser-
veis sanitaris, piques i rentamans propis del
càmping, es va muntar la cuina, dos conge-
ladors i renta estris addicional, es va llogar
un mòdul metàl·lic amb aire condicionat per
magatzem de menjar i es va disposar d’una
tenda per guardar i repartir els picnics d’ex-
cursions i d’una caravana amb congelador.

Els acampadors es van distribuir per la
superfície aproximada d’1 ha, una esplana-
da a la part baixa per caravanes i cotxes llit,
la majoria, unes faixes escalonades ocupa-
des per les tendes, i la part alta destinada a
menjador i serveis de cuina i magatzem on
també hi havia els serveis exclusius pel
campament.

La bonança de temps que ens acompan-
yà, amb una mica de fred, va permetre que
tots els dies gaudíssim del foc de camp amb
actuacions, contes, cançons i xerrades a
càrrec dels assistents i pels col·laboradors i
animadors habituals i de les herbetes.

La desmuntada del campament i la tor-
nada es va fer amb un sol camió que es va
descarregar el dia 19 a Barcelona sense
cap incidència remarcable.

Resums de sortides, 
per nombre d’assistents
Ascensions: Ori, 149; Petrachema, 85;
Anie-Auñamendi, 72; Peña Ezcaurre, 65;
Txamantxoia, 62; Mesa de los Tres Reyes,
48; Arlas, 47; Mallo d’Acherito, 35; Otsogo-
rrigaina, 24; Castillo de Acher; 18; Kartxe-
la, 17; Lapazarra, 14; Lakora, 13; Sierra de
Alano, 10; Godia, 7; Bisaurin, 6; Godia; 7;
Peñaforca, 2; Midi D’Ossau, 1.
Sortides destacables: Selva de Irati, 196;
Gorges Kakueta, 66; Pamplona,  47; Gor-
ges Ehujarré, 30; Roncesvalles, 30; Sant
Sebastià, 15; Vall de Mintxate, 15; Foz de
Lumbière, 14; Bosc d’Armentia, 12; Boca

de lo Infierno, 10; Gorges Holtzarté, 6.
Turisme: 220; Roncal, Hecho, Belagua,
Linza, Larra, Tatxera,.... 102; Descens de
barrancs, bicicleta de muntanya i excur-
sions per carretera.
Altres activitats destacables: taller pintu-
ra, 100 dibuixos; gincana, 50 nens; orques-
tra campament, 20 participants; taller de
poesia.
Actuacions i actes varis: Fanfàrria d’Iza-
ba, Arroito Indarra Ai, membres de l’Esco-
la de Música Julián Gayarre de Roncal; Xis-
tolaris i grup danses d’Izaba; Tastet de
Migas, pel grup de xistolaris; Tastet de for-
matge i vins del Roncal ofert per en  Jesús
Baraze d’Izaba.
Àpat dels acampadors: El dia 27 d’octubre
es va organitzar una sortida a Montserrat,
una caminada a Sant Jeroni i un dinar al
restaurant Montserrat, al Mirador del Apòs-
tols. 107 assistents.

La Secció ha estat oberta els dimarts i
dijous no festius ni vigílies per atendre els
socis, la Junta s’ha reunit en forma més o
menys formal cada penúltim dimarts de
mes, per preparar, concretar, coordinar les
feines, interactivar amb la secretaria del
Centre, donar informació pel butlletí i infor-
mar de les activitats realitzades. S’ha inten-
sificat la feina de cerca de llocs d’acampa-
da amb diverses propostes per part dels
companys col·laboradors amb els que s’hi
ha tingut reunions periòdiques. S’han
enviat car tes a entitats, ajuntaments i
parcs naturals per rebre informació de
llocs d’acampada, alguns han contestat
amb l’informació demanada; per últim s’ha
continuat la feina d’ordenació del local i de
l’arxiu de documentació i fotografies i
altres afers propis de la secció.

