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Memòria general

L’any 2011 ha estat un dels anys 
més complexos de tot el mandat de la 
Junta anterior, i que ha estat marcat per 
una sèrie de circumstàncies alienes al 
club. Per una banda, la profunda crisi 
econòmica, motivada per l’enorme 
dèficit públic de les nostres 
administracions que ha generat 
l’endarreriment generalitzat de les 
subvencions acordades, i per l’anuŀlació 
de subvencions de capital compromeses 
amb l’anterior Govern de la Generalitat. 
Aquests fets han comportat serioses 
necessitats de tresoreria que, 
afortunadament, el CEC ha pogut 
resoldre, però amb la conseqüència d’un 
creixement en les despeses financeres 
com mai havia fet front i a la 
impossibilitat de fer més inversions en 
temes tan necessaris com ara disposar 
d’un lloc web potent que ens permeti 
oferir més serveis els socis.

Malgrat tot això, s’han dut a terme 
tots els projectes que el CEC s’havia 
compromès a realitzar aquest any com: 
els treballs de l’Àrea Documental, el 
començament de les obres de la Molina, 
la realització de les obres del refugi J. M. 
Blanc, la rehabilitació de la capella de la 
Molina. El total d’inversions fetes pel 
CEC en aquests quatre anys de mandat 
han estat d’aproximadament 1,1 milions 
d’euros.

Les seccions i les comissions han 
realitzat una exceŀlent tasca, encara que 
amb moltes més dificultats, per la manca 
de demanda i pels controls a la despesa 
que s’han hagut d’aplicar per evitar un 
augment del dèficit del CEC, amb 
reduccions de personal i millor 
aprofitament dels recursos, la qual cosa 
ha creat fortes tensions en el si de 
l’entitat.

Els ingressos del CEC, tret de les 
quotes, han baixat notablement, cosa que 
ha portat a un resultat negatiu, malgrat 
els esforços realitzats en el control de la 
despesa. D’altra banda, cal destacar la 
bona marxa de tots els refugis i el gran 
èxit que ha estat el bloc  recentment 
instaŀlat, de manera que ja cal ampliar-lo.

El treball de valoració i 
documentació de tot el patrimoni del 
CEC s’ha acabat amb un gran esforç dels 
nostres serveis legals, Àrea Documental i 
de les valoracions de tot aquest 
patrimoni. Ara el CEC té el balanç més 
fort que mai amb uns actius molt 
importants.

El canvi en l’escenari de les diverses 
administracions ha obligat a refer tots els 
contactes  que un canvi d’aquesta 
magnitud ha comportat (Govern de la 
Generalitat, ajuntaments i diputacions). 
Aquests contactes han donat alguns 
resultats, com la possibilitat d’una entesa 
en el tema del refugi Ventosa i Calvell i la 
disposició d’un altre pis de lloguer al 
carrer del Paradís 10, que ha de 
permetre la comunicació amb la sala de 
juntes actual i amb el tercer pis del carrer 
del Paradís 12.

El CEC ha estat present en el recent 
Congrés Excursionista, on s’ha evidenciat 
encara més la forta competència d’altres 
models de gestió, on aspectes tan 
importants com l’oferiment d’activitat 
organitzada per als socis, les activitats en 
el local social, el foment de la formació 
de futurs muntanyencs no tenen la 
mateixa importància que el CEC li ha 
donat amb el que significa d’increment 
de les despeses estructurals.

També el CEC ha estat present en 
la Comissió de la revisió dels actuals 
estatuts de la FEEC, que tanta 
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importància poden tenir per a l’entitat. 
Cal posar de relleu la sintonia d’altres 
clubs de llarga tradició amb els postulats 
del CEC. Cal ara més que mai, el 
concepte d’entitat excursionista en el 
sentit dels valors que l’excursionisme ha 
representat en el nostre país. 

El centre de Can Carelleu ha estat 
un greu problema per al CEC com a 
conseqüència de les decisions preses pel 
gestor, cosa que ha ocasionat un gran 
nombre de queixes de socis de l’entitat 
que, hem estat amatents en tot moment, i 
que hem donat totes les explicacions 
necessàries, cosa que ens ha fet 
replantejar la nostra participació en 
l’esmentat complex esportiu.

Cal esmentar el bon comportament 
de l’Escola de Muntanya del CEC, que 
ha continuant la seva trajectòria 
ascendent per ser una de les millors 
escoles de formació i perfeccionament en 
la pràctica dels esports de muntanya.

Com a conseqüència del nostre 
Estatut, es van convocar, com era 
reglamentari, eleccions a la Junta 
Directiva per a una renovació total, 
incloent-hi el president. Com que només 
es va presentar una candidatura, 
encapçalada pel Sr. Josep Manel Puente i 
Pubill, i que complia amb els requisits 
d’acord amb l’Estatut, aquesta va quedar 
proclamada. El nou president, va 
presentar el seu programa a tots els socis 
en una sessió a la sala d’actes el 13 de 
desembre, amb un esperit de continuar 
l’obra feta fins ara, però proposant més 
esforços en els àmbits següents: pla 
informàtic amb una millora dels sistemes 
d’informació i participació; seccions amb 
un esforç per oferir més i millors 
activitats; jovent, amb un esforç 
econòmic, si es necessari, i amb presència 
a la Junta Directiva; el xalet de la Molina,  
amb la intenció de presentar un pla de 
finançament per poder-lo tornar al seu 
esplendor passat; refugis amb un decidit 
compromís de tancar el contenciós sobre 
el Ventosa i Calvell i un pla per una 
autosuficiència econòmica dels nostres 
refugis; millorar els serveis que es poden 
oferir als socis i seguir amb l’objectiu de 
fer de la nostra Escola de Muntanya un 
centre de perfeccionament amb el suport 
d’un nou bloc i noves propostes a  escoles 
i centres esportius.

La nova Junta ha quedat constituïda 
de la següent manera: 
President: Josep Manel Puente i Pubill.
Vicepresident 1r: Lluís Gómez  i 
Mestre.
Vicepresident 2n: Ignasi Forcada i 
Salvadó.
Tresorer: Josep M. Zamora i Estapé.
Secretària: Pepa Igartua  i Moya.
Vocal de Muntanya: Emili Rissech i 
Collell.
Vocal d’Historia i Art: Mercè Falcó i 
Saldaña.
Vocal de Càmping: Eduard Cayón i 
Costa.
Vocal del CADE: Jordi Bernat i 
Abancó.
Vocal de Cinema i Vídeo: Joaquim 
Clos i Baguña.
Vocal de Descens de Barrancs: 
Damià Pèrez i Ladaga.
Vocal d’Esquí Nòrdic: Jordi Ollé i 
Marrasé.

Apartats

Moviment de socis
Socis a 31 desembre del 2010: 4.981
Socis a 31 desembre del 2011: 4.907

Assemblea General Ordinària 2011
La sessió de l’assemblea del Centre 

Excursionista de Catalunya corresponent 
a l’any 2011 s’inicià en segona 
convocatòria a 2/4 de 8 del vespre sota la 
presidència del Sr. Josep Manel Puente i 
Pubill. A continuació, i com és preceptiu 
en aquests casos, es procedí a nomenar 
dos socis com a compromissaris per 
signar l’acta corresponent a aquesta 
sessió. S’ofereixen els socis Sra. Núria 
Casals i Gil i el Sr. Josep Abril i Pinell,  
que són acceptats per l’Assemblea.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea 
anterior 

El president Sr. Puente pregunta a 
l’Assemblea de socis si cal procedir a la 
lectura de l’acta de l’assemblea de 20 
d’abril del 2010. Atès que ja havia estat 
comprovada i signada sense cap esmena 
pel socis compromissaris la Sra. Núria 
Casals i Gil i el Sr. Josep Abril i Pinell, 
l’Assemblea van acceptar que no és fes la 
lectura. S’aprova l’acta de l’Assemblea 
del 14 d’abril del 2011.

Memòria del curs 2010

El president proposà a l’Assemblea 
de socis que, atès l’extens contingut de la 
Memòria general del Centre 
Excursionista de Catalunya, sigui omesa 
la seva lectura completa i es llegeixi un 
resum del més important. Es fa així. 
S’aprova la proposta i es dóna per 
aprovada la Memòria de l’any 2010.

Informe de la Presidència
Continuant l’ordre del dia, el 

president va fer una exposició de la 
situació del CEC, els actes més 
significatius, les realitzacions fetes i els 
projectes futurs.

Aprovació de l’estat de comptes del 
2010

Es procedeix a fer una exposició de 
l’estat de comptes a 31 desembre del 
2010. L’Assemblea aprova l’estat de 
comptes per unanimitat.

Aprovació del pressupost del 2011

Es va procedir a l’exposició del 
pressupost per l’any 2011. Un cop 
finalitzada aquesta exposició, i després 
d’alguns comentaris per part dels socis, es 
va aprovar el pressupost per unanimitat 
dels presents a l’assemblea.

135è Centenari del Centre 
Excursionista de Catalunya

Obertura de l’acte per part del 
president Josep M. Puente i Pubill. 
Conferència i videoreportatge a càrrec 
del nostre consoci Ferran Latorre i 
Torres. Lliurament de plaques 
commemoratives dels 50 anys del Centre 
Excursionista de Molins de Rei, 
Agrupació Excursionista Bufalà i Centre 
Excursionista Manlleu. Lliurament del 
24è Premi Pius Font i quer de fotografia 
botànica (aquest any desert). Lliurament 
del Premi Columna al consoci Francesc 
Olivé i Guilera, en reconeixement a la 
seva dedicació a l’entitat. Lliurament del 
Premi Columna a l’Obra Social “la 
Caixa” en reconeixement a la seva llarga 
coŀlaboració i ajuda al Centre. En nom 
de “la Caixa” el premi el va recollir el Sr. 
Jaume Lanaspa i Gatnau. Clausura de 
l’acte per part del president Sr. Puente. 
Piscolabis.

Convocatòria d’eleccions a la Junta 
Directiva el 15 desembre 2011

Segons el capítol V de l’Estatut del 
Centre, es van convocar eleccions per 
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renovar els càrrecs de la Junta Directiva. 
Atès que només es va presentar la 
candidatura del Sr. Josep M. Puente i 
Pubill, aquesta va ser proclamada sense 
haver de realitzar eleccions el 22 de 
desembre del 2011.

Premi de Periodisme del 29è 
Festival Unnim per a la revista 
Muntanya

Per segon any consecutiu la revista 
Muntanya s’endú el premi de periodisme 
al millor reportatge, en el 29è Festival 
Unnim de Cinema de Muntanya, 
celebrat a Torelló de l’11 al 20 de 
novembre. En aquest cas es tracta d’un 
article de Joan M. Vives intitulat 
“Corrent per la muntanya”, publicat en 
el nº 895 (juny 2011), en què l’autor fa 
una investigació sobre els inicis de les 
curses de muntanya.

Inauguració del refugi Ciríac 
Bonet, de Siurana

El 3 d’abril es va inaugurar 
oficialment el refugi Ciríac Bonet a 
Siurana. Aquesta inauguració va ser el 
darrer acte que el nostre consoci Francesc 
Beato i Vicens preparava per a tots els 
socis del CEC, abans del fatídic accident 
en què va perdre la vida, juntament amb 
el seu fill Oriol i la seva neboda 
Montserrat.

Diada de Sant Jordi
L’acte institucional del lliurament de 

les insígnies als socis del CEC que 
celebraven els 25, 50 i 75 anys es va 
celebrar el dia 27 d’abril, atès que el 23 
era dissabte. Es va dur a terme a 
l’auditori de CaixaForum. El consoci i 
arquitecte de la Sagrada Família Jordi 
Bonet i Armengol va fer una conferència 
sobre les obres de la Sagrada Família. En 
finalitzar l’acte de lliurament d’insígnies 
es va servir un piscolabis.

III Cursa de la Lluna
El 19 de març es va celebrar la III 

Cursa de la Lluna, una cronoescalada 
nocturna al Puigmal, organitzada per 
Vall de Núria i el Centre Excursionista de 
Catalunya. Va comptar amb la 
participació d’uns 165 esquiadors.

53è Raŀli CEC d’esquí de 
muntanya

El 10 d’abril se celebrà el 53è Raŀli 
d’esquí de muntanya a Conangles, amb 
140 participants.

21 edició de la Cursa de Collserola
El 27 de novembre se celebrà la 21a 

Cursa de Collserola amb una participació 
de 800 inscrits.

Triraids
El 14 de maig el triraid Escanyabocs  

amb 66 equips. El 9 d’octubre el triraid 
Ardenya amb 34 equips.

XXXV Aplec Excursionista dels 
Països Catalans a l’Alguer

Del 28 d’octubre a l’1 de novembre 
del 2011 va tenir lloc a l’Alguer el 
XXXV Aplec Excursionista dels Països 
Catalans, organitzat pel Club 
Excursionista de l’Alguer, amb una gran 
afluència de gent, que va fer que fos tot 
un èxit. Els inscrits mitjançant el CEC 
varen ser 160 persones.

X Fira del Llibre de Muntanya
Els dies 1 i 2 d’octubre, a l’Esquirol, 

es va dur a terme la X Fira del Llibre de 
Muntanya. La organització va ser a 
càrrec de la Associació dels Amics dels 
Cingles de Collsacabra i els ajuntaments 
de Tavertet, l’Esquirol-Santa Maria de 
Corcó, Rupit i Pruit. El CEC hi va estar 
present en un estand.

Restauració de la capella del xalet 
de la Molina

Gràcies a les donacions dels Amics 
de la Molina, socis i no socis, es va dur a 
terme la restauració de la capella de la 
Molina.

Diada de l’11 de Setembre
L’11 de Setembre es va fer l’ofrena 

de flors davant el monument de Rafael de 
Casanovas.

XIV Fira de material usat de 
muntanya i esquí 2011

Del 12 al 16 de desembre es va dur a 
terme en la sala Gordon de la nostra 
entitat, la XIV Fira de material usat de 
muntanya; com cada any la participació 
va ser molt nombrosa.

Caritas al CEC
Per coŀlaborar amb Caritas, es va fer 

campanya de recollida d’aliments a la 
nostra seu.

Nadal al CEC
El 22 de desembre es va celebrar el 

Nadal 2011 amb una cantada de nadales 
i un concert, organitzat per la Secció 
d’Història i Art. En finalitzar, es va servir 
un piscolabis.

Conferències i videoreportatges
•Conferència “Rellotges de sol a 
Catalunya”, a cura d’Andreu Major, 
coŀleccionista i director del Museu de 
Rellotges de Sol de Cabrils. Secció 
d’Història i Art.
•Conferència sobre la vegetació de l’Alt 
Vallespir, a cura de Valentí González.
•Acte inaugural del centenari de la Secció 
d’Història i Art, amb dues conferències: 
“Fundació de la secció l’any 1911”, a 
cura de Francesc Olivé i “La figura i obra 
de Pelegrí Casades i Gramatxes”, a cura 
de Jaume Enric Zamora, amb la 
presentació del Grup d’Arqueologia de la 
Secció d’Història i Art.
•Alzheimer, manual d’instruccions, conferència 
i presentació del llibre, a cura del nostre 
consoci Dr. Nolasc Acarin i Tusell, 
eminent neuròleg.
•“Una tardor a la costa est del Canadà”, 
conferència a cura d’Enric Ventura.
•“La vegetació de l’Albera”, a cura de 
Josep Nuet.
•Conferència “Fotollibres, l’espai 
discursiu de la fotografia al segle xx”, a 
cura de Juan Naranjo.
•“Atlas” i “Sinaí”, projecció i conversa a 
cura d’Albert Font.
•Viatge a Sardenya. Projecció i conversa 
a cura de la Neus Sánchez
•Presentació del projecte “Ascensió al 
Kilimanjaro per atletes d’esport adaptat”,  
a cura d’Antonio Pardo i Dani Esquiva, 
el Dr. Xavier Beltran i els tècnics Juan 
Carlos Vázquez i Oriol Aragay.
•Conferència “La vegetació del 
Fenolledès”, a cura de Valentí González.
•Videoreportatge “Yellowstone 2009” i 
“New York 2009”, a cura de Jordi 
Curtiella.
•Conferència “La figuera, l’arbre que fa 
figues”, a cura de Josep M. Panadera i 
d’Enric Orús.
•Conferència “Amenofis IV, Akhenaton, 
el trencament d’un faraó vers els 
politeisme”, a cura de la Dra. M. 
Encarnació Soler i Alomà.
•Presentació de la Everest Trail Race, 
cursa a peu i per etapes que es 
desenvolupa per l’Himàlaia de Nepal.
•Videoreportatge “Visions d’Occitània”, 
a cura de Joaquim Ferràndiz.
•“Viatge al Camerun”, projecció i 
conferència a cura de Rafel Battestini.
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•Projecció d’un vídeo de Còrsega, a cura 
de Francesc Olivé.
•Videoreportatge “Viatge a Escòcia”, a 
cura de la Dora Serra.
•Videotertúlia “València 19-23 octubre 
2009” i “Andalusia, 21-27 d’abril 2009”, 
a cura d’Antoni Perelló.
•Conferència “La vegetació de la 
Garrotxa”, a cura de Josep Nuet.
•Videoconferència “A peu per camins de 
càtars, al Pirineu Català”, a cura de Rafel 
López-Monné, geògraf  i de Montserrat 
Subirana, psicòloga.
•Conferència “Biodiversitat: gestió i 
conservació”, a cura del Dr. Josep Vigo i 
Bonada.
•Videoreportatge “Escapada naturalista 
tardoral a la província de Sòria”, a cura 
d’Enric Ventura.
•Videoreportatge “Andalusia viva 2005” i 
“Visita al Monestir de Sant Cugat”, a 
cura de Joan Durban.
•Videoreportatge “Karibu 
Kenya” (Benvinguts a Kenya), a cura de 
David Bueno i Torrens, biòleg i viatger.
•Conferència “Joan Solà, lingüista i 
excursionista”, a cura del Dr. Sebastià 
Bonet i Espriu, filòleg. 
•Conferència “La vegetació del Pirineu 
Oriental” a cura de Valentí González.
•Conferència “Centenari de la mort de 
Franz Liszt”, a cura de Joan Vives.
•XXV Aniversari del grup d’Estudis 
Botànics Ramon Pujol i Alsina. Acte de 
reconeixement als fundadors del grup, 
Núria Arnan, Josep Nuet, Narcís 
Rucabado i Hilari Sanz.
•Sessió de filmacions del festival BCN 
Sports Films International.
•Conferència “Tints artesans i plantes 
tintòries”, a cura de Mariàngels Recasens  
i Carmina Coll.
•Vídeo “Gaudí pòstum. La Sagrada 
Família, 1995” i “Un tomb per les obres 
de la Sagrada Família amb en Francesc 
Beato, 2000”, a cura de Francesc Olivé.
•Celebració 40 anys d’EXFAVEPRO.
•Conferència “La fotografia com a 
objecte i subjecte en els casos d’espoli”, a 
cura de Jordi Campillo, arqueòleg.
•XXXVIII Premi Joan Camps i Coma. 
Diapositives color. Projecció de les 
diapositives presentades a concurs.
•Conferència “Maragall i Verdaguer 
excursionistes”, a cura de Dolça Tormo i 
Ballester, directora del Museu Maragall.