Assemblea General Extraordinària. El dia
13 de desembre se celebra l’Assemblea
General Extraordinària, que es convoca d’a-
cord amb les directrius de la Junta del CEC,
i on s’aprova sense cap vot en contra, l’es-
tat de comptes de l’any 2007, la Memòria
d’activitats, realitzades durant 2007, el pla
d’activitats del proper 2008 i el pressupost
pel 2008 d’acord amb aquest pla.
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SECCIÓ DE CÀMPING

L’Estudi de la Masia Catalana ha rebut
diverses persones interessades pel tema
dels massos a Catalunya, entre les quals
destaca la visita del senyor Joaquim Malu-
quer i Sostres, polític, sociòleg i reconegut
ornitòleg. 

Normalment el principal objectiu de les
visites és la consulta o l’encàrrec de fotogra-
fies, servei que habitualment és a càrrec de

l’Arxiu Fotogràfic del Centre mitjançant la digi-
talització de les imatges.

L’espai de l’Estudi de la Masia Catala-
na, que conté els originals, acull sovint per-
sones que s’interessen per les característi-
ques de l’Estudi, pel seu material i per
l’orientació en treballs sobre la masia,
sobretot com a model arquitectònic.

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA
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ESQUÍ NÒRDIC
Dia Mes Any Activitat Inscrits Lloc

13-14 1 2007 I sortida cicle de neu 12 Les Angles

14 1 2007 Marxa Fontanera — Guils-fontanera

20-21 1 2007 Marxa Pirineus — Lles

27-28 1 2007 Esquí nòrdic a Font-romeu — Font-romeu

04-feb 2 2007 Marxa Beret — Pla de Beret

10 2 2007 Campionats de Catalunya — —

23-25 2 2007 Marxa Plan d’Estan 10 Llanos del Hospital

24-25 2 2007 Campionats de Catalunya 3 La Rabassa
d’esquí de fons (dissabte); 
Andorra Relleus i Campionats 
de Catalunya de Relleus 
d’esquí de fons (diumenge)

4 3 2007 Marxa de l’Arp — Tuixén-La Vansa

11-oct 3 2007 II sortida cicle de neu 12 Lles

11-set 3 2007 Sortida internacional: 18 Engadin (Suïssa)
participació a la Marxa 
Engadin Skimarathon 
de la Worldloppet

17-18 3 2007 Marxa Pastures de Llívia — Font-romeu

(les Bulloses)

17-18 3 2007 Sortida social d’esquí de fons 8 Lles

24-25 3 2007 Campionats d’Espanya 5 Pla de Beret
d’esprint (dissabte); Marxa 
Naut Aran i Campionats 
d’Espanya de gran fons 
(diumenge)

24-25 3 2007 Marxa Naut Aran: Esquí adaptat 3 Pla de Beret

28-1 4 2007 Marxa Pastures de Llívia 8 Font-romeu

18 5 2007 Sopar cloenda d’esquí 70 Barcelona

11 11 2007 Nordic walking — El Garraf

17-24 11 2007 Curset d’esqui a la platja 7 Barcelona

18 11 2007 Nordic walking — Collserola

11 2007 Curset d’enceratge 14 CEC

6 a 9 12 2007 Sortida als Alps —

15-16 12 2007 Sortida d’esqui de fons — S Joan de l’Erm

27 al 30 12 2007 Curset d’esqui de Nadal 15 Capcir

TOTAL PARTICIPANTS 157 TOTAL

La Secció de Fotografia ha portat a terme
11 sortides de caire fotogràfic i cultural
amb autocar, generalment els primers diu-
menges de cada mes:
• Gener: al Baix Empordà. Visita guiada del

Museu del Suro de Palafrugell i a Torrent
el Museu de la Confitura.

• Febrer: a la Noguera. Visita guiada del cas-
tell de Montsonís i visita de Preixens.

• Març: al Berguedà. Visita guiada de la
granja de guarans de la finca Fuïves, a la
població d´Olvan.

• Abril: Sortida de Setmana Santa a Àvila i
província: El Tiemblo (toros de Guisan-
do), cueva del Àguila, San Pedro de
Alcàntara, Arévalo, Madrigal de las Altas
Torres, Àvila capital, etc.

• Maig: al Pallars Jussà. Visita guiada del
poble de Salàs de Pallars: barberia, farma-
cia, botiga d’ultramarins, etc.