•Peŀlícules guanyadores del 28è Festival 
de Torelló. Tuzgle (França). Premi 
Grandvalira al millor film de muntanya 
The Asgard Project (Gran Bretanya). Gran 
Premi vila de Torelló.
•Videoconferència “L’expedició de Sir 
John Franklin: la gran tragèdia de 
l’exploració àrtica”, a cura de Francesc 
Bailón especialista en la cultura inuit.
•Videoreportatge “Ballet Coppélia - The 
Kiroy Ballet”. Projecció en DVD.
•Conferència “Les ermites de 
Montserrat”. A cura d’Albert Roig i 
Deulofeu.
•Videoconferència “Mar i muntanya. 
Perseguint somnis”. Conferència a cura 
d’Anna Corbella, primera catalana en 
donar la volta al món a vela, i el nostre 
consoci Ferran Latorre, reconegut 
alpinista amb 6 vuitmils a l’esquena. 
Presentara el Sr. Antoni Gassó, director 
de GAES.
•Videoreportatge “Records i vivències 
d’un viatge a Escòcia”, a cura de Dora 
Serra.
•Presentació de la peŀlícula “Serrallonga. 
La llegenda del bandoler”, a cura 
d’Esteve Rovira, director, i diversos actors  
de la peŀlícula. Presentació de Josep 
Tarrés.
•Videoreportatge “Viatge a Egipte”, a 
cura de Neus Cabrerizo.
•Conferència “Catalunya a l’any 1000: 
clima i demografia”. A cura del professor 
Joan F. Cabestany.
•Projecció “Viatge a Cuba a ull 
d’ornitòleg i naturalista”, projecció a cura 
de Salvador Solé.
•Projecció-conferència “La conquesta del 
Pol Nord”, a cura de Francesc Bailón, 
expert en la cultura inuit i les expedicions  
àrtiques.
•Conferència “La travessa de Verdaguer 
del 1882 per l’Alt Pirineu”, a cura de 
Bernat Gasull i Roig.
•Conferència “L’experiència del Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge”, a cura 
de David Iglesias Franch.
•Conferència “De reis, nobles i monjos a 
esclaus, pobres i prostitutes: la gran 
varietat en la coŀlecció de pergamins del 
CEC”, a cura de Núria Tellez, arxivera.
•Videoreportatge “Egipte”, a cura de 
Francesc Juandó i Maria Vilalta.
•Conferència “L’emigma de la llibertat. 
Una perspectiva biològica i evolutiva de 

la llibertat humana”, a cura de David 
Bueno i Torrens.
•Videoreportatge “Mallorca i Menorca, 
una visió de la natura i la cultura de les 
dues illes germanes”, a cura de Joaquim 
Ferràndiz.
•El viaje secreto de Leonardo da Vinci, 
presentació del llibre i projecció del vídeo 
¿Va estar Leonardo da Vinci a Catalunya? A 
cura de José Luis Espejo.
•Fora de joc, documental realitzat per la 
Plataforma Proseleccions Esportives 
Catalanes, a cura de Sergi Blàzquez.
•Conferència “Turkmenistan: de 
l’autonomia a la independència”, a cura 
d’Alícia Pubill.
•Projecció-conferència de Faraon, a cura 
d’Encarnació Soler i Alomà, doctora en 
història de l’art.
•Videoreportatge “Viatge a la Bretanya i 
Normandia”, a cura de Dora Serra.
•Projecció del DVD “Concert d’any nou 
a Viena 2005”, a cura de Mercè Falcó.
•In memoriam Oriol Riba i Arderiu 
(1923-2011), amb la projecció del vídeo 
“Dues excursions de la mà d’un geòleg 
insigne”. Hi van ser presents la seva vídua 
i família. A cura de Francesc Olivé.
•Videoreportatge d’un viatge a Egipte, 
Sinaí, Jordània i Síria, a cura d’Estanislau 
Torres.

Exposicions a la sala Albert H. 
Gordon
•“40 anys de Muntanya”, a cura de 
Ferran Alexandri.
•“Sinuositats”, escultures de fusta de 
Josep Llinares i Gibernau. 
•“Les falgueres del nostre país”, a cura 
d’Enric Ventura.
•“Artesania tèxtil: mostra de filats, tints i 
teixits”, de la Mariàngels Recasens.
•Commemoració del centenari del 
naixement d’Antoni Gelabert: “Petxines 
de mar i altres temes submarins”, 
dibuixos de Josep Carles Ventosa i 
Muñoz.
•“Exposició fotogràfica de pedra seca”, a 
cura d’August Bernat. 
•“Anima, animal”, a cura de Sergi Ricart 
Jané.

Presentació de llibres
•Llegendes i veritats, presentació del darrer 
llibre de Lluís Grifell sobre tradicions 
catalanes. Presentació de Ferran 
Alexandri, amb la presència de l’autor.
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•32 vies ferrades per Catalunya i Andorra, 
presentació del llibre de Marc Pérez, 
Ignasi Vidal i Albert Gironés.
•Al Museu de la Xocolata, es va fer la 
presentació del llibre Xocolata, ciutat i 
pantorrilles, amb fotografies de Carles 
Fargas i Bonell, xocolater (1912/1938). 
Aquest llibre ha estat fet amb la 
col·laboració del CEC, Arxiu Fotogràfic i 
PRAMES.

Concerts
•Sessió de gospel, a cura dels Amics de 
Mozart. (maig)
•Concert Waldbühne de Berlín, DVD, 
amb Plácido Domingo. (maig)
•Concert de primavera, a cura del Grup 
de Bagatge de Cançons. (juny)
•Ballet Coppélia - The Kiroy Ballet. 
Projecció en DVD. (juliol)
•Concert d’any nou a Viena 2005, 
projecció del DVD, a cura de Mercè 
Falcó. (desembre)
•Cantada de nadales a cura del Grup de 
Bagatge de Cançons del CEC. (desembre)

Escalada de bloc
Primera trobada/competició 

d’escalada de bloc, a la sala de bloc del 
CEC. (juny)

In memoriam
Al llarg de l’any 2011 ens han deixat 

socis que foren un referent en el Centre 
Excursionista de Catalunya, ja sigui 
perquè participaven decididament en les 
activitats i actes organitzats per les 
diverses seccions i comissions, o bé 
perquè dedicaven el seu temps a les 
tasques de voluntariat en l’organització 
d’aquests esdeveniments. Tot ells tenien 
un objectiu comú de servei a la muntanya 
i a l’excursionisme.

La Junta Directiva del Centre 
Excursionista de Catalunya vol 
manifestar el més fervent record per a 
aquestes persones.
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Secció de Muntanya

Vocal responsable: Emili Rissech i 
Colell.

En fer el resum de les activitats de la 
Secció de Muntanya corresponents a 
l’any 2011, constatem que el volum de les  
sortides oficials s’ha mantingut 
aproximadament igual que l’any 2010, 
tot i que amb un lleuger augment. El 
total de les sortides proposades pels vocals 
han estat  137 (+9%) i els participants 
inscrits han estat 2.098 (+2%).

Com sempre, l’excursionisme ha 
estat qui ha tingut més participants, els 
mateixos que el 2010 (-0,5%), encara que 
hi ha hagut un 15% menys de sortides. 
Per tant, més participants per sortida. 
L’alta muntanya ha augmentat la seva 
activitat de forma important, un 55% 
més de sortides i un 21% més de 
participants. Els veterans han fet una 
sortida més i ha augmentat un 30% 
d’inscripcions. L’esquí de muntanya ha 
fet 4 sortides més, però ha doblat els 
participants (+115%), i les sortides de vies 
ferrades, amb dues sortides més, també 
ha més que doblat els inscrits (+125%).  
Per contra, no aconseguim que les 
marxes tècniques creixin.

El manteniment de la situació de 
crisi econòmica condiciona les 
possibilitats d’activitat dels socis, i fa que 
els preus de les sortides augmentin al 
mateix ritme que les despeses dels 
desplaçaments. Hem retornat amb èxit a 
fer sortides amb tren i, gràcies a l’esforç 
dels vocals, les sortides amb cotxes 
particulars, bàsicament d’alta muntanya i 
esquí de muntanya, han mantingut els 
preus.

Tot i que no ho podem incloure en 
les activitats oficials de la Secció de 
Muntanya, hi ha molta activitat que els 
socis fan pel seu compte, especialment a 
l’estiu, però que cada vegada més es va 
estenent al llarg de tot l’any, tant 
particularment, com amb grups més o 
menys consolidats. Esperem que la 
promesa renovació de la pàgina web del 
CEC permeti articular aquesta activitat 
dins de la Secció. En aquest punt, a tall 
d’exemple, volem fer esment de les 
ascensions fetes l’estiu passat, per 
membres del grup Grup d’Alpinisme, a la 

Cordillera Blanca del Perú (Pisco, 
Huascarán, Alpamayo, Chopicalqui i 
altres).

Agraïm la coŀlaboració de tots els 
vocals per l’esforç i l’encert en la 
programació de les sortides, amb les quals  
permeten mantenir el CEC com a 
referent en les activitats de muntanya del 
país.

Resum d’activitatsResum d’activitats

Sortides 137

Sortides anuŀlades 13

Participants 2.098

ALTA MUNTANYAALTA MUNTANYA

Sortides 51

Participants 548

ESQUÍ DE MUNTANYAESQUÍ DE MUNTANYA

Sortides 11

Participants 36

EXCURSIONISMEEXCURSIONISME

Sortides 53

Participants 1.270

VETERANSVETERANS

Sortides 10

Participants 221

VIES FERRADESVIES FERRADES

Sortides 7

Participants 48

MARXES TÈCNIQUESMARXES TÈCNIQUES

Sortides 5

Participants 9

VeteransVeterans

Lloc Vocal

Serra de Miralles Toni Muñoz

Camí del Ripoll L.Willaert i J. 
Llinares

Pla de la Garga L.Willaert i T. 
Muñoz

Les Gavarres L. Willaert i T. 
Muñoz

VeteransVeterans

Montgrony L. Willaert i T. 
Muñoz

Occitània T. Muñoz i E. 
Nosàs

Tardor al 
Montseny

L. Willaert, L. 
Solé Guillaume

Santa Llúcia de 
Puigmal

L. Willaert i T. 
Muñoz

La mola d’Estat L. Willaert i T. 
Muñoz

Cingles de 
Tavertet i Baià

T. Muñoz i R. 
Guiu

Alta muntanyaAlta muntanya

Lloc Vocal

Puig de 
Costabona

D. Gurri i J. R. 
Montes

Puig Peric J. Pérez i X. 
Perramon

Carançà (Refugis 
del Torb)

J. R. Montes

Puig de Lanòs Marc Cabedo

Pic de la Coma 
d’Or

D. Gurri i X. 
Gibert

Pic de la 
Maladeta

D. Gurri i J. R. 
Montes

Gallina Pelada Dolors Gurri

Pic d’Estanyons J. Pérez i M. 
Canales

Tuc Blanc Dolors Gurri i 
Pau Quesada

Tuc de Ratera Emili Rissech

Carançà (Refugis 
del Torb III)

Joan Ramon 
Montes

Pics de Claravides Emili Rissech 
X.Gibert

Pic de Bessiberri 
Nord

Joan Ramon 
Montes

Punta Suelza J. Pérez i M. 
Canales

Torreneules H. Soler i A. Gras
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Alta muntanyaAlta muntanya

Vinha Mala J. R. Montes i M. 
Cabedo

Sant Joan a 
l’Arieja

V. Barjuan i Q. 
Sánchez

Vall de Madriu J. Pérez i X. 
Perramon

Comapedrosa D. Gálvez i M. 
José Navarro

Mont Valier L. Rotllan i C. 
Portillo

Circ Estanys de 
Colomers

Q. Sánchez i N. 
Zamel

Estanys de Rulhe 
i Juclar

F. Campos i F. 
Ibáñez

Pic Morto Manuel Parrado

Vall d' Orlu R. Ribas i Q. 
Sánchez

Tuca de 
Salvaguàrdia i pic 
Aragüells

D. Gálvez i X. 
Regla

La Porta del Cel D. Gálvez i X. 
Regla

Pic d’Arriel Pau Quesada

Pica d’Estats E. Rissech i X. 
Gibert

Picos del Infierno D. Gálvez i X. 
Regla

Pic d’Alba J. Pérez i M. 
Canales

Montardo d’Aran J. Pérez i X. 
Perramon

Estanys de Sotllo i 
circ de Baborte

Q. Sánchez i F. 
Campos

La Senda de 
Camile

Q. Sánchez i C. 
Portillo

Tuc e Bergús Manuel Parrado

Turbó D. Gálvez i M. J. 
Navarro

Pic d’Anie P. Quesada i D. 
Gurri

Pic de l’Infern J. Pérez i M. 
Canales

Alta muntanyaAlta muntanya

Pic de la Munia Joan Ramon 
Montes

Escobes D. Galvez i X. 
Regla

Volta a la Vall 
d’Aran

Manuel Parrado

Montsent de 
Pallars

L. Rotllan i C. 
Portillo

Puig Peric Teresa Larrieu

Valls de Subenuix 
i Monestero

Manuel Parrado

Pica Roja Emili Rissech

Dent d’Orlu T. Larrieu i M. 
Canales

Pic d’Añisclo J. R. Montes i D. 
Gurri

Esquí de muntanyaEsquí de muntanya

Lloc Vocal

Estada al refugi 
de Pineta

Pau Quesada

Pic de la Muga Manuel Parrado

Pic de Pessons i 
pic de Montmalús

Àlex Montoliu

Tuc de Molières Manuel Parrado

Volta al pic de 
Cordier

Àlex Montoliu

Cap d’any a 
Ulldeter

Atanasi Jornet

ExcursionismeExcursionisme

Lloc Vocal

Els Empedrats L. Rotllan i R. 
Ribas

Cases de la 
Posada a Busa

P. Guajardo i M. 
Giménez

Serra de 
Vidabona

P. Casals i M. 
Espinal

Siurana i els 
Gorgs

Q. Sánchez i C. 
Portillo

El Montsià J. Pérez i M. 
Canales

Els Jueus L. Rotllan i C. 
Portillo

Ruta de Salamina P. Guajardo i M. 
Giménez

Turo de Morou I. Vidal i M. 
Puigdueta

Meridià Verd: 
Viladrau-
Collformic

H. Soler i A. Gras

Les Encies-Sant 
Feliu de Pallerols

X. Junquera i P. 
Casals

Tossal dels 
Laldres

J. Pérez i X. 
Perramon

La Dou del 
Bastareny

F. Orti i C. 
Portillo

Serra de Menal N. Zamel i L. 
Garrido

Meridià Verd: 
Collformic-
Cànoves

A. Gras i H. Soler

Terrer de Rafael 
Casanova

L. Rotllan i C. 
Portillo

XVII Caminada 
Vilanova de 
l’Aguda

M. Beato i X. 
Hernández

Embardissada Josep Pérez  

VIII Diada 
Verdaguer: 
Molins de Rei-
Vilajoa

A. Gras i H. Soler

Guerra del 
Francès

L. Rotllan i C. 
Portillo
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ExcursionismeExcursionisme

Rocabruna P. Guajardo i M. 
Giménez

Pallars Sobirà V. Barjuan i R. 
Ribas

Meridià Verd: 
Cànoves-la Roca 
del Vallès

A. Gras i H. Soler

Bassegoda J. Pérez i X. 
Perramon

La Devesa-Sant 
Feliu de Pallerols

X. Junquera i P. 
Casals

Rocacorba P. Guajardo i M. 
Giménez

Camí Ral Olot 
Vic

A. Costa i H. 
Soler

Gorges del Ges. 
Serra de Curull

F. Campos i I. 
Nadal

Trementinaires de 
Tuixent

L. Rotllan i C. 
Portillo

GR 3 Sant Joan 
de les Abadesses-
Vidrà

I. Nadal i L. 
Garrido

Cap del Verd Josep Pérez

Meridià Verd A. Gras i H. Soler

Meridià Verd: la 
Roca-Masnou

A. Gras i H. Soler

Ports de Beseit J. Sánchez i N. 
Zamel

Inauguració 
refugi Ciríac 
Bonet

J. Pérez i X. 
Perramon

Santa Magdalena 
de Cambrils

Pilar Casals

Serra de 
Monrgrony

A. Gras i H. Soler

Mines de Can 
Paloca

A. Gras i J. Lucea

Garrotxa A. Costa i H. 
Soler

Puig Neulós i 
bosc de la 
Maçana

M. Canales i J. 
Pérez

Olla de Sant Julià I. Vidal i M. 
Puigdueta

ExcursionismeExcursionisme

Sant Martí de 
Brocà

P. Casals i M. 
Espinal

GR 3 Vidrá-la 
Farga de Bebié

I. Nadal i L. 
Garrido

En defensa dels 
pirates

L. Rotllan i R. 
Ribas

Serrallonga: el 
mite

X. Junquera i P. 
Casals

Fagedes de Prats 
de Molló

J. Pérez i X. 
Perramon

Les Bruixes L. Rotllan X. 
Regla

Rubió M. José Navarro i 
I. Nadal

Sender d’Oris A. Gras i H. Soler

Congost del 
Mont-rebei

J. Pérez i X. 
Perramon

Pel Lluçanes I. Nadal i R. 
Ribas

Serra de l’Obac C. Portillo i F. 
Ibáñez

Vies ferradesVies ferrades

Lloc Vocal

Roca Blanca Joan Ramon 
Montes

Feixa del Colom  I. Vidal i T. 
Massegosa

Teresina  Joan Ramon 
Montes

Canal dels Micos  Joan Ramon 
Montes

Gorges de Salenys   T. Massegosa i I. 
Vidal

Vallcebre  Joan Ramon 
Montes

Racons-Canal del 
Grau

Joan Ramon 
Montes

Marxes tècniquesMarxes tècniques

Lloc Vocal

53 Marxa 
Orientació 
Descripció

Jordi José

63 Marxa 
Orientació i 
Regularitat 
Ripollès

Jordi José

52 Marxa 
Regularitat 
Ripollès

Jordi José

55 Marxa 
Orientació UE 
Sant .Joan

Jordi José

Secció de Càmping

Vocal responsable: Eduard Cayón i 
Costa. 

LII CAMPAMENTS DE VACANCES 
ANTONI GELABERT

Una any mes, ens hem de felicitar 
per la bona marxa dels campaments. Els 
llocs d’acampada triats han estat: Benasc 
(Pirineu d’Osca) per al campament de 
curta distància, i l’illa de Còrsega per al 
campament de llarga distància.

Cal insistir un cop més que no es 
volen crear dos categories de 
campaments, simplement es tracta de 
donar als acampadors dues alternatives 
diferenciades, una anomenada de curta 
distància, i un altra de llarga distància, 
perquè es pugui triar en funció dels 
interessos de cadascú.

Remarquem que el nombre màxim 
d’acampadors per a cada campament és 
de 150 persones perquè es mantinguin els  
atributs propis dels campaments. Això 
implica que el sostre és de 300 persones.

Aquest any al campament de llarga 
distància (Còrsega) no hem tingut la 
afluència de socis prevista, que era de 150 
acampadors, encara que s’ha superat la 
del 2010. Creiem que això és degut, en 
part, a la crisi econòmica, agreujada pel 
sobrecost que ha comportat el 
desplaçament a l’illa amb ferri, i per la 
complicació logística d’aquest 
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desplaçament. En canvi, el campament 
de curta distància (Benasc), ha assolit 
l’assistència prevista. Assistència al 
campament de Benasc: 153 acampadors 
(mitjana diària: 138). Assistència al 
campament de Còrsega: 122 acampadors  
(mitjana diària: 121).
Aspecte econòmic

Campament de llarga distància.– El 
fet d’haver tingut menys acampadors dels  
previstos ha repercutit en una disminució 
d’ingressos sobre el total pressupostat. 
Durant el campament s’ha procurat 
ajustar al màxim les despeses diàries 
variables, i amb l’ajut i professionalitat 
del nostre cuiner Paco Verjano, s’ha 
aconseguit compensar en bona part 
aquesta disminució, sense que s’hagin vist 
afectats els serveis. Finalment, el 
pressupost, s’ha tancat amb un petit 
superàvit. 

Campament de curta distància.– 
L’assistència d’acampadors ajustada al 
pressupost ha permès obtenir els 
ingressos previstos en el pressupost, que 
s’ha tancat amb superàvit.
Aspectes socials

Campament de llarga distància.– 
Ha estat un campament molt compensat 
amb presència de totes les edats i la 
convivència ha estat especialment cordial.

Campament de curta distància.– 
Cal destacar una afluència de jovent molt 
important, que ha participat molt en 
temes d’animació i ha permès acampar 
juntes tres generacions amb molt bona 
harmonia.
Organització

S’ha mantingut l’estructura que es 
va crear ja fa tres anys, i que s’ha 
manifestat del tot encertada: representant 
a la Junta Directiva del CEC, única en el 
govern de les Seccions; grups de treball 
amb responsables de grup; funcions 
administratives i de comptabilitat dutes a 
terme per professionals de la entitat, sota 
la responsabilitat de Gerència; serveis de 
transport i magatzem contractats des de 
l’entitat, i cuiners contractats per l’entitat.
Campament Benasc (Pirineu 
d’Osca)

Del 31 de juliol al 15 agost, al 
Càmping Los Baños (Vall de Benasc), a 
una altitud de 1.500 m, i amb una 
assistència mitjana de 138 acampadors. 
Consolidant la idea dels campaments dels  

anys anteriors, es van llogar un envelat 
per al menjador amb taules i bancs, i dos 
més per a la cuina i el rebost. La direcció 
del campament ha estat a càrrec dels 
consocis Josep M. Ferrer, Ramon Vila i 
Josep Arran.

Activitats de muntanya (reflectides 
en els fulls de control):

Ascensions (167): Alba (7), Aneto 
(41), Aragüells (4), Cresta d’Alba (3), 
Estós (11), Mallprintat (8), Maupás (2), 
Molières (4), Pediguero (10), Rusell (2), 
Sacroux (34), Salenques (2), Salvaguàrdia 
(36), Tempestats (3)

Sortides diverses: Aigualluts, Aigüeta 
de la Vall, Artiga de Lin, Besurta, Cool 
de toro, coll de Literola, estany d’Alba, 
Gourgutes, ivó de Batisielles, ivó de 
Coronas, ivó de Cregüeña, ivó de 
Gougutes, ivó de Literola, ivó de Toro, 
ivó de Vallibierna, pla de l’Hospital, 
refugi d’Estós, refugi de la Renclusa, vall 
de Literola, vall de Remuñé, vall d’Estós, 
vall Hiverna. Es van fer també diverses 
sortides turístiques.

Altres activitats: BTT, xerrades i 
tallers: “Noves aportacions a la 
interpretació dels evangelis” (Josep Rius); 
“Realitat i futur de la Sagrada 
Família” (Jaume Serrallonga); posta en 
comú i preparació de peces musicals amb 
acordió, clarinet, viola, guitarra, etc., 
amb participació d’instrumentistes de 
totes les edats; taller de GPS; tallers de 
manualitats (dibuix, pintura, modelatge) 
amb participació de totes les edats; taller 
de poesia (lectura d’obres de poetes 
catalans i també d’originals dels propis 
assistents); sortides per l’entorn del 
campament dedicades a la pintura de 
paisatges amb aquareŀla i guaix. Sortides 
culturals: visita al Centre Pere Pasqual de 
Benasc, dedicat a reunions, certàmens i 
trobades científiques (física), concursos; 
millora de l’impacte ecològic dels 
campaments; enigmes matemàtics; 
habilitats “Tu sí que sabes” organitzat pel 
jovent, gimcana, activitat organitzada pel 
jovent, amb les tradicionals proves 
d’habilitat, resistència i imaginació. El 
darrer dia, un cop carregat el camió, es 
cantà en rotllana el “Cant dels adéus”.

Cal destacar la coŀlaboració del 
Jovent en les activitats del campament, 
amb la valuosa aportació musical i de 
diverses representacions als focs de camp,  

amb moments força emotius. La bona 
sintonia, convivència, i elevat índex de 
coŀlaboració entre les tres generacions 
d’acampadors.
Campament de Còrsega

Del 31 de juliol al 14 agost, al 
Càmping Aquaviva, a Calacuccia (Vall de 
Niolo), a una altitud de 840 m, i amb una 
assistència mitjana de 121 persones. 
Mantenint la idea que ja es va dur a 
terme els darrers anys, es varen llogar, els 
envelats del menjador, la cuina i el rebost, 
i es va comprar un tendal pel rentaplats 
de cuina, que servirà també pels propers 
campaments. La direcció del campament 
ha estat a càrrec del president de la 
secció, Eduard Cayón, i dels consocis 
Eduard García i Santiago Such.

Activitats de muntanya (reflectides 
en els fulls de control):

Ascensions (73): agulles Rondinaian 
(5), Capu Tafunatu (4), Monte Cintu (55), 
Paglia Orba (9)

Sortides diverses: vies ferrades, 
Bocca Capizola, cascada des Anglais, 
Castagniccia, gorges de Restonica, gorges  
Evisa, gorges Spelunca, GR 20, llac Melo 
Capitello, llac de Creno, llac Nino, Piana,  
pistes d’esquí, refugi Tighiettu, Scala 
Santa Regina, vall d’Asco. Es van fer 
també diverses sortides turístiques. 

Altres activitats: BTT, xerrades i 
tallers: “El pas dels temps” (taula rodona), 
a càrrec de Baltasar Fonts. Projeccions: 
“Ascensió al Toubkal” (Marroc), a càrrec 
de Eduard García. Vivències de vacances: 
Campament Pla de Palanca 1972, 
Campament Li Rosier  Briançon 2010, 
els dos a càrrec de Julià Sàez, 
Representació al foc de camp d’un atac 
pirata a la illa amb profusió de jocs 
d’artifici, a càrrec del grup de jovent 
dirigits per Paco Verjano. Gimcana: 
equips formats per tres generacions, amb 
gran entusiasme en la participació, 
Enigcampus amb entrega de premis. El 
darrer dia, un cop carregat el camió es 
cantà en rotllana el “Cant dels adéus”.

Cal destacar la gimcana va destacar 
per la integració d’acampadors de totes 
les edats en els equips, amb molt bona 
sintonia entre les tres generacions. La 
bona coŀlaboració de tots els acampadors 
en les diverses tasques del campament.

ÀPAT D’ACAMPADORS
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El dia 19 de novembre es va celebrar 
el tradicional dinar d’acampadors al 
Coŀlegi Pare Manyanet de Barcelona, 
amb notable èxit de participació.

Les sortides del dijous, i altres 
activitats de la Secció de Càmping, han 
tingut un nombre d’inscrits de 869 
inscrits.

Sortides dels dijous 
i  altres activitats

Sortides dels dijous 
i  altres activitats

Lloc Vocal

Olesa de Bonesvalls Paco Aguilera

Roca del Vallès-turó 
de la Brolla

Jorge Torcal

Museu del 
Ferrocarril (Vilanova)

Jordi Bueno

Museu de la Ciència 
(Terrassa)

Cisco Tomàs

Gorg Negre del 
Montseny

J. Rosiñol i E. 
Bernadas

Can Tintorer, riera 
de Sant Bartomeu

P. Aguilera i 
C.Tomàs

Colònia Vidal Puig-
reig

Miquel 
Queralt

La ruta del Vedat 
(Teià)

J. Rosiñol i E. 
Bernadas

Fundació Joan 
Abelló (Mollet)

E. Bernadas i 
J. Torcal

Sant Quirze de 
Pedret (Cercs)

Ramon 
Comellas

Dolmen de Pedra 
Gentil (Vallgorguina)

Jorge Torcal

Parc arqueològic de 
l’Esquerda (Roda de 
Ter)

Jorge Torcal

Centenari  
naixement d’Antoni 
Gelabert Casas

Julià Sàez 
Corbalan

Vall de Sant Marçal 
(Montseny)

Ramon Serra

Cànoves i Samalús Pere 
Xirinachs

Càmping 
Acquaviva,Calacucci
a (Còrsega)

Equip de 
Càmping

Càmping Los Baños, 
(Benasc)

Equip de 
Càmping

Floresta-Molins de 
Rei (Sant Cugat del 
Vallès)

C. Tomàs i P. 
Aguilera

Canet de Mar-creu 
de Pedracastell

Pere Miró

Sortides dels dijous 
i  altres activitats

Sortides dels dijous 
i  altres activitats

Modernisme a la 
Garriga 

J. Bueno i P. 
Xirinachs

Canyamar-santuari 
del Corredor 
(Dosrius)

Ramon Serra

Casa Museu 
Verdaguer 
(Folgueroles)

M. Queralt i 
M. Carrió

Catells d’en Dalmau E. Bernades i 
R. Comellas

Coŀlegi Pare 
Manyanet, Barcelona

Secció de 
Càmping

La Roca del Vallès 
(Vallès Oriental)

Jorge Torcal

El Brull Jorge Torcal

Secció d’Esquí Nòrdic

Vocal responsable: Jordi Ollé i 
Marrasé.

La temporada va ser curta perquè 
no va nevar ni el desembre de 2010 ni el 
gener de 2011; per tant no hi va haver el 
Curset de Nadal a la Cerdanya-Capcir ni 
tampoc activitats en el mes de gener. 
Malgrat això, al febrer, i sobretot al març,  
va caure neu i es van realitzar amb èxit 
les activitats programades, amb autocar, 
en què participaren un total de 50 
persones.

Activitats realitzades: Marxa Beret   
(20 assistents); Tuixent-La Vansa  (17 
assistents); Chioula-Plateau de Beille  (20 
assistents); Aransa  (24 assistents), i el 
sopar de germanor cloenda temporada  
(32 assistents)

Audiovisual amb fotos de les sortides  
i lliurament de premis per als participants  
més assidus (cal destacar a 10 persones 
que es van inscriure en la majoria de les 
sortides, de les quals, 3 ho van fer a totes).

En el mes de desembre, a instàncies 
de la Junta Directiva, el Curset de Nadal 
el va fer l’Escola de Muntanya. Atesa la 
mala experiència en els darrers dos anys 
amb la Cerdanya i Capcir per manca de 
neu, es va decidir fer-lo al pla de Beret, 
amb autocar i allotjament M/P al xalet 
de Salardú (15 inscrits).  Curiosament, 
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fins a darrer moment no es va confirmar 
el curset, després de fer una gran nevada 
a l’estació d’esquí uns dies abans.

Centre Acadèmic 
d’Escalada (CADE)

Vocal responsable: Jordi Bernat i 
Abancó.

Aquest any hem inaugurat un nova 
zona d’escalada esportiva en el sector de 
la Cova de l’Ós, a Monistrol de 
Montserrat. Més informació a Muntanya 
899 (març de 2012).

Els dies 7 i 8 de maig, es fa la 
trobada de membres del CADE de totes 
les èpoques per homenatjar el veterà 
Kildo Carreté a la seva residència a 
Arnes. Se li fa lliurament d’un quadre 
fotogràfic de Mont-rebei, signat. Es 
projecta un audiovisual de la seva 
trajectòria muntanyenca. Hi assisteixen 
en representació de la Junta del CEC, el 
president Josep M. Puente, el 
vicepresident, Francesc Banqué i el 
president del CADE, Jordi Bernat.

El 8 d’octubre al refugi de Sant 
Benet de Montserrat, recordem a 
Guillem Malet, company del CADE 
desaparegut el passat mes de maig. Es 
passa un audiovisual com a recordatori. A 
la revista Muntanya 897, publiquem el seu 
darrer article a títol pòstum.

El dia 2 de juny organitzem, 
juntament amb l’Escola de Muntanya, la 
primera Trobada-Competició d’escalada 
de bloc al al Centre, amb una bona 
acollida per part dels participants. 

També hem de destacar l’activitat 
realitzada per Roger Cararach, que ha 
assolit escalades d’alt nivell, entre les 
quals seleccionem, com a representatives, 
les següents: a principis d’any, les 
hivernals en roca a la paret nord del 
Pedraforca (Vies Cerdà-Pokorski i Columna 
Picazo, aquesta darrera, primera 
realització integral fins al cim del 
Calderer). Al Pirineu, l’esperó Nord del 
pic Subenuix. Durant la temporada 
aconsegueix escalar tres de les vies més 
difícils de Montserrat : via Francisco Grimà 
(6b/A2+200m); via Imaginació Deforme 
(7a/A3+260m) i la via Santbeneddictes (7a
+/A4+, 250m). Més informació a 
Muntanya 898 (desembre 2011).

També realitza a Montserrat les vies, 
Tai-chi (A4 totalment en lliure 6b en 4 h 
30min) i Miserables Tatxaires (ABO-7a) als 
Plecs del Llibre; La festa del Paca, gairebé 
tota en lliure a la paret Nord d’Ecos; i 
l’encadenament de les vies Miriam i Isaac 
en el dia a la paret de Patriarques.

Secció de Cinema i 
Vídeo

Vocal responsable: Joaquim Clos i 
Baguñà. 

VOCALS COLABORADORS
Es va fer una reunió de junta cada 

mes excepte juliol i agost. L’actual junta 
de vocals coŀlaboradors de la secció esta 
formada per:
Vocal Representant a la Junta del 
CEC i Secretaria: Joaquim Clos.
Vocal Tresoreria: Joan Manuel 
Martínez Moro.
Vocal Comunicació i Programació: 
Pere Parera.
Vocal Cabina, Taller de Vídeo i 
Programació: Jordi Micó.
Vocal Curset de Vídeo i Taller de 
Vídeo: Gabriel Bohigas.
Vocal Delegat Estat Espanyol i 
Relacions amb la UNICA: Jan Baca i 
Pericot.
Vocal Documentació: Isidre Rovira.
Vocal Concursos: Josep Rota.
Coŀlaborador d’Efectes Informàtics 
i Taller de Vídeo: Joan Arrasa.

PROJECCIONS A LA SALA 
D’ACTES
Gener: dilluns 17: La doble vida del fakir, 
de E. Riambau i E. Cabeza. Dilluns 31: 
Sessió d’homenatge a l’Artur Peix.
Març: dilluns 14: Lliurament medalla 
UNICA a la Secció de Cinema de la 
Societat Coral Joventut Terrassenca. 
Dilluns 21: Cambodja, 30 anys esperant 
justícia, de Josep Vidal.
Abril: dilluns 11: projecció de Segundo 
de Chomón, pioner dels efectes especials.
Juny: dilluns 6: Silencis, de Sílvia Castro, 
videoreprtatge sobre els republicans a 
l’exili.
Octubre: dilluns 10 i 17: “Egipte”, de 
Francesc Juandó, en dues parts. Dilluns 
24: Metropolis, de Fritz Lang, versió amb 
música de G. Moroder.

Novembre: dilluns 14: “Alemanya un 
país gran, un gran país”, de Joaquim 
Clos. Dilluns 28: projecció de films de la 
dècada de 1930 de Laya Films, presentat 
per Encarnació Soler.
Desembre: dilluns 12: selecció de vídeos 
del Concurs Mundial UNICA 2011, 
celebrat a Luxemburg.

ACTIVITATS MUSICALS
Organitzades conjuntament amb la 

Secció d’Història i Art.
Maig: dimarts 24: conferència de Joan 
Vives: “Centenari de la mort de Franz 
Liszt”. Dijous 26: concert amics de 
Mozart (gospel).
Juny: dijous 9, projecció DVD concert de 
Plácido Domingo al Waldbhüne de 
Berlín. Dimecres 29 projecció DVD ballet 
Coppelia pel Kiroy Ballet. 
Novembre: dijous 17: projecció Faraon, 
amb comentaris de E. Soler.
Desembre: dijous 19: projecció DVD 
Concert d’Any Nou 2005 a Viena. Dijous  
22: cantada de nadales.

XX CURSET DE VÍDEO DIGITAL
Es va celebrar en dotze sessions de 

dimarts i dijous entre els mesos d’octubre 
i novembre. En data 9 de gener de 2011 
es va fer una projecció dels vídeos dels 
cursetistes on es va lliurar un diploma de 
participació i medalla als que van 
presentar el treball (vídeo) encomanat.

VIDEOTERTÚLIA
Durant aquest any s’han celebrat 4 

sessions a la sala d’actes els dies 7 de 
març, 4 d’abril, 3 d’octubre i 7 de 
novembre.

TALLER DE VÍDEO
D’aquesta activitat en tenen cura en 

Joan Arrasa, en Gabriel Bohigas i en 
Jordi Micó. Se celebra a l’aula de la 
Secció.

53 CERTAMEN DE FILMS I 
VÍDEOS AMATEURS 
D’EXCURSIONS, REPORTATGES I 
DOCUMENTALS

Es van presentar 21 vídeos que van 
ser projectats a la sala d’actes en 4 
sessions els dies 7, 9, 14, i 16 de febrer, 
mentre que el dia 28 de febrer al mateix 
lloc es va fer la lectura del veredicte, 
lliurament de premis i projecció dels tres 
films premiats.
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74 CERTAMEN ESTATAL DE 
VÍDEO NO PROFESSIONAL 
SELECTIU UNICA 2011

Presentats 66 vídeos que van ser 
projectats a la sala d’actes en 6 sessions 
els dies 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de maig, mentre 
que el dia 21 del mateix mes, el jurat es 
va reunir en sessió privada per fer un 
veredicte que es va fer públic el dia 30 de 
maig juntament amb la discussió pública, 
el lliurament de premis i la projecció dels 
films seleccionats.

En el Concurs Mundial d’aquest any 
celebrat a Luxemburg del 20 al 28 
d’agost dos dels vídeos seleccionats pel 
nostre jurat van obtenir sengles medalles 
d’or de les quatre que es van adjudicar en 
total i el tercer vídeo seleccionat una 
medalla d’argent. D’altra banda 
“Nocturn” del nostre consoci i membre 
de la junta de coŀlaboradors de la nostra 
secció Jan Baca, a més de la medalla d’or, 
va aconseguir una nominació per la 
Marisa Josa com a millor actriu del 
certamen. En definitiva un èxit històric, el 
més gran de la història de la 
representació espanyola a la UNICA. En 
representació del CEC va assistir el 
mencionat Jan Baca representant de 
l’Estat espanyol a la UNICA, i també hi 
va assistir en Josep Rota, també de la 
nostre junta com a jurat (sense vot pels 
vídeos de l’estat espanyol).

Secció de Fotografia

Vocal responsable: Eduard Estrada.

La Secció de Fotografia va preparar 
per a l’any 2011 deu sortides de caire 
fotogràfic i cultural amb autocar, 
generalment els primers diumenges de 
cada mes:
Gener: a l’Anoia. Igualada: visita dels 
museus del Traginer i el de la Pell, i 
anada a la Tossa de Montbui. Sortida 
conjunta amb la Secció de Muntanya/
Veterans.
Febrer: a les Garrigues. Visita guiada de 
l’Espluga Calba, visita de Vallbona de les 
Monges i calçotada. 
Abril: viatge de Setmana Santa a l’illa de 
Còrsega. Visites: Corte, Alèria, Bastia, 
Calvi, Filitosa, Ajacctio i Bonifacio.

Juliol: a l’Alt Empordà. Visita guiada 
d’Empúries, visita del Museu de l’Anxova 
i de la Sal de l’Escala.
Octubre: a la Terra Alta. Visita guiada 
d’Arnes, el Centre d’Interpretació de la 
Mel i un taller d’espelmes.
Novembre: al Bages i al Vallès Oriental 
i dinar de germanor. A Moià, la casa 
Museu de Rafael Casanova i a 
Castellterçol la Casa Museu Prat de la 
Riba.
Desembre: sortida incògnita al Bages. 
Visita guiada al Castell de Talamanca i 
visita de Mura.

PROJECCIONS
•“Viatge a Sardenya”. Audiovisual del 
viatge a l’Alguer, a cura de Neus 
Sánchez.
•Projecció d’un vídeo de Còrsega a cura 
de Francesc Olivé.
•XXXVIII Premi Joan Camps i Coma de 
diapositives.

EXPOSICIONS
•XXXIX Concurs Social de Fotografia 
Artística en B/N.
•XXIV  Concurs de Fotografia de Temes 
Obligats.
•Exposició de Fotografies de Neus 
Sánchez amb textos del llibre Al vol, 
d’Estanislau Torres.

Hem tingut cura de l’organització 
del XXXIX Concurs de Fotografia 
artística en B/N, del XXXVIII Concurs 
de diapositives color Premi Joan Camps i 
Coma i del XXIV Concurs social de 
temes  obligats apartats: porxos, 
picaportes, objectes de terrissa i roses. 
Tots aquests concursos han estat dotats 
amb premis honorífics (trofeus) i material 
sensible en paper color i diapositives.

La Secció va celebrar el seu 107è 
aniversari amb un refrigeri a la sala 
Francesc Beato el 13 de desembre, 
dedicat a tots els socis que amb el seu 
suport desinteressat afavoreixen que es 
duguin a terme els projectes de la secció. 
En finalitzar el refrigeri es lliuraren els 
trofeus dels concursos d’enguany.

Fem constar la relació dels 
guanyadors dels concursos d’enguany: 
Maria Bonet, Eduard Estrada, Josep M. 
García, Josefina Garriga, Roser Romaní, 
Dora Serra i Josep Soler.

Secció de Geografia i 
Ciències Naturals

Vocal responsable: Montserrat Llorens 
i Llonch. 

EXFAVEPRO
Com cada any, el grup 

d’EXFAVEPRO ha programat una 
excursió cada mes, de gener a juny i 
d’octubre a desembre. S’han fet càrrec de 
la preparació d’aquestes sortides: Roser 
Canals, Berta Castellet, Jaume Marcé, 
Montserrat Orfila i Rafel Serra. Les 
excursions realitzades durant el 2011 han 
estat les següents:
•9 de gener: pantà de Foix (Alt Penedès).
•13 de febrer: Sant Joan de Sanata (Vallès  
Oriental).
•13 de març: ermita de Santa Brígida (la 
Selva).
•10 d’abril: volcà d’Aiguanegra 
(Garrotxa).
•8 de maig: parc i castell de Montesquiu 
(Osona).
•Del 17 al 19 de juny: Tavascan. Bordes 
de Noarre. Plans de Boavi (Pallars 
Sobirà).
•9 d’octubre: Aiguafreda de Dalt i 
dolmen de la serra de l’Arca (Vallès 
Oriental).
•13 de novembre: als peus de la serra de 
Llancers (Osona/Garrotxa).
•11 de desembre: el sot de l’Infern (Vallès 
Oriental).