• Juny: a l’Aragó per Pasqua Granada. Visi-
tes guiades a Casp, Maella, Alcanyís, Azai-
la, Mequinenza (molí d´oli), Fabara, etc.

• Juliol: a la Selva. Lloret de Mar. Visita
guiada de la casa dels gats.

• Octubre: a l’Alt Urgell. Visites guiades:
Arsèguel (Museu de l’Acordió i museu de
la Llana) i a Pont de Bar (Museu de la
Vinya i el Ví).

• Novembre: a Osona: Visita guiada del
poblat ibèric i medieval de L’Esquerda
(Museu i jaciment) i també la ruta de
Martí Pol.

• Desembre: Sortida incògnita. Visites con-
certades, dinar col·lectiu, amb sorteig
d’una selecció de llibres i altres objectes
entre tots els asssistents.
Sortida cultural a Cornellà de Llobregat a

un taller de ceramistes, aquesta activitat es fa
conjuntament amb Història i Art.

Projecció
XXXIV  Premi Joan Camps i Coma.

Exposicions
XXXV Concurs Social de Fotografía Artística
en B/N. 

XX Concurs Fotografia de Temes Obligats.
Exposició d’Ingrid García Moya, realitzada

conjuntament amb la secció d’Historia i Art.
Hem tingut cura de l’organització del

XXXV Concurs de Fotografia Artística en B/N,
del XXXIV Concurs de diapositives color,
Premi Joan Camps i Coma i del XX Concurs
social de temes obligats, apartats: tribunes,
cotxes, columnes i trens. Tots aquests con-
cursos han estat dotats amb premis honorí-
fics (trofeus) i material sensible en paper
color i diapositives.

Tal com s’acordà en Assemblea General
de la secció celebrarem el 103 aniversari de
la secció amb un refrigeri a l’aula Artur

Osona, el 13 de desembre, dedicat a tots
els socis que amb el seu suport desinteres-
sat afavoreixen que es duguin a terme els
projectes de la secció. En finalitzar el refri-

geri es lliuraren els trofeus dels concursos
d’enguany.

Tal com s’acordà en Assemblea General
de la secció fem constar la relació dels guan-
yadors dels concursos d´enguany: Jordi Alca-
cer, María Bonet, Eduard Estrada, Josefina
Garriga, Roser Romaní, Neus Sánchez, Dora
Serra i Estanislao Torres.

SECCIÓ FOTOGRAFIA



El Centre vol oferir, pel que fa a refugis de
muntanya, els millors equipaments de Cata-
lunya als seus socis i als usuaris en gene-
ral. Es per això que en el transcurs  de l’any
2007 s’han realitzat en aquests refugis
totes aquelles actuacions de millora que
han permès el seu perfecte funcionament.

Malauradament les obres de millora i
rehabilitació, tant del refugi d’Ulldeter com
del Ventosa i Calvell, no han estat possi-
bles de fer l’any 2007, a causa de  proble-

mes burocràtics i d’un endarreriment en la
concessió de les subvencions. Aquests pro-
blemes ja s’han resolt, cosa que ens per-
metrà realitzar-les el 2008.

El Xalet de la Molina encara resta tan-
cat. És condició indispensable, abans de
començar qualsevol treball de reestructura-
ció, tenir la seguretat que el terreny es
troba totalment assentat. Tant bon punt els
tècnics ens ho garanteixin, s’iniciaran les
obres de reconstrucció.

Centre Excursionista de Catalunya
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COMISSIÓ D’EQUIPAMENTS

L’EM ha portat a terme un total de  20 cur-
sos, i ha realitzat la programació del curs
2006/2007.

És a dir, un total de 206 participants,
més de 20 conferenciants diferents i més
de 50 vocals/instructors.

També s’ha portat a terme, després de
quatre anys, l’estada formativa al Alps, con-
cretament al massís dels Écrins. Aquest
any hem omplert totes les places. Hi han
participat 12 inscrits amb tres instructors
de l’Escola del CEC. El resultat ha estat
molt  satisfactori.