La mitjana d’assistents a cada 
sortida ha estat d’uns 25, una mica menys 
que l’any anterior.

A més a més, el 5 de juny, amb 
motiu de fer 40 anys que es van iniciar les  
EXFAVEPRO, hi va haver una senzilla, 
però emotiva celebració als locals del 
CEC. Es tractava de fer possible retrobar-
nos amb antics assistents a aquestes 
excursions des dels seus inicis, amb qui 
s’havien creat forts vincles d’amistat i que 
ara per qüestió d’edat o de salut ja no 
poden caminar. Es va muntar una 
exposició amb escrits, mapes, fotografies, 
itineraris, treballs manuals, diaris de 
natura personals, etc., relatius a les 
excursions i trobades de tots aquests anys. 
La celebració va consistir en unes 
paraules de benvinguda, un recordatori 
històric de la creació de les EXFAVEPRO 
que va anar a càrrec de Carles Macià, un 
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dels iniciadors d’aquestes excursions, una 
projecció de diapositives representatives 
de les 360 excursions realitzades, i 
normalment mai repetides, i una cantada 
de cançons del cançoner de 
l’EXFAVEPRO. Es va acabar amb un 
piscolabis i una copa de cava.

GRUP DE DESCOBERTA I 
OBSERVACIÓ DE LA NATURA 
(GDON)

S’han fet les excursions següents:
•27 de febrer: de Collbató al monestir de 
Montserrat. 21 participants
•14 de maig: matinal als jardins d’Horta. 
21 participants
•29 de maig: espai natural de les 
muntanyans de Torredembarra. 26 
participants
•12 de juny: Sant Feliu de Pallerols: les 
fonts del terme. 23 participants
•25 i 26 de juny: estada botànica a la 
Molina, xalet de la UEC.
•Dissabte 25: excursió conjunta ERBRPA 
i GDON a les rouredes de la vall de la 
Tet. (Conflent), del cicle “Vegetació del 
Pirineu Oriental”. 28 participants.
•Diumenge 26: excursió a la tossa d’Alp. 
18 participants.
•25 de setembre: Campdevànol: Gorgs 
del torrent de la Cabana, excursió 
conjunta amb la secció d’Història i Art 
(Núria Casals). GDON. 6 participants.
•30 d’octubre: la vall de Reixac. 23 
participants.
•27 de novembre: visita a les mines de 
Sant Corneli de Cercs. 10 participants.

Aquestes sortides han estat 
organitzades pels diversos vocals del 
GDON, Montserrat Arnan, Núria 
Arnan, Susanna Bonany. Carme 
Freixedes, Enric Orús, Josep M. Panareda 
i Josep Nuet. També s’ha comptat amb 
l’assessorament de Núria Arnan en els 
aspectes geològics.

EQUIP DE RECERCA BOTÀNICA 
(ERB)

Durant el 2011 es commemora el 
25è aniversari del Grup d’estudis botànics  
Ramon Pujol i Alsina i els coordinadors 
de l’Equip de Recerca Botànica, Valentí 
González i Josep Nuet, desenvolupen un 
cicle dedicat a la Vegetació del Pirineu 
Oriental del qual només es fan 4 
xerrades, per falta d’assistents.

Gener de 2011: es continua amb el 
treball de recerca sobre les espècies 
bioindicadores al Montseny. 

Sortides de treball de camp els dies:
•16 de gener: 7 participants.
•13 de febrer: 14 participants.
•13 i 20 de març: 7 i 7 participants.
•10 d’abril. 9 participants.
•8 de maig: 6 participants.
•5 de juny. 9 participants.
•10 de juliol: 6 participants.
•25 de setembre: 7 participants.
•23 d’octubre: 9 participants.
•13 de novembre: 10 participants.
•18 de desembre: 6 participants.
•12 de gener: primera reunió de l’any al 
local de la secció. Ens hi reunim: Josep 
Nuet, Valentí González, Raimon Plans, 
Olga Barceló, Carmina Coll, Francesc 
Vallhonrat, Núria Arnan, Santi del 
Castillo, Mireia Carreras, Mònica 
Gasulla, Miquel Femenia i Àngels Morell. 
Excusa la seva presència Eugènia Ribas. 
També hi són Josep Abelló i Marta 
Dalmau perquè volen participar en el 
treball de recerca del Montseny. S’ha de 
destacar la presència al voltant de l’Equip 
de Recerca Botànica de 15 persones, 
implicades amb diferents graus en el 
grup.
•19 de gener: inauguració dels actes 
commemoratius de 25è aniversari del 
Grup d’Estudis botànics Ramon Pujol i 
Alsina. Presentació del cicle “Vegetació 
del Pirineu Oriental”. Conferència sobre 
“La vegetació de l’Alt Vallespir” a cura 
de Valentí González. 10 participants.
•25 de gener: presentació de l’Atles dels 
arbres de Collserola al Club Muntanyenc de 
Sant Cugat a càrrec de Josep Nuet, 
Raimon Plans i Francesc Vallhonrat.
•16 de febrer: “La vegetació de l’Albera”,  
a cura de Josep Nuet. Conferència del 
cicle “La vegetació del Pirineu Oriental”. 
9 participants.
•9 de març: “La vegetació del 
Fenolledès”, a cura de Valentí González. 
Conferència del cicle “La vegetació del 
Pirineu Oriental”. 11 participants.
•18 de març: presentació de l’Atles dels 
arbres de Collserola a la Secció Excursionista 
de l’Ateneu Santjustenc (SEAS) a càrrec 
de Josep Nuet, Raimon Plans, Francesc 
Vallhonrat i Valentí González.
•6 d’abril: “La ruta del tresor càtar”, a 
cura de Josep Nuet. Darrera conferència 

del cicle “La vegetació del Pirineu 
Oriental. 8 participants.
•8 de maig: inici del treball de recerca a 
l’aveteda de Passavets al Montseny. 6 
participants.
•18 de maig: celebració del 25è aniversari 
del Grup d’Estudis Botànics Ramon 
Pujol i Alsina.  Projecció d’un reportatge 
de les tasques i altres efemèrides de la 
vida i la història del grup, a cura de Josep 
Nuet. Acte de reconeixement i 
homenatge als fundadors del grup. 85 
participants.
•26 de juny: sortida de recerca botànica a 
l’avetosa de la vall de Saltèguet (la 
Molina), per completar l’estudi que s’està 
fent sobre l’aveteda de Passavets al 
Montseny. En el marc de l’estada 
botànica de la Molina. 10 participants.
•29 de juny: presentació del curs de flora 
alpina al circ d’Ulldeter als cursetistes, 
per part dels professors Josep Nuet i 
Valentí González. 13 participants.
•4-8 de juliol: desenvolupament del 1r 
Curs de flora alpina a Ulldeter, organitzat 
per l’Escola de Muntanya del Centre 
Excursionista de Catalunya i l’Equip de 
Recerca Botànica Ramon Pujol Alsina, a 
càrrec de Josep Nuet i Valentí González. 
Hi ha memòria del curs. Participants: 12 
alumnes.
•7 de setembre: començament, després de 
l’estiu, de les activitats de l’Equip de 
Recerca Botànica Ramon Pujol Alsina. A 
la reunió hi assisteixen 16 persones.

SESSIONS DE DETERMINACIÓ DE 
PLANTES I CONSULTA 
BOTÀNICA (ERB)

Tots els dimecres a partir de 2/4 de 
7 del vespre, amb la direcció científica de 
Valentí González i Josep Nuet. Hi 
assisteixen de 6 a 16 persones.

ESTADA NATURALISTA A LES 
AÇORES

Del 15 al 23 de juliol de 2011. 
Nombre de participants: 31. Viatge amb  
avió  Barcelona- Ponta Delgada, via 
Lisboa. Es visitaren tres illes: Sao Miguel,  
Pico i Faial. A l’illa de Sao Miguel es 
varen fer tres itineraris botanicogeològics: 
Furnas, el cràter i llac amb les Caldeiras 
que la gent aprofita per fer el Cozido das 
Furnas, típic d’aquella contrada i visita al 
Jardí Botànic amb aigües termals. Lagoa 
do Fogo (480 m) pujada fins el cràter a 
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través d’exuberant vegetació. Un circuit 
que voreja una sèrie de cràters 
encadenats que actualment formen els 
llacs: lagoa do Canario, lagoa de 
Santiago, lagoa das Sete Cidades, lagoa 
Verde i lagoa Azul. De retorn visitem una 
planació de pinya tropical. Amb acurades  
explicacions de botànica i geologia per 
part del nostre guia.

A l’illa del Pico, dominada pel volcà 
del mateix nom, es va fer un circuït per 
visitar alguns pobles importants, el Museu 
dos Baleiros i una plantació de te. Un 
grup pujà l’emblemàtic volcà que domina 
Pico, on es pogué contemplar l’especial 
flora d’aquelles alçades. L’altre grup va 
recórrer les vinyes que creixen enmig de 
les diferents colades i que es protegeixen 
amb murs de pedra volcànica. Un 
barquet ens portà a la veïna illa de Faial, 
on vàrem pujar a Caldeira, que com el 
seu nom indica és un altre cràter, però  
sense llac. A l’altra banda de l’illa  vam 
observar l’última erupció (1957/58) que 
n’augmentà la superfície. Retorn a Pico 
per a embarcar cap a Barcelona via 
Lisboa.

VIATGES GEOGRÀFICS I 
CULTURALS
•Del 28 d’abril al 4 de maig: viatge a 
Múrcia i Almeria. 24 persones.
•Del 22 al 28 de juny: viatge al nord de 
Portugal, Salamanca i Àvila. 
•36 persones.
•Del 23 al 25 de setembre: racons del 
Pirineu aragonès, Sallent de Gàllego i llac 
d’Artouste. 28 persones.
•Del 20 al 25 d’octubre: viatge a 
l’Alcàrria i pobles de l’arquitectura negra. 
17 persones.
•26 i 27 de novembre: excursió al parc 
natural dels aiguamolls de l’Empordà i les 
gorges de la Fou. 38 persones.

Els viatges i excursions d’aquest  
grup han estat organitzats pels vocals 
Francesc Juandó i Maria Vilalta.

CONFERÈNCIES, AUDIOVISUALS 
I VIDEOREPORTATGES
•2 de febrer: projecció i conversa: “Atlas i 
Sinaí”, a cura d’Albert Font. 34 
participants.
•15 de febrer: audiovisual: “Una tardor a 
la costa est del Canadà”, a cura d’Enric 
Ventura. 61 participants.

•2 de març: projecció i conversa: “Viatge 
a Escòcia”, a cura de Dora Serra.  38 
participants.
•10 de març: audiovisuals “Yellowstone 
2009” i “New York 2009”, a cura de Jordi 
Curtiella. 31 participants.
•16 de març: conferència “La figuera, 
l’arbre que fa figues: origen, ecologia, 
distribució i usos”, a cura de Josep M. 
Panareda i Enric Orús. 21 participants.
•29 de març: projecció i conferència: 
“Viatge al Camerun”, a cura de Rafel 
Battestini. 48 participants.
•5 d’abril: projecció i conversa “València, 
19-23 octubre 2009” i “Andalusia, 21-27 
d’abril 2009”, a cura d’Antoni Perelló. 29 
participants.
•13 d’abril: conferència “Biodiversitat: 
gestió i conservació”, a cura del Dr. Josep 
Vigo i Bonada. 32 participants.
•28 d’abril: audiovisual “Escapada 
naturalista tardoral a la província de 
Soria”, a cura d’Enric Ventura. 49 
participants.
•4 de maig: projecció i conversa 
“Andalusia viva 2005” i “Visita al 
monestir de Sant Cugat”, a cura de Joan 
Durban. 20 participants.
•5 de maig: documental “Karibu 
Kenya” (Benvinguts a Kenya), a cura de 
David Bueno. 65 participants.
•24 de maig: conferència sobre “Tints 
artesans i plantes tintòries”, a cura de 
Mariàngels Recasens i Carmina Coll. 45 
participants.
•21 de setembre: projecció “Viatge a 
Cuba a ull d’ornitòleg i naturalista”, a 
cura de Salvador Solé. 29 participants.
•5 d’octubre: projecció: “Records i 
vivències d’un viatge a Escòcia”, a cura 
de Dora Serra. 26 participants.
•6 d’octubre: projecció: “Viatge a 
Egipte”, a cura de Neus Cabrerizo. 22 
participants.
•19 d’octubre: conferència: “L’enigma de 
la llibertat. Una perspectiva biològica i 
evolutiva de la llibertat humana”, a cura 
de David Bueno. 63 participants.
•8 de novembre: projecció “Mallorca i 
Menorca: una visió de la natura i la 
cultura de les dues illes germanes”, a cura 
de Joaquim Ferràndiz. 41 participants.
•16 de novembre: projecció: 
“Turkmenistan: de l’autonomia a la 
independència”, a cura d’Alícia Pubill. 30 
participants.

•21 de desembre: videoreportatge: “Un 
viatge a Egipte, Sinaí, Jordània i Síria”, a 
cura d’Estanislau Torres. 25 participants.

EXPOSICIONS
•Del 2 al 13 de maig: “Les falgueres del 
nostre país”, a cura d’Enric Ventura. 89 
visitants
•Del 17 al 27 de maig: “Artesania tèxtil: 
mostra de filats tints i teixits”, a cura de 
Mariàngels Recasens. 66 visitants.

24È PREMI PIUS FONT I QUER DE 
FOTOGRAFIA BOTÀNICA

Tema: “Les plantes aquàtiques i dels  
aiguamolls”. 22 de novembre: projecció 
de les coŀleccions d’aquest premi i lectura 
del veredicte del jurat. Aquest any el 
premi va quedar desert, per no ajustar-se 
les coŀleccions al tema proposat.

Secció d’Història i Art

Vocal responsable: Francesc Olivé i 
Guilera.

SORTIDES CULTURALS AMB 
AUTOCAR
Gener: Subirats, recinte medieval i la 
resta del castell, església romànica de 
Sant Pere i santuari de la Font Santa. 29 
participants.
Febrer: Tarragona Modernista. Casa 
Castellarnau, mausoleu rei Jaume , casa 
Bofarull, coŀlegi de les Teresianes. 29 
participants.
Juny: commemoració centenari de la 
secció a Ripoll. Visita al monestir i 
Museu Etnogràfic. Opció transport tren i 
recorregut a peu a ermita Sant Roc. 
Dinar de celebració. 47 participants.
Juliol: jardins de Cap Roig. Caminada a 
Llafranc passant pel Golfet i Calella. 28 
participants.
Setembre: Torroella de Montgrí. De 
Torroella de Montgrí a cala Montgó, 
passant pel castell de Montgrí, Santa 
Caterina, ruta del Vent i punta del Molà. 
15 participants.
Novembre: Torà i Ivorra. Nucli antic, 
Museu del Pa i monestir de Cellers, a 
Torà. Santuari del Sant Dubte, a Ivorra. 
27 participants.
Desembre: sortida sorpresa al castell de 
Montsonís i conjunt monumental de 
Cubells. 60 participants.

Un total de 8 sortides, 5 
organitzades per Mercè Falcó, 1 per 
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Mercè Falcó conjuntament amb Núria 
Casals, i 1 per Jordi Lucea.

EXCURSIONS AMB TRANSPORT 
PÚBLIC I VEHICLES PROPIS
Gener: circular d’Egara - PRC 13. De 
Sant Miquel de Goteres a les Fonts, 
passant per les agulles de Can Mitjans, 
ermita Sant Miquel de Toudell i galeries 
de la riera de Gaià. 20 participants. 
Equipaments de Collserola. Can Coll i 
Can Borrell. 34 participants. Rodal de 
Sabadell. Polinyà, la Salut, torre del 
Canonge, Togores, torrent de Colobrers, 
torrent de Ribatallada, font dels 
Capellans, Sant Julià d’Altura, Sant 
Vicenç de Verders. 20 participants.
Febrer: tres turons a Barcelona. Barri de 
Vallcarca, turó de les Tres Creus, turó del 
Carmel, turó de la Rovira. 30 
participants. Equipaments de Collserola. 
Observatori Fabra, font Groga, font d’en 
Sert, font de Sant Medir, Sant Medir, 
Sant Adjutori, Sant Cugat del Vallès. 32 
participants. Collserola. Mentora Alsina, 
coll d’Erola, Vil·la Joana, turons de can 
Pascual, can Busquets, la Floresta. 22 
participants.
Març: Equipaments de Collserola. 
Quatre àrees de lleure: castell Ciuró, Sant 
Pere Romaní, Santa Creu d’Olorda, la 
Salut de Sant Feliu. 31 participants. Ruta 
del Canal. Vilanova de Bellpuig, Golmés, 
Mollerussa, 3a sèquia del canal, salt del 
Duran. 5 participants. Equipaments de 
Collserola. Observatori Fabra, font i 
vivers de can Borni, creu d’en Llevallol, 
pantà de Vallvidrera. 35 participants.
Abril: Figueres, Vilabertran. Peralada, 
visita canònica de Santa Maria de 
Vilabertran i castell de Peralada. 20 
participants. Sant Llorenç del Munt. Coll 
d’Estenalles, roureda i avenç de les 
Teixoneres, font Flàvia, cova del Drac, 
San Pere del Dalmau, vall d’Horta, Sant 
Llorenç Savall. 15 participants.
Maig: la serra de Rodes. Palau 
Saverdera, Sant Onofre, Sant Salvador, 
Sant Pere de Rodes, Santa Helena, 
Llançà. 18 participants. Excursió 
sorpresa de Sant Pol de Mar a Pineda. 18 
participants.
Juny: fonts de Collserola. Sant Cugat, 
fonts de Sant Sever, can Gener, de la 
Plaça del Miracle i de Sant Medir. 22 
participants. Platja d’Aro – Sant Feliu de 

Guíxols. 15 participants. Bestrecà i la vall 
d’Hortmoier. Sant Andreu de Bestrecà, la 
Portella, coll de Joell, Sant Miquel 
d’Hortmoier, riera de Beget, Oix. 15 
participants.
Juliol: d’Aiguafreda a la font d’en 
Vinyes, seguint la riera d’Avençó. 18 
participants. Collserola. Tibidabo, fonts 
de l’Arrabassada, de can Ribes, de la 
Budellera, pantà de Vallvidrera. 35 
participants. Collserola. Vallvidrera, 
Santa Maria de Collserola, font de la 
Mandra, font del Xup, parc de 
Cervantes. 30 participants. De Colera a 
Llançà. Platges de Port Joan, de Garbet, 
de Bramant i de Grifeu. 20 participants.
Setembre: Collserola. Ciutat Meridiana,  
font Muguera, font Apol·lo. 22 
participants. Campdevànol. Torrent de la 
Cabana, gorgs de la Cabana, de la Tosca,  
de l’Olla, del Forat, petit del Colomer. 44 
participants.
Octubre: el Tenes i el Rossinyol. Sant 
Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai. 34 
participants. Montseny. Coll de 
Bordariol, fonts dels Llops i dels 
Mosquits, creu de Matagalls, Sant 
Segimon, santuari de l’Erola, font de 
l’Oreneta, Viladrau. 23 participants.
Novembre: Sant Julià d’Altura. Pantà 
de Ribatallada, ermita de Togores, 
santuari de la Salut. 33 participants. 
Museu de les Aigües de Cornellà i parc 
agrari del Baix Llobregat. 25 participants. 
De Copons a Sant Martí Sesgueioles. 
Plans d Lloret, Sant Salvador de Miralles,  
Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de 
Vilallonga, Sant Ermengol. 11 
participants. Parc de Marianao. Torre i 
àrea de lleure de Benviure, itinerari de 
pedra seca de Sant Boi i ermita de Sant 
Ramón. 30 participants.
Desembre: de Vallvidrera a Sant Cugat. 
43 participants. Llançà. Ermites de Sant 
Silvestre, de Sant Martí de Vallmala i de 
Sant Genís del Ferrer. 8 participants. 
Ribes de l’Onyar. Riudellots de la Selva, 
camps de l’Onyar, Torreponça, Sant 
Andreu Salou, Sangosta, Campllong. 15 
participants.

Un total de 32 excursions, de les 
quals foren vocals: Núria Casals, de 15; 
Jordi Lucea, de 8; Vicenç Peig, de 6; 
Núria Casals i August Bernat 
conjuntament d’1 ( amb la participació 
del Grup d’Arqueologia Pelegrí Casades i 

Gramatxes ); Toni Orland d’1; i Núria 
Casals conjuntament amb els vocals Jordi 
Canosa i Susanna Bonany de Geografia i 
Ciències Naturals, d’1.

VISITES CULTURALS
Gener: Roca Barcelona Gallery. 37 
participants.
Febrer: Museu Biblioteca Fundació 
Mauri a la Garriga. 15 participants.
Març: Arxiu i Casa Museu Joan 
Maragall. 18 participants. 
Abril: Sant Pau del Camp. Aniversari  la 
mort del comte Guifre II ( 911 - 2011 ); 
conjuntament amb a parròquia de Sant 
Pau del Camp. 90 participants.
Maig: Museu Africà Daniel Comboni. 
18 participants.
Juny: basílica de la Sagrada Família. 85 
participants.
Octubre: font màgica de Montjuïc. 22 
participants. Fonts de la dreta de 
l’Eixample. 30 participants. El nou 
Hospitalet de Llobregat. 21 participants. 
Museu de Badalona i l’exposició “Les 
mòmies oblidades”, amb el suport del 
Grup d’Arqueologia Pelegrí Casades i 
Gramatxes. 24 participants. Les 
clavegueres de Barcelona. Activitat 
organitzada per l Fàbrica del Sol. 16 
participants.

Un total d’11 visites, de les quals 
foren vocals: Mercè Falcó, de 5; Núria 
Casals de 4; Francesc Olivé, de 2 (una 
conjuntament amb Pepa Igartua ).

VIATGES  CULTURALS  AMB  
AUTOCAR
•De l’11 al 13 de març. Montpeller i els 
parcs naturals del Llenguadoc. Visitant 
Anduze, Alès, llacuna del Thau i Pezenas. 
35 participants.
•Del 4 al 10 de juliol. Bretanya i 
Normandia. Caen, Rouen, Bayeux, 
abadia del Mont Sant Michel, Saint 
Malo, Dinan Carmac, Vannes. 34 
participants.

Vocal dels dos viatges:  Mercè Falcó.

GRUP D’ESTUDIS RURALS 
LLOSES I PEDRA EN SEC
Febrer: ruta de les barraques de pedra 
seca de Rellinars. Amb els guies locals 
Claudi Perarnau i Dolors Moreno. 11 
participants.
Març: la Fatarella. Itinerari de la 
memòria històrica barraques i trinxeres. 
13 participants.
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Maig: estanys de la Jonquera. Visita i 
comentari als megàlits de la zona. 13 
participants.

Tres sortides amb autocar, vocal 
August Bernat.

EXPOSICIONS
•Del 31 de març al 15 d’abril: 
“Sinuositats”. Escultures de fusta de Josep 
Llinares i Gibernau.
•Del 3 d’octubre al 3 de novembre: 
fotografies i maquetes de construccions 
de pedra en sec. A càrrec d’August 
Bernat.

PASSEJADES I SORTIDES 
CULTURALS
Gener: parc de la Riera i font de Can 
Lloses. Visita al Museu d’Art de 
Cerdanyola. 29 participants.
Març: font Muguera. Parc de Can Cuiàs, 
mirador de l’Estrella, Museu Joan Abelló 
i menhir de Mollet. 21 participants.
Abril: passejada – Verdaverd. Sants, 
mirador del Migdia, fossar de la Pedrera, 
castell del Port, jardins de la Zona 
Franca, ciutat de la Justícia. 28 
participants.
Maig: turons i jardins de Barcelona. Parc 
de les Aigües, parc del Guinardó, turó de 
la Rovira, turó del Carmel, Parc Güell, 
parc de la Creueta del Coll, jardins de 
Portolà, jardins del Putxet. 19 
participants. Museu Biblioteca Victor 
Balaguer i camí de Ronda de Vilanova a 
Sitges. 21 participants.
Setembre: front marítim de Barcelona. 
Parc fluvial del Besós, mirador de Colom, 
parc del Fòrum, port i platja de Sant 
Adrià, desembocadura riu Besós, parc 
fluvial del Besós, parc del Molinet. 31 
participants.
Octubre: Sant Salvador. Casa nadiua de 
Pau Casals i església de Sant Salvador 
amb audició d’orgue, col·lecció d’art del 
notari Déu. 23 participants.
Novembre: Ruta Verdagueriana. 30 
participants.
Desembre: Horta, Nou Barris i 
Canyelles. Turó de la Peira, parcs 
Centrals i de Nou Barris, de la Guineueta 
i de Josep M. Martí. 15 participants. 
Anella Verda De Sant Boi. 8 participants.

Vocals: Núria Casals, de 7 sortides; 
Vicenç Peig, d’1; Mercè Falcó, d’1; Lluís 
Willaert i Ramon Guiu, d’1.

CONFERÈNCIES, PROJECCIONS I 
ALTRES ACTES CULTURALS
Gener: conferència “Rellotges de sol a 
Catalunya”. A cura d’Andreu Majó. 41 
assistents.
Març: acte inaugural del centenari de la 
secció. Conferència “La història de la 
Secció d’Arqueologia i Història, creada el 
1911 i la creació del grup d’Arqueologia 
Pelegrí Casades i Gramatxes”. A cura de 
Francesc Olivé. Conferència 
“L’arqueòleg del CEC Pelegrí Casades i 
Gramatxes”. A cura de Susanna Muriel i 
Jaume Enric Zamora. Presentació del 
Nou Grup d’arqueologia Pelegrí Casades 
i Gramatxes, dins de la Secció d’Història 
i Art. Presentació dels actes previstos per 
a la celebració del centenari. 65 assistents.
Conferència “Amenofis IV, Akhenaton, el 
trencament d’un faraó vers el politeisme”. 
A cura de la Dra. M. Encarnació Soler i 
Alomà. 50 assistents. Audiovisual “Visió 
d’Occitània”. A cura de Joaquim 
Ferrándiz. Conjuntament amb la Secció 
de Geografia i Ciències Naturals. 54 
assistents.
Maig: projecció de dos vídeos: “Gaudí 
pòstum. La sagrada família 1995”, i “Un 
tomb per les obres de la Sagrada Família 
amb Francesc Beato, any 2000”. De 
Francesc Olivé. 70 assistents.
Juny: conferència “L'arxiu de Joan 
Maragall”. A cura de Dolça Tormo i 
Ballester. 37 assistents. Conferència “Les 
ermites de Montserrat”. A cura d’Albert 
Roig i Deulofeu. 70 assistents.
Setembre: conferència “La travessa de 
Verdaguer del 1882 per l’Alt Pirineu”. A 
cura de Bernat Gasull i Roig. 50 
assistents.
Octubre: projecció de vídeo 
“Peregrinació a Terra Santa I: Samaria i 
Betlem”. De Francesc Olivé. 37 assistents.
Novembre: audiovisual “Viatge a 
Normandia i la Bretanya”. A cura de 
Dora Serra. 68 assistents. Presentació del 
llibre El viaje secreto de Leonardo da Vinci. A 
cura de José Luis Espejo. 50 assistents. 
Projecció de Faraon. A cura de la Dra. M. 
Encarnació Soler i Alomà. 87 assistents. 
projecció de vídeo “Peregrinació a Terra 
Santa II: Jerusalem”. De Francesc Olivé. 
47 assistents.
Desembre: acte in memoriam d’Oriol 
Riba i Arderiu. Projecció de vídeos de 
Francesc Olivé. 80 assistents.

Foren els vocals d’aquests actes: 
Francesc Olivé, de 7; Mercè Falcó, de 4; 
Joan Manuel Martínez-Moro, de 2; i 
Lluís Willaert d’1.

ACTIVITATS MUSICALS
Organitzades conjuntament amb la 

Secció de Cinema i Vídeo.
Maig: conferència “Centenari de la mort 
de Franz Liszt”. A cura de Joan Vives. 60 
assistents. Sessió de gospel. A cura 
d’Amics de Mozart. 95 assistents.
Juny: projecció vídeo Concert 
Waldbrühne de Berlín. 60 assistents. 
Concert de primavera. A càrrec de 
Bagatge de cançons i Bagatge Harmònic. 
90 assistents. Projecció vídeo Ballet 
Coppélia pel Kiroy Ballet. 52 assistents.
Desembre: projecció DVD Concert 
d’Any Nou a Viena 2005. 50 assistents. 
Cantada de nadales. A càrrec del grup 
Bagatge de cançons i Bagatge Harmònic,  
amb la coŀlaboració de Maica Bellmunt 
(soprano) i Jordi Bellmunt (piano). 100 
assistents.

Vocals de les activitats: Mercè Falcó i 
Joan Manuel Martínez-Moro.

BAGATGE DE CANÇONS
Sota la direcció de Robert Híjar i 

Roser Castelló,  cada segon i últim dijous 
de cada mes (excepte juliol, agost i 
setembre), s’ha reunit el grup coral de 6 a 
2/4 de 8 del vespre; i el de Bagatge 
Harmònic (grup d’harmòniques), de 2/4 
de 8 a 2/4 de 9.

El 9 de juny es va fer una sortida al 
parc de Can Solei, a Badalona, per tal de 
cantar i dinar junts els components 
d’aquests grups.

Van actuar en el Concert de 
Primavera, i a la cantada de nadales del 
22 de desembre.

REUNIONS DE VOCALS I 
COĿLABORADORS DE LA 
SECCIÓ

El vocal de la Junta Directiva de 
CEC i President de la Secció d’Història i 
Art, Francesc Olivé, i els seus 
coŀlaboradors s’han reunit mensualment 
per a la programació i preparació de les 
activitats de la Secció.

Membres coŀlaboradors i vocals de 
la secció durant l’any 2011: M. Mercè 
Falcó i Saldaña, Joan Manuel Martínez-
Moro, M. Teresa Tolós i Carreras, August 
Bernat i Constantí, Núria Casals i Gil, 
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Robert Híjar i Pons, Roser Castelló M. 
Salomé López i Quinitillà, Vicenç Peig i 
Gaspar, Jordi Lucea i Castellar, Antoni 
Orland i Romero, Lluís Willaert, Ramon 
Guiu. Gràcies a la seva constat dedicació 
i esforç, de caràcter totalment voluntari, 
s’han pogut dur a terme les activitats 
anteriorment esmentades a aquesta 
memòria anual en benefici del CEC i dels 
seus associats.

Comissió d’Esport 
Adaptat

Aquest any no podem deixar de 
pensar en la Rosó Cangrós i Sayos, que 
per tots nosaltres durant molts anys ha 
estat el pal del paller de la nostra 
Comissió. Es d’honor iniciar aquesta 
memòria amb el record i l’esperança de 
la seva partida, que ens estimula i anima 
per seguir endavant amb plenitud 
d’iŀlusió, com a la Rosó li agradava.

Les diverses activitats realitzades per 
la nostra Comissió han estat variades, 
com es característic, i entre elles volem 
destacar les següents:
Esquí de fons: participació per part 
d’alguns membres en la tradicional cursa 
d’esquí de fons la Marxa Beret que es la 
cursa més important del calendari de tota 
Espanya. Sortida conjunta amb la 
Associació Catalana d’Espina Bífida a 
l’estació d’esquí de fons de la Rabassa 
(Andorra), aquí també es va aprofitar a 
fer altres activitats de neu,  que van 
agradar molt, entre aquestes destaquem 
la de trineus amb gossos.
Sortida en bicicleta: sortida al mes de 
juny a la Terra Alta, es va fer el 
recorregut de la via verda des de Horta 
de Sant Joan fins al Santuari de la 
Fontcalda.
Natació: els entrenaments són la base 
per aconseguir una bona preparació amb 
visió de futur. Aquets s’han portat a 
terme setmanalment a la piscina del Turó 
de la Peira (C/Sant Iscle) i mensualment 
a la piscina Sant Jordi amb l’objectiu de 
practicar en piscina de 50 m. Participació 
en algunes de les proves de la Copa 
Catalana de Clubs. 4 Jornades 
Participació als Campionats de 
Catalunya, tan d’Hivern com d’Estiu. 
Participació a la Travessa de Sitges, el 5 
d’agost. Participació a la Travessa del 

Port de Barcelona, per les Festes de la 
Mercè.
Sortides i excursions: 23 d’octubre: 
Rodals de Sabadell, ruta de les ermites, 
parc fluvial del riu Ripoll. 13 de 
novembre: les platges de Barcelona, del 
Fòrum a l’Hotel Vela. 18 de desembre: el 
tradicional Pessebre a l’Ordal.
Actes socials: el 8 de juliol: sopar fi de 
temporada. El 4 d’octubre, va realitzar-se 
un Homenatge a la Rosó, amb 
coŀlaboració d’altres seccions del Centre 
amb les quals la Rosó havia participat i 
organitzat activitats, va ser un moment 
molt emotiu, amb la presència de la seva 
família.
Expedició Kilimajaro: aquest projecte 
va néixer el 2010 de la mà de la Rosó 
Cangrós amb coŀlaboració amb el grup 
“Montañas sin barreras”, i a pesar que el 
2011 ha estat un any dedicat a la 
preparació física dels integrants, al final 
alguns motius tècnics varen obligar a 
replantejar la situació, i es va decidir 
posposar la mateixa. És important deixar 
constància de la dificultat a l’hora de 
trobar una esponsorització del projecte 
que, sens dubte, també ha esta 
determinant en el moment de prendre la 
decisió de posposar-la per al 2012.

Dinamització Social

Vocal responsable: Pepa Igartua i 
Moya.

Activitats realitzades:
•“Alzheimer, manual d’instruccions”, 
conferència i presentació del llibre, a cura 
del Dr. Nolasc Acarin i Tusell, eminent 
neuròleg.
•“A peu per camins de càtars, al Pirineu 
Català”, a cura d’en Rafel López-Monné, 
geògraf  i de Montserrat Subirana, 
psicòloga.
Maig: benvinguda a la primavera. BCN 
Sports Films International. Filmacions 
del festival del 2011.
Juny: primera visita a la Sagrada 
Família, amb l’inestimable coŀlaboració 
de l’arquitecte i consoci Jordi Bonet i 
Armengol. Peŀlícules guanyadores del 28è 
Festival de Torelló: Tuzgle (França); Premi 
Grandvalira al millor film de muntanya 
The Asgard Project (Gran Bretanya); Gran 
Premi vila de Torelló. Conferència 
“L’expedició de Sir John Franklin: la gran 

tragèdia de l’exploració àrtica”, a cura de 
Francesc Bailón especialista en la cultura 
inuit. Celebració de les revetlles de Sant 
Joan i la de Sant Pere.
Juliol: benvinguda a les vacances d’estiu. 
Trobada a la terrassa per compartir 
conversa.
Setembre: trobada després de les 
vacances. “La conquesta del Pol 
Nord”, projecció-conferència a cura d'en 
Francesc Bailón, expert en la cultura inuit 
i les expedicions àrtiques.
Octubre: reunió sobre l’Aplec dels 
Països Catalans a l’Alguer. “40 anys de la 
revista Muntanya” i “Écrins”, dos vídeos 
de Carles Pujol, projecció i conversa a 
cura de la prof. Nora Ancarola, directora 
de l’espai d’art MX i de Carles Pujol, 
videoartista.
Novembre: “Fora de joc”, documental 
realitzat per la Plataforma Proseleccions 
Esportives Catalanes, a cura de Sergi 
Blàzquez. Llegendes i veritats, presentació 
del darrer llibre de Lluís Grifell sobre 
tradicions catalanes, a cura de Ferran 
Alexandri, amb la presència de l’autor. 
Iniciació de l’activitat corporal i mental 
de tai-txi.

Comissió d’Activitats 
per a Infants

Com a punt important, cal destacar 
el compromís de la Junta i de diversos 
pares en l’organització de sortides com a 
vocals. Fins a un total de 18 persones han 
actuat de vocals. Això ha permès realitzar 
23 activitats. Tenint en compte els 
períodes festius, aquest nombre de 
sortides representa gairebé una activitat 
cada 15 dies. Aquest ritme ha permès fer 
un ventall molt ampli d’activitats, que ha 
combinat les tradicionals d’alpinisme 
amb sortides més lúdiques: des d’esports 
d’hivern, com raquetes al pedró dels 
Quatre Batlles o sortides d’esquí alpí a 
Andorra, a l’ascensió al pic de la Serrera 
o el pic de Finestres, o des de una sortida 
en bicicleta per veure els colors de la 
Garrotxa a la tardor, a una excursió de 
dos dies pel Montsant coincidint amb la 
celebració de la Nadal.

De les 23 activitats realitzades, una 
part important han estat excursions en 
cap de setmana. En total s’han fet sis 
excursions amb pernoctació d’una nit. 
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Això ha permès arribar a llocs més 
llunyans i fer activitats de més d’un dia. 
També ha permès la convivència dels 
infants i els adults en una situació diferent 
de l’habitual.

Un altre fet destacat ha estat la 
participació d’un petit grup de membres 
de la Comissió d’Infants als campaments 
d’estiu, organitzats des de la secció de 
càmping, ja sigui a Còrsega o a Benasc. 
Aquesta estada va ser molt enriquidora 
per a totes les famílies que varen 
participar, que varen poder fruir 
d’impressionants excursions i sortides, del 
foc de camp, dels àpats conjunts, 
d’activitats de lleure, de la convivència...

Atès que la majoria de vocals tenen 
fills que ja fa molts anys que pertanyen a 
la comissió, les excursions del 2011 s’han 
caracteritzat per un nivell elevat, amb un 
percentatge molt important de sortides de 
més de 1.000 m de desnivell o sortides on 
calia o bé una forma física important o 
una experiència prèvia. A meitat d’any 
hom s’adonà que això comportava que hi 
haguessin pocs nous integrants en el 
grup. A més algunes famílies amb nens 
més petits van soŀlicitar que 
s’organitzessin també sortides per als més 
menuts. És per això que es decidí crear 
dos grups en paraŀlel, els anomenats 
minyons i els júniors, i s’organitzaren 
excursions per cada tipus d’edat. Per 
exemple pels minyons el darrer trimestre 
es feren excursions a l’Empedrat de 
Morou, al Montcau i a l’Alzina del Salari. 
Cal destacar la bona acceptació que han 
tingut.

Per al proper any es vol consolidar 
els dos grups, i particularment aconseguir 
que més progenitors dels minyons 
s’iniciïn en l’organització d’activitats per 
als seus fills, i així poder oferir un ventall 
d’activitats més ampli, donar entrada a 
nous membres i continuïtat a la Comissió 
d’Infants.  

Les sortides realitzades durant 
aquest 2011 han estat les següents:

Data Lloc

9 de gener Collserola: turó de la 
Magarola

23 de 
gener

Serra de Rodes

Data Lloc

6 de febrer Montserrat: cova de 
l’Arcada i torrent del 
Lloro

19 i 20 de 
febrer

Andorra: Curs d’esquí 
alpí

6 de març Pedró dels Quatre 
Batlles amb raquetes

19 i 20 de 
març

Andorra: Curs d’esquí 
alpí

3 d’abril Serra de l’Albera: 
Ascensió al puig de 
Pradets

1 de maig BTT  Banyoles – pla 
de Mir

15 de maig Costa Pubilla - 
Montgrony

29 de maig Pic de Finestrelles

24 i 25 de 
juny

Pic de la Serrera

9 i 10 de 
juliol

Refugi Malniu Puig 
Pedrós

24 de juliol Gorges de Carançà

1 al 15 
d’agost

Campaments d’estiu 
Còrsega

1 al 15 
d’agost

Campaments d’estiu 
Benasc

18 de 
setembre

Pic de Perafita i Pic de 
Monturull

2 
d’octubre

Comabona

16 
d’octubre

Montcau i cova 
Simanya

30 
d’octubre

Rasos de Peguera

12 i 13 de 
novembre

BTT + Castanyada a 
refugi Garrotxa

27de 
novembre

Montseny: empedrat 
de Morou

10 i 11 de 
desembre

Montsant: Nadal al 
refugi

27 de 
desembre

Alzina del Salari - 
Hospital de Sang

Tanmateix, la Junta de la Comissió 
en fer balanç també ha de destacar tres 

elements de preocupació. D’una banda la 
crisi econòmica ha comportat que fos més  
difícil assolir el quòrum necessari per 
realitzar les activitats que suposen un 
major esforç econòmic per a les famílies 
(pel cost de l’allotjament, per les activitats  
de pagament com el forfet d’esquí o 
lloguer de material). Per al 2012 no 
s’espera que aquesta situació millori i s’ha 
tingut en compte en la programació 
d’activitats. D’altra banda, si bé han 
entrat nous infants a la Comissió, no ho 
fan amb l’assiduïtat dels membres 
existents, i des de a junta de la Comissió 
d’Infants hi ha la percepció que per part 
dels progenitors no sempre hi ha el nivell 
de compromís necessari per donar el pas i 
convertir-se amb vocals d’excursió. Per 
tant, un cop els fills de l’actual grup 
superin l’etapa de la Comissió d’Infants, 
si les coses no canvien, pot succeir que no 
sigui possible mantenir el nombre de 
sortides assolit aquests darrers anys.

Cal dir, també, que els progenitors 
dels infants que ja arriben a l’edat de 
canviar a Jovent veuen amb preocupació 
la falta de continuïtat d’activitats 
organitzades pel CEC per aquesta franja 
d’edat. Tenim un grup consolidat de nois 
i noies amb vocació de muntanya que es 
pot perdre si el Grup de Jovent no té el 
dinamisme oportú. Com a entitat més 
que centenària, des de la Comissió 
d’Infants creiem el CEC hauria de tenir 
especial interès en què socis amb un 
potencial de gran recorregut no es perdin 
i, per tant, demanem que es posin els 
mitjans per potenciar Jovent.

Finalment, a finals de 2011, es va 
plantejar la renovació de la Junta de la 
Comissió, que s’ha fet efectiva a inicis de 
2012. L’Àlex Montoliu i en Xavier Bartra 
van deixar la vocalia de la Comissió 
d’Infants, que va se assumida inicialment, 
durant uns mesos, per Pau Quesada, i 
que finalment ha estat assumida per 
Àgata Pedrerol. En nom de tots els pares 
que integrem la Comissió d’Infants volem 
agrair la gran tasca portada a terme per 
l’Àlex i en Xavier aquests darrers anys i 
que ha permès consolidar el grup i assolir 
un nombre de sortides molt notable.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA	
 ABRIL 2012



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Xalets i Refugis

REFUGI D’AMITGES
Continua la progressió en nombre 

de pernoctacions d’aquest refugi, que fa 
que sigui el refugi de la nostra propietat 
que més pernoctacions ha tingut aquest 
any. Les principals  dificultats que té el 
refugi és amb assolir els límits demanats 
per les autoritats en l’abocament d’aigües 
residuals. Aquest problema afecta a tots 
els refugis del parc, i en el cas d’Amitges 
ve agreujat especialment a l’estiu per la 
quantitat de visitants que no fan estada el 
refugi.

REFUGI JOSEP M. BLANC
Tal com estava previst, s’han 

realitzat les millores i obres necessàries, 
amb instaŀlació d’un grup electrogen que 
utilitza com a combustible gas transportat 
en bombones de 500 litres amb 
helicòpter, i que permeten una gran 
autonomia i una producció d’electricitat 
neta, que permet substituir l’actual línia 
elèctrica, suportat a més per un conjunt 
de bateries que permet el funcionament 
limitat del grup, i ajudat per plaques 
fotovoltaiques. La supressió de la línia  
era per requeriment de les autoritats del 
parc, que s’havia de retirar amb data 
límit l’any 2011 i d’acord amb el 
contracte signat amb Endesa. Les noves 
instaŀlacions han estat subvencionades pel 
parc i l’obra civil per Endesa, ja que es la 
propietària de l’edifici. Les obres es feren 
el setembre per evitar molèsties als 
estadants. La línia elèctrica es retirarà 
definitivament un cop les condicions de 
neu ho permetin. El refugi consta d’un 
sistema de calefacció amb aire calent 
produït per estufes.

REFUGI CIRÍAC BONET
El dia 3 d’abril es va fer la 

inauguració de les millores fetes en aquest 
refugi després de romandre dos anys 
tancat com a conseqüència del diferents 
processos judicials que finalment van 
donar la raó al CEC. El refugi disposa de 
tots els serveis de bar i restaurant i de 
sanitaris, amb una capacitat de fins a vint 
places. Les obres s’han finançat amb 
l’aportació dels nous guardes i del CEC. 
El refugi ha tingut 324 pernoctacions, 
que no es poden comparar amb les que 
l’anterior guarda donava i que no podien 

ser certes, ja que el refugi era 
majoritàriament tancat durant tot l’any. 
Com a conseqüència de la nova obertura 
s’ha obert un contenciós amb un local veí 
que ha interposat una denúncia a 
l’Ajuntament perquè l’entrada no té 
l’alçada que exigeix la normativa. El 
CEC ha presentat una nova llicència 
d’activitats i està a la espera del veredicte 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat per tal de defensar la 
singularitat de l’obra, una de les poques 
balmes obrades que hi ha a Catalunya en 
bon estat.

XALET DE LA MOLINA 
Un cop l’actual Govern fes enrere 

l’acord del Govern anterior en data 
20/07/2010 per tal de donar una 
subvenció de 300.000 €, així com la 
negativa de la Diputació de Girona de 
coŀlaborar amb el projecte, ens vàrem 
veure en la situació de demanar una 
prorroga del permís d’obres que el nou 
Ajuntament d’Alp ens va concedir sense 
cap dificultat. Finalment, INCASOL ens 
va comunicar que ens donava  una 
subvenció de 290.000 €. Un cop revisat el 
projecte inicial fet per l’arquitecte 
Buixadé, i vist que els pilars que sostenen 
el xalet no tenien els fonaments que 
s’havien suposat, va obligar a refer-se el 
projecte i procedir amb un sistema nou 
de micropilots per fer un reforçament dels  
pilars, de manera que no es pugui 
produir un esfondrament del xalet per 
raó del coŀlapse d’un pilar. Amb aquesta 
obra, el xalet queda consolidat 
estructuralment i únicament falta la 
construcció d’una llosa per lligar els 
pilars, refer el paviment i els desaigües. 
Aquesta obra es la més important feta en 
el xalet des de l’any 2000, on es feren 
unes obres de refer la teulada i una biga 
de fusta feta malbé. És evident que el 
xalet, a part dels desperfectes (ara en 
bona part reparats) que va sofrir com a 
conseqüència de les obres dels 
apartaments adjacents, el CEC no havia 
fet cap inversió important des de feia deu 
anys, de manera que l’estat del xalet és 
lamentable i està fora de qualsevol 
norma. El cost estimat per posar el xalet 
en condicions no serà inferior els 1,5 
milions d’euros, xifra que demostra la 
quantitat de coses que cal reformar en el 

xalet. És evident que el finançament que 
això representa està fora de les capacitats 
del CEC per endeutar-se i les difícils 
condicions per obtenir subvencions 
obligarà a buscar altres fórmules que la 
Junta propera haurà d’estudiar i proposar 
per a l’aprovació per part dels socis. 
Gràcies a la coŀlaboració, i sota la seva 
direcció, el nostre consoci Jordi Bonet, i 
del constructor Torras, amb l’ajut d’altres 
socis residents a la Molina, es va poder 
rehabilitar la capella del xalet de manera 
que els danys que la van malmetre com a 
conseqüència de les obres abans 
esmentades ha quedat de nou amb ús per 
les celebracions litúrgiques.

XALET JULI SOLER SANTALÓ
El xalet ha sofert novament una 

forta davallada en les pernoctacions atesa 
la situació de forta competència en els 
preus entre els diversos hotels de la Vall 
d’Aran. La nova terrassa ha estat un 
encert, que ha representat una ajuda per 
a l’economia del xalet. Segueix creixent el 
nombre de pernoctacions d’aquest refugi, 
que s’apropa al de Goritz, amb un total 
de pernoctacions de 9401. Les diferents 
dificultats tècniques s’han anat 
solucionant com l’escomesa d’aigua i les 
humitats un cop s’ha constatat que és un 
problema de falta de circulació d’aire. El 
refugi també disposa de una càmera que 
permet veure l’estat del temps. Tal com 
estava previst s’ha renovat el contracte del 
guarda per un període de deu anys. El 
refugi també disposa de servei de reserves  
(on-line) amb el sistema dissenyat per 
Prames.

REFUGI D’ULLDETER 
El nou guarda ha fet diferents 

millores en el conjunt del refugi amb unes  
pernoctacions notables malgrat la 
nivació. El refugi és una bona base per a 
l’Escola de Muntanya i la realització 
d’estades de jovent; el seu estat és molt bo 
pel que fa al manteniment i al servei.

REFUGI VENTOSA I CALVELL 
En ple procés electoral vàrem rebre 

una nova proposta de concessió 
administrativa per part de la Direcció 
General que millorava notablement la 
primera rebuda, però que no satisfeia 
plenament la demanda del CEC de 
disposar almenys de 30 anys de concessió 
i la possibilitat de futures renovacions. La 
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qüestió del cànon a pagar, en certa 
manera condicionada pel que paguen 
altres concessions de refugis que són 
propietat del parc. Atès que la Junta, per 
raó del procés electoral del CEC, no tenia 
capacitat per acceptar cap proposta, el 
tema d’acord amb la direcció del parc es 
deixà pendent per tractar-lo i acabar amb 
les diferències al més aviat possible. 

Escola de Muntanya

L’Escola de Muntanya ha programat 
un total de 70 cursos, del quals se n’han 
realitzat 56, amb una assistència de 425 
alumnes. Els cursos de l’EMCEC han 
assolit un alt grau de satisfacció per part 
de tots alumnes que aquest any han fet 
cursos amb nosaltres. La nostra escola 
compta amb un equip d’instructors 
altament professionals i els cursos es 
regeixen a traves d’uns guions curriculars 
revisats per tècnics esportius i actualitzats 
en tot moment.

Els cursos d’alpinisme segueixen sent 
els nostres cursos estrella, juntament amb 
els d’escalada. Com a novetat durant el 
2011 va ser l’ampliació de la programació 
de cursos, una programació anual 
consolidada de cursos d’escalada de bloc i 
la introducció de l’escola amb les eines 
2.0 al Facebook i Twitter. L’EMCEC, 
sempre en procés d’innovació, va 
incorporar en la seva programació més 
cursos monogràfics sobre tècniques mes 
concretes. 

Aquest any es va inaugurar el Servei 
de Tecnificació, que és un servei més de 
L’EMCEC que pretén donar una 
formació integral personalitzada per 
millorar el coneixement tècnic i el 
rendiment físic de qualsevol modalitat 
d’esports de muntanya. El servei de 
tecnificació del CEC va dirigit a persones  
o grups que ja tenen cert nivell i 
experiència i que busquen l’exceŀlència 
tècnica, o bé la millora del rendiment 
d’una modalitat específica mitjançant 
programes d’entrenament personalitzat. 
També està destinat als alumnes de 
L’EMCEC que hagin fet cursos 
d’iniciació i avançat, oferim un servei de 
tecnificació mitjançant la programació de 
sortides adaptades i formació pràctica 
que assegurin la complerta assimilació 

teòrica i pràctica de tots els continguts 
rebuts.

L’EMCEC ha signat un conveni de 
coŀlaboració per la formació pràctica en 
centres de treball dels estudis de Tècnics 
d’esports del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Amb aquest conveni acollim a 
que els alumnes que estiguin cursant 
aquests estudis, puguin fer les pràctiques 
al CEC.

Aquest any hem tingut deu alumnes 
en pràctiques de tècnics d’esports 
d’excursionisme i mitjana muntanya. Són 
alumnes de l’IES de Ripoll, del CAR de 
Sant Cugat i de l’IES la Pobla de Segur. 
L’EMCEC coordina la formació i les 
tutories. Volem agraïm la coŀlaboració de 
tots els vocals de les seccions per la bona 
acollida d’aquest alumnes a les seves 
sortides.

Un any més, van realitzar el Curs de 
formació interna per a vocals, amb una 
bona assistència i participació dels vocals 
del CEC. A l’exterior, seguim amb la 
coŀlaboració que l’EMCEC té amb la 
Facultat de Geologia de la Universitat de 
Barcelona en el format del Curs de 
coneixements bàsics i seguretat en 
muntanya, que continua donant uns 
magnífics resultats. 

També amb la UPC - UNIVERS 
(Servei d’Activitats Socials de la 
Universitat Politècnica de Catalunya), 
tenim un conveni perquè els seus alumnes 
i socis puguin venir a la nostra escola a 
participar ens els cursos.

Comissió de Joves

All llarg de l’any 2011 es van 
programar un total de vuit sortides: 
Tuixent-Lavansa, Beret, Andorra, la 
Foradada, pic del Mulhacén, 
Macrosortida 2011, descens riu 
Matarranya, travessa del Montseny, 
Matagalls i les Agudes, amb un total de 
104 inscrits. D’aquestes vuit sortides es va 
anuŀlar la sortida a Andorra i la del 
Montseny per mal temps.

Des de la secció creiem que aquesta 
oferta era variada, però s’haurien pogut 
realitzar més excursions, així que durant 
l’any 2012 hem pres mesures per millorar 
l’oferta d’excursions a fer. Per ara, els 
resultats han estat prou bons ja que en els  

tres primers mesos s’han organitzat més 
sortides que l’any passat.

Comissió de 
Publicacions

Vocal responsable: Ignasi Forcada i 
Salvadó.

Malgrat la problemàtica sorgida a 
causa de la crisi econòmica, que també 
ha afectat les editorials, amb les 
conseqüències sobre la disminució del 
nombre de publicacions que han sortit al 
mercat català, així com també per la 
manca d’autors, la comissió ha continuat 
reunint-se de forma regular. 

Aquest any i a causa de les 
circumstàncies exposades, només hem 
publicat el primer volum d’una nova guia 
de muntanya dins de la coŀlecció “Guies 
del Centre Excursionista de Catalunya”, 
amb el títol Excursions a l’interior de la terra, 
original de Ferran Alexandri (ERE del 
CEC). Esperem que el proper any es 
puguin editar els treballs pendents i els 
nous que s’estant preparant.

El Butlletí per al socis continua 
publicant-se mensualment (llevat dels 
mesos d’estiu, que es trimestral), i la 
revista Muntanya també ha prosseguit la 
seva edició bimestral.

Àrea Documental

La feina realitzada per la biblioteca, 
la cartoteca, l’arxiu històric i el fons d’art 
i antiguitats i l’arxiu fotogràfic s’ha 
continuat cenyint a les línies estratègiques  
definides pels diferents plans directors del 
fons documental del CEC, aprovats el 
2005, al Pla estratègic de l’arxiu 
fotogràfic 2009-2014, a la Comissió de 
Patrimoni Documental i la Junta 
Directiva. S’han realitzat les actuacions i 
tasques planificades segons el calendari 
previst, fet que ha estat possible gràcies a 
la continuïtat del suport ofert per les 
següents institucions: Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona 
que, gràcies a la signatura del Conveni 
per a 4 anys (2009-2012)  amb el Centre 
(conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura  i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 
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Catalunya, la Diputació de Barcelona  i el 
CEC per al desenvolupament del pla 
director de l’arxiu històric, del pla 
director del fons documental i del pla 
director del patrimoni artístic de l’entitat), 
han possibilitat la continuïtat dels plans 
directors de cadascuna de les unitat de 
l’Àrea Documental. La dotació 
econòmica d’aquest Conveni suma un 
total de 320.000 €, repartit entre totes 
dues entitats i entre els quatre anys (de 
2009 a 2012). En concret, fruit d’aquest 
conveni, per a l’anualitat 2011 ha 
correspost una quantitat total de 66.000€.

Una menció a part mereix el 
finançament de la Fundació “la Caixa” 
per dur a terme el Pla estratègic de 
l’arxiu fotogràfic 2009-2015, 
digitalització de l’arxiu fotogràfic de 
l’entitat.

L’aportació econòmica externa a 
l’Àrea Documental durant el 2011, en 
detall, per als corresponents projectes 
proposats ha estat la següent:

Diputació de Barcelona: conveni 
Diputació de Barcelona-Generalitat-CEC 
2009-2012: desenvolupament dels plans 
directors de l’arxiu històric, del fons 
documental i del patrimoni artístic: 
40.000 €.

Generalitat de Catalunya: conveni 
Diputació de Barcelona-Generalitat-CEC 
2009-2012: desenvolupament dels plans 
director de l’arxiu històric, del fons 
documental i del patrimoni artístic: 
26.000 € (pendent de cobrament).

Fundació “la Caixa”: pla estratègic 
de l’arxiu fotogràfic 2009-2015: uns 
336.120  €.

A continuació es fa una descripció 
resumida i global de la feina realitzada: 
s’ha continuat duent a terme les tasques 
programades segons el calendari previst 
en el projecte Pla estratègic de l’arxiu 
fotogràfic 2009-2014, digitalització de 
l’arxiu fotogràfic de l’entitat. En concret, i 
fins a finals de 2011 s’ha adquirit 
l’equipament necessari per a la 
digitalització interna, que consisteix en 
dos nous escàners, taules de llum 
calibrades, calibradors, etc. També 
l’equipament informàtic necessari per a 
la catalogació de les imatges. A partir del 
mes d’abril s’han iniciat els processos de 
digitalització interna (vidre) i de 
catalogació de les imatges, integrant-les a 

la Memòria Digital de Catalunya i fent-
les consultables per Internet. S’han 
incorporat al projecte set persones per 
dur a terme aquestes tasques. També s’ha 
continuat amb l’externalització de la 
digitalització de part del fons (plàstic). El 
total d’arxius digitalitzats a 31 de 
desembre ha estat de 62.800. El total 
d’imatges catalogades a la Memòria 
Digital de Catalunya a la mateixa data ha 
estat de 25.841, corresponent a 22 fons i 
coŀleccions. S’ha adquirit el material de 
conservació necessari per ubicar les 
imatges en els dipòsits definitius.

S’ha realitzat i publicat la Guia dels 
arxius històric i fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya, en la 
coŀlecció d’arxius històrics de la 
Generalitat de Catalunya. S’ha exportat 
una gran part del fons digitalitzat i 
catalogat del CEC a la Memòria Digital 
de Catalunya al repositori europeu 
Europeana, iniciant un primer contacte 
que es materialitzarà durant l’any vinent 
en la firma d’un acord oficial que 
presenta el CEC com a proveïdor 
d’objectes culturals en el repositori 
internacional més important a aquests 
efectes: http://www.europeana.eu/portal/.

Pel què fa a la biblioteca s’ha 
continuat amb el procés de depuració del 
catàleg local de la biblioteca (PMB), amb 
l’objectiu d’estandarditzar el seu 
contingut. També s’ha continuat amb el 
procés de revisió i control del fons 
d’antiquària de la biblioteca, format per 
uns 4.000 documents, atenent a les 
normes específiques d’aquest tipus de 
material. S’ha continuat rebent les 
novetats editorials d’acord amb els 
convenis signats entre el CEC i diverses 
editorials especialitzades en 
excursionisme, muntanya i cartografia. 
Aquests acords suposen per a la 
biblioteca rebre dos exemplars de totes les  
novetats editorials que publiquen a canvi 
d’oferir-se la ressenya de les mateixes a la 
revista Muntanya. En total l’acord es 
manté amb una selecció d’editorials 
especialitzades catalanes (Alpina, 
Cossetània, Piolet, Farell, Garsineu) i de 
la resta de l’estat (Prames, Desnivel i Sua). 
S’ha prosseguit amb la catalogació de les 
novetats editorials a la biblioteca, així 
com del fons retrospectiu i d’interès per 
als usuaris amb un increment de 552 

noves entrades de llibres, 32 mapes i 6 
DVD.

S’ha continuat amb el procés de 
digitalització de la cartoteca 
incrementant fins a 342 mapes més el seu 
fons digital.

A l’arxiu històric, a banda de les 
tasques ordinàries de l’arxiu, s’han pogut 
dur a terme dos projectes de forma 
global, gràcies a subvencions específiques 
aconseguides a finals de 2010, que es 
basen en: adequació de l’espai, mobiliari i 
climatització arxiu intermedi (subvenció 
Ministerio de Cultura, Equipamiento y 
mobiliario 2010). Projecte d’actuació 
sobre els pergamins: descripció, inventari 
estandarditzat (base de dades PARES), 
digitalització, restauració, conservació i 
estudi documental (Carles Díaz) 
(subvenció Ministerio de Cultura, 
Proyectos archivísticos 2010). S’ha 
realitzat i publicat la Guia de l’AHCEC.

Pel què fa al fons d’art, ha estat 
finalitzada la restauració de la segona 
verge romànica, gràcies a subvenció de la 
Generalitat i l’aportació del CEC, duta a 
terme pel Servei de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya. 
S’ha dut a terme una estimació del valor 
del patrimoni, conservat en les diverses 
unitats de l’Àrea Documental (Reial 
Cercle Artístic: fons d’antiquària de la 
biblioteca, cartoteca, fons d’art, arxiu 
històric i arxiu fotogràfic). S’ha aprovat 
en Junta la versió definitiva del 
Reglament d’ús de l’Àrea Documental 
(acta JD 23/05/2011), un cop havia estat 
aprovada per la Comissió de Patrimoni 
Documental (acta CPD, març 2011) amb 
l’objectiu d’unificar les diverses 
reglamentacions de cada unitat i 
compartir criteris, recursos i normatives.

BIBLIOTECA
Catàleg Col·lectiu de les 
Biblioteques Excursionistes (CCBE)

S’ha continuat amb el procés de 
revisió, correcció d’autoritats i 
estandardització catalogràfica dels 
registres del Catàleg de la Biblioteca del 
CEC (PMB). En procés de correcció 
catalogràfica dels 32.000 registres 
importats de la base de dades antiga 
(Inmagic) al PMB. S’ha consolidat el 
circuit de la catalogació de nous 
documents al catàleg local (PMB), així 
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com al Catàleg Coŀlectiu de les 
Universitats Catalanes (CCUC), 
assegurant-ne el control dels registres en 
ambdós catàlegs i la seva qualitat. 

S’ha prosseguit amb el manteniment 
i millora del programari lliure per a 
biblioteques PMB, utilitzat per al Catàleg  
Local i Catàleg Coŀlectiu de les 
Biblioteques Excursionistes (CCBE). 
L’objectiu d’aquest projecte és el 
d’integrar els diversos fons bibliogràfics 
que comparteixen aquest àmbit temàtic, 
tot compartint registres bibliogràfics i 
coneixements tècnics relacionats amb la 
catalogació i indexació. També es pretén 
facilitar a entitats excursionistes més 
modestes el procés de gestió documental 
del seu fons bibliogràfic tot compartint 
recursos i coneixement per a la 
catalogació del propi fons i donar-ne 
visibilitat per mitjà del web. S’ha posat en 
marxa de forma gradual del préstec 
automatitzat, gestionat per mitjà del 
sistema de codis de barres i el carnet de 
lector, a mesura que es demanen llibres 
en préstec.

Espais
S’han remodelat dels espais de la 

sala arxiu i documentació (antic espai 
cartoteca), climatitzat i condicionat.

Revistes
S’ha continuat amb el procés de 

revisió de les publicacions periòdiques, 
completant-ne la catalogació i l’ordenació 
atenent a criteris de preservació de les 
revistes i a l’aprofitament de l’espai. S’ha 
continuat el procés d’esporgada de part 
d’alguns dels seus títols seguint els criteris 
establerts en el Pla de la Coŀlecció de la 
Biblioteca.

Traspàs de la biblioteca de l’Equip 
de Recerques Espeleològiques

Enguany s’ha completat el traspàs 
de la biblioteca de l’ERE a la biblioteca 
del CEC. El fons aportat consta d’una 
important coŀlecció de revistes 
d’espeleologia de tot el món, que 
comprèn al voltant de dues-centes 
capçaleres, i d’una seixantena de 
monografies i fullets. Mentre el fons es 
trobi en procés de catalogació, la 
composició d’aquest fons es podrà 
consultar a través d’un document Excel 
que es podrà descarregar del web CEC.

Serveis al soci

Durant aquest any la biblioteca ha 
rebut 2.629 consultes, ha realitzat 706 
préstecs de documents i ha donat servei a 
2.420 usuaris, entre els quals 1.850 socis i 
570 no socis.  Respecte a les adquisicions,  
s’han registrat 552 noves entrades de 
llibres, 32 mapes i 6 DVD.

Serveis externs
S’ha coŀlaborat aportant fons 

documental i referències bibliogràfiques a 
la producció de l’audiovisual El Pirineo 
revelado d’Emilio Casanova; a la 
realització del Catàleg Espeleològic de 
Catalunya, de Jordi de Valles; a l’edició 
crítica de les Obres completes de Manuel Milà 
i Fontanals, a cura de Manuel Jorba, i a la 
realització d’un catàleg raonat de 
Joaquim Torres-García, a cura de Cecília 
de Torres. Així mateix nombrosos 
investigadors i doctorands han consultat 
el fons de la biblioteca per a l’elaboració 
d’articles i tesis doctorals. També s’han 
realitzat intercanvis bibliogràfics amb les 
biblioteques del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, de la Universitat de Girona, 
de la Universitat de Barcelona i de la 
Biblioteca de Catalunya.

Digitalització
S’ha digitalitzat el document 

pertanyent al fons d’antiquària (s XVIII) 
Plantas usuals iluminades [text imprès] / 
Josep Peix (s. XVIII/XIX), Autor . - 
Barcelona : [s.n.], 178? . -  : 608 p. : tot 
il. ; 30 cm., obtenint-ne el fitxer de 
consulta i el de preservació (628 imatges 
de cada tipus de format). S’ha completat 
la digitalització dels 820 documents 
d’antiquària, fent-se disponibles a Google 
Books. S’ha iniciat des de la biblioteca el 
procés d’enllaçar el catàleg local amb la 
còpia digitalitzada a Google Books.

Donatius
Editorials: Desnivel, Prames, 
Cossetània, Piolet, Sua, Alpina, Farell, 
Arola, Gedisa i Base. 
Entitats i institucions: Societat 
Catalana de Geografia, Secció de 
Càmping del CEC, Associació d’Història 
Rural de les Comarques Gironines, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Centre d’Història 
Natural de la Conca de Barberà, 
Ayuntamiento de Graus, Ville de 
Lourdes, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
Federación Española de Espeleología, 

Generalitat de Catalunya, Institut 
Cartogràfic de Catalunya, Centre 
Excursionista Molins de Rei, Ajuntament 
d’Olot, Ateneu Barcelonès, Institut 
d’Estudis Catalans, Ajuntament de 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Museu Comarcal de la Garrotxa, Equip 
de Recerques Espeleològiques (ERE), 
Centre Excursionista de Badalona, Arxiu 
Fotogràfic del CEC, Amics del Montseny,  
Club Natació Reus Ploms, Grup 
Recerques Terres de Ponent, Fundació 
del món rural, Secció Excursionista 
Foment Martinenc, Arxiu Bibliogràfic 
Excursionista de la UEC de Barcelona, 
Obra Social “la Caixa”, Diputació de 
Tarragona, Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 
Particulars: Agustí Bou i Maqueda, 
Josep Nubiola, Jaume Enric Zamora, 
Joan Miquel Garriga, Josep Nuet, 
Manuel Castellet, Pau Vinyes, Jordi 
Bonet, Josep Botey, Ramon Barnadas, 
Antoni Mañé, Ferran Alexandri, Montse 
Subirana, Rafael López-Munné, August 
Bernat, M. Teresa Tolòs, Carles Díaz 
Martí, Margarida Genera, Joan Rovira, 
Xavier Hernández, Montserrat Prat 
Serra, Andreu Rafa, Marcel Camps, 
Pepa Igartua, Claudi Aventin – Boya.

Difusió
S’ha participat en un projecte liderat  

per la Biblioteca Museu Balaguer, i 
coincidint amb la commemoració del 
centenari de la mort del bibliotecari Joan 
Oliva Milà, juntament amb altres cinc 
biblioteques patrimonials (Centre de 
Lectura de Reus, Ateneu Barcelonès, 
Biblioteca Museu Balaguer, Biblioteca 
Arús i Biblioteca de Catalunya). El 
resultat ha estat la publicació del llibre 
Llum entre ombres : 6 biblioteques singulars a la 
Catalunya contemporània (2011), del qual el 
capítol referent a la Biblioteca del CEC 
ha estat escrit pel nostre consoci, assessor 
i vocal de la Secció d’Història i Art, el Sr. 
Francesc Olivé. La Rosanna Felip Fillat hi 
ha coŀlaborat en la selecció i 
documentació de les imatges. Aquest text 
és important per significar el primer 
esforç en fixar la història de la nostra 
biblioteca, convertint-se en una obra de 
referència per al CEC i les biblioteques 
en general. La presentació del llibre va 
tenir lloc a l’IEC el dia 9 de novembre i a 
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la Biblioteca Víctor Balaguer el dia 26 
d’octubre.

S’ha presentat la biblioteca, el fons 
d’antiquària, la cartoteca i la Coŀlecció de 
segells a un destacat grup de l’Associació 
de Bibliòfils de Barcelona, presidida pel 
Sr. Jordi Estruga (26/05/2011), iniciant 
coŀlaboracions que esperem que culminin 
en un possible estudi sobre el fons 
d’antiquària de la biblioteca (documents 
publicats entre el s. XVI i el XIX inclosos 
que representen  uns 4.000 volums).

CARTOTECA
Seguiment del conveni  amb l’ICC 

s’han rebut de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 90 mapes de Catalunya, tant 
topogràfics, d’espais naturals, geològic i 
d’altres temàtiques a escales des de 
1:25.000 fins a 1:250.000, pertanyents a 
les darreres edicions i actualitzacions. 
S’han rebut cinc llibres de temàtica 
cartogràfica (Biblioteca).

Ordenació, preservació i 
conservació

Continuació de l’ordenació centrada 
en la cartografia geològica, sèries de 
l’estat i d’altres països. D’aquests grups de 
mapes s’ha fet un control de l’estat de 
conservació i s’ha realitzat un tractament 
de preservació amb material neutre als 
documents que tenien desperfectes.

Digitalització
S’ha  continuat amb el procés de 

digitalització  de documentació de tipus 
cartogràfic, inclosos en llibres, atles, i 
memòries, que permetrà sostreure els 
originals de la consulta directa i 
mantenir-los en bones condicions de 
conservació podent accedir a la 
informació en consulta digital. El total 
d’imatges es de 342  distribuïdes en:
•Atlas Marítimo de España de 1789; 48 
imatges
•Atlas de toutes les parties connues du Globe 
Terrestre de 1780; 116 imatges
•Cary’s new Universal Atlas de 1811; 58 
imatges
•Les Tablettes Guerrieres, ou cartes choisies pour 
la commodité des Officiers et des Voyageurs de 
1720;  58 imatges
•Plan de los canales de riego y navegación de 
Urgel de1816; 4 imatges
•Tratado completo de dibujo topogràfico de 
1890; 17 imatges

•Voyage du Jeune anacharsis en Grèce de 1817;  
41 imatges.

Difusió
Una bona part del fons digitalitzat és  

accessible a través de la Memòria Digital 
de Catalunya, sumant-ne un total de 630 
registres, que agrupant-se en sèries, 
signifiquen 390 documents. S’ha 
prosseguit amb l’exposició itinerant “Fer 
país, conèixer món: cartografies de la 
cultura excursionista”, seguint el 
programa projectat per al 2011 i que fou 
inaugurada a l’Institut d’Estudis Catalans  
el novembre de 2008. Durant l’any 2011 
s’ha ofert l’exposició a la sala polivalent 
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del 4 
al 27 de febrer, adequant-ne el contingut 
d’originals i facsímils al territori on 
s’exposava. La comissària Rosanna Felip 
Fillat va oferir una xerrada i visita 
comentada el dia de la seva inauguració, 
coincidint amb les festes d’aquest 
municipi. La Rosanna Felip Fillat ha 
participat en el VII Coŀloqui d’Estudis 
Transpirinencs a Salardú (Vall d’Aran) 
Els Pirineus Visitats: del segle XVIII a 
l’actualitat (30/9-2/10), oferint una 
presentació sobre cartografia dels 
Pirineus, partint de material conservat a 
la Cartoteca del CEC: “Una mirada als 
Pirineus. Mapes en redós del Tuc deth 
Pòrt de Vielha”.

Serveis
Enguany la cartoteca ha atès 40 

consultes per via electrònica i altres tantes 
presencials. A banda de les consultes de 
particulars, majoritàriament socis, el 20% 
de les consultes les realitzen estudiants de 
titulacions tècniques com arquitectes, 
enginyers forestals, etc., per a projectes de 
fi de carrera i estudis de postgrau. S’han 
consultat les sèries de cartografia francesa 
dels Pirineus en les diferents edicions en 
el marc d’un projecte de recerca 
Universitària  de la Generalitat de 
Catalunya. El resultat ha estat publicat 
pel Dr. F. Nadal: La cartographie 
militaire des Pyrénées françaises et la 
guerre civile espagnole. La cartoteca del 
CEC apareix com a referència de la 
investigació juntament amb la cartoteca 
de Catalunya i la cartoteca de la 
Biblioteca Nacional de França. S’han 
facilitat en suport digital i en suport paper 
deu mapes per a fins no comercials. S’han 

sol·licitat i publicat mapes de la cartoteca 
del CEC per part de: Institut Cartogràfic 
de Catalunya, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Ivy Group. 
Editorial del Regne Unit especialitzada 
en llibres d’art i altament il·lustrats.

Donacions
D’especial rellevància per la nostra 

cartoteca històrica l’ICC ens ha facilitat, 
fora de l’àmbit del conveni de 2010, una 
col·lecció de deu facsímils de mapes 
antics (s. xvii, xviii i xix) de ciutats 
catalanes en una luxosa edició presentada 
en capses roges, cada una inclou un 
estudi del mapa realitzat per diferents 
especialistes. Així com el nou Atles 
Topogràfic de Catalunya escala 1:50 000. 
Altres donacions importants han estat les 
de la Fundació del Món Rural (FMR), 
d’Ignasi Nadal i la sèrie de mapes donats 
pel soci Narcís Rucabado Franquesa.

ARXIU HISTÒRIC I INTERMEDI
L’arxiu històric del CEC (AHCEC) 

durant l’any 2011 ha complert amb totes 
les fites que tenia programades d’executar 
per la gestió, preservació, conservació i 
difusió des seus fons històrics i semi 
actius.

Evolució i gestió dels dipòsits 
documentals

Com a conseqüència de la 
finalització en el 2010 del procés de 
concentració documental i la visible 
gestió diària de l’arxiu pels socis i per a 
tota la comunitat investigadora, durant el 
2011 han estat ingressats tant de les 
seccions com de particulars vinculats al 
CEC documentació produïda al llarg de 
la vida de l’entitat. Ha estat revisada, 
reordenada i reubicada la documentació 
concentrada en el dipòsit en el 2010 
juntament amb la que s’ha ingressat 
durant el 2011. Aquesta tasca ha permès 
perfilar i aprovar el definitiu quadre de 
fons de l’arxiu que ha quedat configurat 
de la següent manera: tres  fons 
institucionals, dos fons d’associacions i 
fundacions, set fons personals, vuit 
coŀleccions. L’ocupació real a 31 de 
desembre del 2011 del dipòsit de l’arxiu 
històric és de 250 ml, i de 21,50 ml la de 
l’arxiu intermedi. Han estat preses i 
controlades les mesures de temperatura i 
humitat durant tot l’any de tots els espais 
documentals de l’AHCEC. Així mateix 
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s’ha establert i dut a terme un protocol de 
manteniment i neteja dels espais de 
conservació documental.
Espais, emmagatzematge,  
transferències i expurgues

Com a conseqüència del disseny i 
tractament del fons de l’arxiu intermedi 
durant el 2010 i gràcies a la subvenció 
concedida pel Ministeri de Cultura, en la 
convocatòria de finals de 2010 per a 
equipaments i mobiliari, han estat 
executades  durant el 2011 les obres 
d’adequació de l’espai, instaŀlació de 
mobiliari i climatització de l’arxiu 
intermedi, situat en el primer pis 
(passadís antic espai administració). 
Aquest dipòsit ha estat dissenyat per a 
una capacitat de 73,40 ml de 
documentació (734 capses). Han estat 
dipositats tots els fons de documentació 
semi activa classificats amb una ocupació 
documental a 31 de desembre del 2011 
de 21,50 ml (215 capses). Es preveu un 
redimensionament anual de 2 ml/any.

S’han definit, aprovat i executat les 
instruccions per les transferències 
documentals de les unitats de l’entitat a 
l’arxiu intermedi. Durant el primer 
quadrimestre de l’any han estat fetes 
quatre transferències documentals 
corresponents a administració i secretaria 
(9 capses), història i art (2 capses), 
geografia i ciències naturals (1 capsa), 
ERE (1 capsa) i secretaria de seccions (2 
carpetes). Des de l’AHCEC s’han 
transferit a cartoteca històrica dues capses  
de la coŀlecció Josep Llaudó i Majoral, a 
l’AFCEC dues carpetes de les excursions 
d’Iguazú i una capsa del fons Josep 
Puntés.

S’ha fet una  preparació de 
documentació possiblement expurgable 
de 47 capses (4,70 ml). Aquesta remesa 
d’expurgació haurà d’ésser revisada i 
aprovada per l’àrea documental i la junta 
directiva en el 2012.

Tractament documental
Gràcies a la subvenció concedida pel 

Ministeri de Cultura a finals del 2010 
(Convocatòria Proyectos archivísticos) per 
al tractament arxivístic de la coŀlecció de 
pergamins, ha estat executada la 
restauració de la totalitat dels pergamins, 
la digitalització del fons per a la seva 
preservació, l’inventari a nivell d’unitat 

documental i l’estudi documental del 
fons. La restauració ha estat executada 
per la restauradora Tana Andrades; la 
digitalització per l’Oriol Miralles; l’estudi 
documental i el inventari ha estat  a 
càrrec de l’historiador Carles Díaz i 
Martí. La presentació del projecte i 
l’estudi documental va tenir lloc a la seu 
del CEC el dia 13 d’octubre del 2011 i hi 
van participar el Sr. Francesc Olivé, la 
Núria Téllez i en Carles Díaz. A l’arxiu 
intermedi ha estat gestionat el sistema de 
carpetes per al servidor per allotjar la 
documentació electrònica que arriba a 
l’arxiu des de totes les unitats 
documentals. S’han aprovat els permisos 
d’acció i accés sobre aquesta 
documentació aprovada per gerència. 
S’ha començat a allotjar la documentació 
en les carpetes electròniques 
corresponents.

Instruments de descripció
S’ha dut a terme la guia de l’arxiu 

històric, veient-se publicada durant el 
gener de 2012 a la coŀlecció de guies 
d’arxius històrics de Catalunya 
(Generalitat de Catalunya).

Han estat identificats i descrits amb 
estàndards normalitzats tots els fons 
documentals a incloure en la guia (3 fons 
institucionals, 2 fons d’associacions i 
fundacions, 7 fons personals i 8 
coŀleccions). S’han realitzat les fitxes 
descriptives en format estandarditzat 
NODAC a nivell de fons i grups de sèries,   
que hauran de ser incorporades a la base 
de dades de l’arxiu durant el 2012 a mida 
que s’acabi la classificació dels últims 
quadre compactes pendents de tractar.

Atenció de consultes internes i 
externes AHCEC

En el segon any complet d’obertura 
al públic en general de l’arxiu, 
compaginant l’arxivera les tasques 
internes pròpies de l’arxiu amb les 
tasques d’atenció a l’investigador, han 
estat rebudes 187 consultes. Aquestes 
consultes mencionades es distribueixen de 
la següent forma: 75 consultes internes 
per correu electrònic fetes per membres 
de les diverses unitats del CEC; 68 
consultes externes per correu electrònic 
fetes per socis i no socis com a particulars 
en procés de recerques; 7 consultes 
externes per telèfon fetes per socis i no 

socis com a particulars en procés de 
recerques; 4 consultes institucionals fetes 
per institucions oficials alienes al Centre, i 
33 consultes en sala sense demanda 
prèvia. El Sr. Pere Serra, membre de 
l’Associació de Bibliòfils de Barcelona, ha 
coŀlaborat amb l’arxiu en la classificació 
de la coŀlecció i documentació de segells.

Préstecs
Malgrat que l’arxiu històric i 

l’intermedi no tenen a disposició del 
públic un servei de préstec de documents 
–per raons de preservació i conservació–, 
han estat posats a disposició del personal 
intern i d’institucions externes 19 
documents.

Comunicació i difusió
S’ha dut a terme la Guia dels arxius del 

CEC en la qual es descriuen els fons de 
l’arxiu històric i de l’arxiu fotogràfic, que 
s’ha publicat al mes de gener de 2012 a la 
Coŀlecció de Guies d’arxius històrics de 
Catalunya (núm. 9), de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest és un instrument 
descriptiu fonamental per a la difusió del 
patrimoni documental de l’entitat. S’ha 
presentat el projecte d’intervenció en la 
coŀlecció de pergamins, així com l’estudi 
documental sobre la mateixa coŀlecció, el 
dia 13 d’octubre a la sala d’actes del 
CEC: “De reis, nobles i monjos a esclaus, 
pobres i prostitutes”, a càrrec de Carles 
Díaz, Núria Téllez i Francesc Olivé. La 
Núria Téllez i la Susanna Muriel han 
participat en les V Jornadas de Archivo y 
Memoria, a Madrid (17-18 de febrer), en 
què presentaren un treball sobre els fons 
compartits amb el títol “El fondo Lluís 
Estasén Pla: entre dos mundos 
archivísticos”, publicat on-line a 
www.archivoymemoria.com.

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA 
(EMC)

S’ha catalogat a la Memòria Digital 
de Catalunya el fons complet de les 7.705 
imatges pertanyents a l’Estudi de la 
Masia Catalana. http://mdc.cbuc.cat/cdm4/
index_afcecemc.php?CISOROOT=/afcecemc. 
S’ha organitzat conjuntament l’exposició 
“La descoberta del món rural: l’estudi de 
la masia catalana”, Museu d’Història de 
Catalunya, Barcelona 
(21/02-06/05/2011), amb material 
original pertanyent a l’AHCEC i 
l’AFCEC, així com reproduccions digitals 
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i impreses del CEC. S’ha publicat un 
article dedicat a la coŀlecció de l’Estudi de 
la Masia Catalana a la revista Serra d’Or 
(octubre 2011, núm. 622, p. 45-48): 
Manuel Castellet i Cristina Ferrer. 
“L’Estudi de la Masia catalana a la 
Memòria digital de Catalunya” http://
www.pamsa.cat/pamsa/revista/sdo/622.html. 
La prestigiosa revista acadèmica d’àmbit 
internacional sobre documentació D-Lib 
(november/december 2011, vol. 17, num. 
11/12) va seleccionar la Memòria Digital 
de Catalunya com a “Featured Digital 
Collection”. L’article escull una imatge de 
l’EMC, del Centre Excursionista de 
Catalunya per il·lustrar aquest repositori 
a nivell internacional). http://
www.dlib.org/dlib/
november11/11contents.html.

S’ha soŀlicitat una subvenció al 
Ministerio de Cultura en la Convocatòria 
de Proyectos archivísticos 2011, Proyecto 
de actuación archivística del fondo 
documental del estudio de la masia 
catalana (EMC), en la qual es proposava 
el tractament global de la documentació 
que es conserva a l’AHCEC, generada 
durant en aquest projecte (classificació, 
descripció, catalogació i indexació i estudi 
documental sobre el projecte).  No ha 
estat concedida.

FONS D’ART i ANTIGUITATS
S’ha digitalitzat, documentat i 

catalogat la coŀlecció de cartells de 
l’entitat,  disponibles a la base de dades 
interna del fons d’art. S’ha catalogat la 
coŀlecció d’obres originals i litografies que 
un grup nombrós d’artistes catalans va 
realitzar en homenatge al Centenari del 
CEC, el 1976, i que es conserven al CEC. 
Més informació a la base de dades 
interna del fons d’art.

S’ha finalitzat la restauració de la 
segona peça romànica programada, 
[Marededéu entronitzada] VM 1005. 
Talla de fusta policromada, segle XIII. Les 
tasques de restauració s’han dut a terme 
des del Centre de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat de Catalunya 
(Taller Victòria Homedes i Glòria 
Flinch), i es recollirà durant el primer 
trimestre de 2012.

S’ha rebut una visita de l’equip 
directiu del MNAC (25/05/2011), 
encapçalat per la Sra. Cristina Mendoza, 

subdirectora de coŀleccions en el 
moment, en la qual s’ha fet una breu 
exposició d’una selecció del fons d’art 
més interessant amb l’objectiu d’establir 
ponts de comunicació i assessorament 
entre ambdues institucions, especialment 
en aspectes de preservació, conservació, 
museografia i seguretat de les obres, que 
ha donat com a fruit un informe en 
aspectes de seguretat.

Donacions
Triangle, obra original de Carles 

Pujol, en commemoració al 40è 
aniversari de la revista Muntanya (acrílic 
sobre paper; 88 x 61 cm).

ARXIU FOTOGRÀFIC
Serveis

174 consultes presencials: (total de 
l’any 2010: 84 / total de l’any 2009: 202). 
559 consultes correu electrònic: (total de 
l’any 2010: 527 / total de l’any 2009: 
550). Total: 733 consultes.

Comandes
54 còpies en paper fotogràfic (total 

de l’any 2010: 11 /  total de l’any 2009: 
94). 378 fitxers digitals (total de l’any 
2010: 466  / total de l’any 2009: 986). 
256 fotocòpies (total de l’any 2010: 182  / 
total de l’any 2009: 360). S’haurà de 
preveure una disminució de comandes de 
fitxers a baixa resolució i de fotocòpies ja 
que aquests poden ser descarregats de la 
MDC. En aquestes comandes no es 
contemplen les imatges utilitzades per a 
ús intern de l’entitat (revista Muntanya, 
llibre Biblioteca Vilanova, Brigades Alpines, 
Església del Pi, etc. (95 imatges) ni les 
imatges preparades pels PowerPoint per a 
la itinerància de l’exposició “La 
descoberta del món rural: l’estudi de la 
masia catalana” (1.800 imatges).

Entitats que han fet ús dels nostres 
fons

Televisió de Catalunya, TV Aragón, 
Coŀlegi de Notaris de Catalunya, 
Fundació Noguera, Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, Museu de Sant Cugat, 
Museu d’Història de Cambrils, Institut 
Barcelona Esports, Associació Cultural 
Gombau de Besora, Paratge Natural 
d’Interès Nacional de Poblet, Diputació 
de Barcelona – Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (exposició “Història 
del Servei de Vies Locals”),  Universitat 
Autònoma de Barcelona – Departament 

de Pedagogia Aplicada, Editorial Efadós, 
Sono (Casa Museu Lluís Domènech i 
Montaner de Canet de Mar), Ajuntament 
Naut Aran, Angle Editorial, Universitat 
de Girona, Produccions Culturals 
Transversal, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, Estudios 
Altoaragoneses (Diputación de Huesca), 
Ayuntamiento de Monzón, Universidad 
de Zaragoza, Ajuntament de Ciutadilla, 
Institut Europeu de la Mediterrània 
(exposició “Viatge a l’Orient Bíblic”), 
Museu d'Arqueologia de Catalunya, 
Pyrénées Magazine, Diputación de 
Huesca – Fototeca, Museu de les Mines 
de Bellmunt, Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya, Arxiu Històric de Gandia, 
Andorra Televisió, Ajuntament de 
Barcelona – Direcció d’Imatge i Serveis 
Editorials, Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, Centre d’Estudis Rodencs de 
Roda de Berà, Associació Cultural Els 
Totxets, Xarxa de Televisions Locals, 
Diputació de Barcelona – Àrea d’Igualtat 
i Ciutadania (exposició: “Miralls de 
Dones”), Arxiu Municipal de Premià de 
Dalt, FEEC, Calcium, MNAC, Llibres 
BCN, Edicions UPC, Centre de Recerca 
Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF) – Universitat Autònoma de 
Barcelona, Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), 
Pagès Editors, RBA Libros, Fills de la 
Sagrada Família, Fundació Joan Miró, 
Musée Pyrénénn – Lourdes, Espacio 
Pirineos – Graus, La Vanguardia, 
Associació Juvenil de la Revista Ond’ara, 
Consorci Ripollès Desenvolupament, 
Fundació Jacint Verdaguer, diari Ara, 
Associació Cultural Coŀlectiu de 
Redactors d’Agramunt, LV magazine, 
Fontcanaletas, Documenta Balear, 
Revista del Cercle Cartòfil.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Conferències
•“Fotollibres, l’espai discursiu de la 
fotografia al segle xx”, Juan Naranjo (27 
gener). 

•“La fotografia a la Biblioteca de 
Catalunya”, Ricard Marco i Maria 
Mercè Riera (31 març). 

•“La fotografia com a objecte i subjecte 
en els casos d’espoli”, Jordi Campillo (2 
juny). 
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•“L’experiència del Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI)”, David 
Iglésias (29 setembre). 

•“Autocroms: de la ‘festa del color’ al 
color invisible”, Ramon Barbades (26 
d’abril), a l’auditori del campus de la 
Ciutadella de la Universitat Pompeu 
Fabra.

Presentacions llibres
•Xocolata, ciutat i pantorrillas, coŀlaboració 
amb l’Editorial Prames, Museu de la 
Xocolata (8 de febrer). 
•Seduït per valls i cims, coŀlaboració amb 
l’Editorial Prames, Centro Aragonés (21 
de desembre).

Exposicions itinerants
•“Les Autocromes, fotografies en color en 
el primer terç del segle xx”, Universitat 
Pompeu Fabra (4 abril fins el 4 de maig).
•“Objectiu infinit, Ignasi Canals, 
PyrenMuseu”, Salardú (16-23 abril).
•“Miralls del cel”, Museu Molí de les Tres  
Eres, Museu d’Història de Cambrils (7 de 
juliol fins al 11 de setembre). 
•“La descoberta del món rural: l’estudi de 
la masia catalana”, Museu d’Història de 
Catalunya, Barcelona (21 de febrer al 6 
de maig). Posteriorment exposada a 
Tàrrega, al Consell Comarcal de 
Solsona, al Centre de Lectura de Reus, a 
Esterri d’Àneu, a Gavà, a Moià, a 
Taradell, a Cornellà, a Premià de Mar i 
al Museu de Badalona.

PLA ESTRATÈGIC DE L’ARXIU 
FOTOGRÀFIC (PEAFCEC)
Digitalització

Interna: 25.819 arxius. Externa: 
10.434 arxius. Codificació i revisió 
d’arxius ja digitalitzats: 26.547 arxius. 
Total d’arxius preparats per la MDC: 
62.800 arxius. Contractació de 3 
persones per a la digitalització.

Catalogació
Personalització de les 6 coŀleccions 

de la Memòria Digital de Catalunya 
(MDC). Imatges consultables a la MDC 
(31/12/2011): 25.841 imatges 
pertanyents a 22 fons i coŀleccions. 
Contractació de 4 persones (2 a temps 
parcial) per a la catalogació de les 
imatges.

Guia
Elaboració de la Guia de l’arxiu 

històric: descripció de 9 coŀleccions i 90 

fons, gener 2012. Publicació de la guia, 
juntament amb la Guia de l’arxiu històric a 
la coŀlecció “Guia dels Arxius Històrics 
de Catalunya” (Generalitat de 
Catalunya); número 9: Arxiu Fotogràfic 
del Centre Excursionista de Catalunya / 
Arxiu Històric del Centre Excursionista 
de Catalunya( gener 2012).

Material de conservació
Adquisició de material de 

conservació. Capses, arxivadors, fundes 
per a diapositives i en especial, sobres de 
diferents mides pels diferents tipus de 
suports i materials digitalitzats o en 
procés.

Equipaments
Adequació 3 nous punts de treball 

(Ordinador + monitor + Photoshop) per 
digitalització. Adquisició 2 nous escàners 
(Escàner + ordinador + monitor). 
Ordinadors (2) i ordinador portàtil per 
catalogació. Taules de llum calibrades (2). 
Calibrador; impressora; discs durs (6).

Altres
Arribada de la donació del fons 

Garrut: s’ha acceptat, netejat i 
desinsectat. Estimació del Patrimoni de 
l’AFCEC (Reial Cercle Artístic).

Voluntariat
Ton Abel, Anna Maria Argimon, 

Ramon Capellas, Enric Esteve, Rosa 
Figueras, Carme Folgueras, Francina 
Fornieles, Victòria Garcia, Montserrat 
Olivella, Margarita Palmer, Montserrat 
Pi i Núria Scherdel.

RECURSOS HUMANS AD
L’equip professional de l’Àrea 

Documental ha comptat amb els recursos 
que han suposat la signatura de dos 
convenis de cooperació educativa amb 
l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de 
Documents (ESAGED), així com amb la 
Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació (UB). També hem rebut 
estudiants d’aquesta facultat i de l’Escola 
d’Art Superior de Disseny Serra i Abella, 
que es trobaven cursant l’assignatura 
Practium dels seus estudis i han 
coŀlaborat amb tasques tècniques.

Difusió AD
Reportatge, editat i gravat per Jordi 

Viader, emès per TV3, durant el 
TNVespre del dia  6/12/2011 titulat 135 
anys d’història de l’excursionisme, a 

Internet sobre el contingut  de l’Àrea 
Documental fent especial referència a 
l’arxiu fotogràfic i a les tasques que 
s’estan duent a terme en relació al pla 
estratègic a 7 anys. http://www.324.cat/
video/3844470/ociicultura/135-anys-
dhistoria-de-lexcursionisme-a-internet.

Nombroses reproduccions 
fotogràfiques d’imatges, cartografia i fons 
d’antiquària pertanyents al CEC han 
estat exposades a la mostra “El 
descubrimiento de los Pirineos”, que s’ha 
celebrat en el Museo Pirenaico de 
Lourdes (1 d’octubre de 2011-15 de 
gener de 2012). Se n’ha publicat un 
catàleg de l’exposició (disponible a la 
biblioteca): El descubrimiento de los Pirineos: 
lux pyrenae ii.

El Servei de Biblioteques de la 
Universitat Autònoma ens informa que la 
publicació que ha tingut més nombre de 
consultes i descàrregues dins el Dipòsit 
Digital de Documents de la UAB (DDD): 
http://ddd.uab.cat/record/27613 és la 
col·lecció corresponent als Butlletins del 
CEC (1891-1938), en la seva versió 
digital: 115.765 consultes i  107.323 
descàrregues en total. Més informació a: 
http://ddd.uab.cat/record/27613/usage.
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Balanç abreujat Saldo 
31/12/2011

Saldo 
31/12/2010

ACTIUACTIUACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 7.730.244,30 6.851.717,38

I. Immobilitzat intangible 11.078,83 21.661,01

2. Aplicacions informàtiques 11.078,83 21.661,01

II. Immobilitzat material 2.192.532,18 1.987.448,34

1 .Terrenys i construccions 1.414.167,83 1.180.113,63

2. lnstaŀlacions tècniques i altre immobilitzat 778.364,35 807.334,71

3. lmmobilitzacions materials en curs i acomptes – –

III. Inversions immobiliàries 997.331,82 1.011.360,56

1. Terrenys i béns naturals 78.557,37 78.557,37

2. Construccions 918.774,45 932.803,19

IV. Béns de patrimoni cultural 4.373.607,00 3.582.207,00

3. Béns mobles 4.373.607,00 3.582.207,00

V. Inversions en enititats del grup i associades a llarg termini 122.606,47 122.606,47

1. lnstruments de patrimoni 122.606,47 122.606,47

VI. Inversions financeres a llarg termini 33.088,00 126.434,00

2. Crèdits amb les administracions públiques 33.088,00 126.434,00

B. ACTIU CORRENT 1.205.499,68 1.102.644,66

I. Existències 10.408,58 15.772,94

II. Usuaris, deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 972.354,07 912.966,61

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 19.323,54 15.891,70

4. Atres deutors 73.108,68 56.424,08

7. Altres crèdits amb les administracions públiques 879.921,85 840.650,83

lV. Inversions financeres a curt termini 121.178,77 138.672,46

2. Crèdits amb les administracions públiques 119.346,00 132.173,00

4. Altres actius financers 1.832,77 6.499,46

V. Periodificacions a curt termini 44.586,11 11.968,39

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 56.972,15 23.264,26

1. Tresoreria 56.972,15 23.264,26

TOTAL ACTIU 8.935.743,98 7.954.362,04



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
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 ABRIL 2012

Balanç abreujat Saldo 
31/12/2011

Saldo 
31/12/2010

PATRIMONI NET I PASSIUPATRIMONI NET I PASSIUPATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET 7.243.834,03 6.519.905,98

A-1) Fons propis 5.500.599,43 4.785.948,27

I. Fons dotacionals o fons socials 1.087.024,67 1.087.024,67

1 Fons dotacionals o fons socials 1.087.024,67 1.087.024,67

III. Excedents d’exercicis anteriors 4.473.146,05 3.634.629,14

1. Romanent 47.116,91 –

2. Reserves de reconeixement de P. Cultural 4.373.607,00 3.582.207,00

3. Reserves ordinàries 52.422,14 52.422,14

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -59.571,29 64.294,46

A-2) Subvensions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 1.743.234,60 1.733.957,71

1. Subvencions oficials de capital 473.526,92 570.616,80

3. Altres subvencions, donacions i llegats 1.269.707,68 1.163.340,91

B) PASSIU NO CORRENT 1.128.256,83 567.547,73

I. Provisions a llarg termini 5.446,83 –

II. Deutes a llarg termini 1.122.810,00 567.547,73

1. Deutes amb entitats de crèdit 1.119.804,94 564.542,67

3. Altres deutes a llarg termini 3.005,06 3.005,06

C) PASSIU CORRENT 563.653,12 866.908,33

II. Deutes a curt termini 135.652,68 557.079,15

1. Deutes amb entitats de crèdit 135.652,68 557.079,15

lV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 406.611,47 303.304,95

1. Proveïdors 377.250,88 282.512,78

3. Personal (remuneracions pendents de pagament i provisió pagues extres ) 179,82 1.179,56

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions 
públiques

29.180,77 19.612,61

V. Periodificacions a curt termini 21.388,97 6.524,23

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 8.935.743,98 7.954.362,04
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Pressupost 2012Pressupost 2012Pressupost 2012Pressupost 2012Pressupost 2012Pressupost 2012

Ingressos Despeses

INGRESSOS GENERALS Import % DESPESES GENERALS Import %

Quotes socis 492.034,00 27% Cost personal 188.429,89 10%

Subvencions externes 41.000,00 2% Funcionament 57.608,20 3%

Lloguers locals 2.760,00 0,2% Manteniment locals 40.639,22 2%

Ingressos refugis 110.280,81 6% Despeses refugis 52.355,84 3%

Revista Muntanya 18.962,00 1% Revista Muntanya 54.410,08 3%

Butlletí 15.889,70 1%

Subministraments 15.687,00 1%

Publicitat i promoció 12.000,00 1%

Serveis exteriors 35.514,45 2%

Primes d’assegurances 64.567,74 4%

INGRESSOS PER ACTIVITATS DESPESES PER ACTIVITATS

Seccions/Comissions 414.563,98 23% Seccions/Comissions 412.950,18 23%

Àrees documentals 493.868,00 27% Àrees documentals 531.932,14 29%

Escola de Muntanya 52.500,00 3% Escola de Muntanya 66.742,89 4%

Àrees activitats 91.058,00 5% Àrees activitats 112.608,67 6%

ALTRES INGRESSOS ALTRES DESPESES 

Subvenció capital trasp. explot. 87.829,00 5% Amortitzacions 71.566,00 4%

Ingressos extraordinaris 1.500,00 0,1% Despeses extraordinàries 5.160,00 0,3%

Ingressos financers 200,00 0,01% Despeses financeres 51.938,00 3%

Vendes Àrea Atenció Soci 9.500,00 1% Impostos 20.600,00 1%

TOTAL INGRESSOS 1.816.055,78  TOTAL  DESPESES 1.810.600,00

RESULTAT POSITIU 5.455,79
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ORDRE DEL DIA

1
LECTURA I APROVACIÓ 
DE L’ACTA ANTERIOR
2
LECTURA DE LA 
MEMÒRIA DEL CURS 
2011
3
INFORME DE 
PRESIDÈNCIA
4
APROVACIÓ DE L’ESTAT 
DE COMPTES 2011
5
APROVACIÓ DEL PLA DE 
TREBALL 2012
6
APROVACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI 2012
7
ACCEPTACIÓ DE LA 
SECCIÓ DE JOVES
8
LECTURA DE LES 
PROPOSTES REBUDES 
DELS SOCIS
9
TORN OBERT DE 
PARAULES