Cal dir que, l’EM pren nota i estudia
amb molta atenció aquestes dades per a
millorar l’oferta i solucionar els possibles
errors en la programació. Donem, així, més
importància a la qualitat que a la quantitat
en la formació que oferim. Al mateix temps
veiem amb satisfacció que el grau de fidelit-
zació de l’EM es manté molt alt (85-90%,
des de 1998).

Destaquem la col·laboració que l’Escola
ha consolidat plenament amb la Facultat de
Geologia de la Universitat de Barcelona en
la forma del Curs de Coneixements Bàsics i
Seguretat en Muntanya, que enguany ha
comptat amb la participació de més de 60
alumnes de la facultat, i executat amb 8
professors i 8 vocals instructors de l’EM.
L’experiència és altament positiva per totes
dues bandes i esperem que aquesta
col·laboració es mantingui en els propers
anys. Cal agrair la col·laboració del Sr. Fran-
cesc Sabat.

Com a novetat, per primera vegada l’Es-
cola, amb un conveni amb el SAF (el Servei
d’Activitats Físiques) de la Universitat de
Bellaterra ha ofertat en la seva programa-
ció dos cursos oberts com a crèdits de lliu-
re elecció. El Curs d’introducció a l’espeleo-
logia i el Curs de raquetes de neu. La
col·laboració ha estat satisfactòria i de cara
a la programació de l’any vinent a part d’a-
quest dos cursos també oferirem el Curs de
descens de canyons i engorjats. Cal agrair
el tracte exquisit i la bona disposició d’en
Jacobo Yeste i la Sra. Assumpta Ratès,
ambdós responsables del SAF. 

L’acord de conveni de col·laboració entre
l’Institut Nacional d’Educació Física de Cata-
lunya (INEFC) segueix plenament vigent i les
ocasions en que s’ha establert, encara que
pocs, ha estat amb resultat satisfactori. Els
oferim una Assignatura Optativa de les
modalitats d’Alpinisme i Esquí de Muntanya.
I de per la programació del 2008 estem tre-
ballant per poder oferir cursos monogràfics
per poder cobrir les necessitats d’obtenir
crèdits de lliure elecció pels estudiants d’I-
NEFC i pels estudiants de la Universitat de
Barcelona en general. Cal mencionar la

bona disposició del professor  Feliu Funollet,
responsable d’activitats fisicoesportives en
el medi natural. 

Voldríem destacar, de manera molt
especial, la tasca dels vocals instructors de
l’EM que des del seu voluntariat, i amb un
nivell tècnic i humà altíssim, han dirigit la
seva vocació docent al servei de l’entitat.
Són el veritable motor de l’EM.

ESCOLA DE MUNTANYA

Escola de Muntanya
Detall dels participants, conferenciants i vocals instructors

Part. Conf. v / i

C. raquetes de neu 6 5 1

C. d’iniciació a l’alpinisme (1 i 2) 33 7 8

C. d’iniciació a l’esquí de muntanya 10 5 3

C. d’alpinisme hivernal 11 5 4

C. d’alta muntanya (1 i 2) 26 4 5

C. d’iniciació d’escalada (1 i 2) 24 5 9

C. avançat d’escalada 8 4 4

C. de progressió per vies ferrades (1 i 2) 7 4 2

C. de cartografia digital i GPS (1 i 2) 29 6 2

C. de senderisme 7 5 2

C. progressió en crestes 6 4 2

Estada formativa als Écrins 12 4 4

C. de descens d’engorjats 6 5 3

C. d’introducció a l’espeleologia de l’ERE 21 9 9

Els components de la Comissió ens hem
reunit de forma regular cada dos mesos i el
nostre treball queda reflectit en els apar-
tats següents:
Butlletí per als socis: l’any passat es va fer
el canvi de periodicitat del Butlletí del Cen-
tre a bimestral però, després de les reitera-
des peticions per part dels socis, a partir
del mes d’octubre de l’any 2007 és va deci-

dir tornar a l’edició mensual. 
Revista Muntanya: Sense novetats destaca-
bles continua la seva edició bimestral.
Guies excursionistes: s’ha publicat un nou
llibre, dins la col·lecció de guies del CEC,
editada per Publicacions de l’Abadia de
Montserrat: El present d’un passat. Les
Guilleries, d’en Xavier Junquera i Segarra.

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS


