CENTRE EXCURSIONISTA
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INTRODUCCIÓ
Poques entitats o clubs esportius i
culturals com el Centre Excursionista
de Catalunya, han assolit la fita de
complir cent anys. L’activitat del nostre
Centre arribarà enguany a la celebració
dels 130 anys, la qual cosa ha estat
possible, sens dubte, gràcies a
aquells que l’any 1876 varen començar
l’aventura d’un excursionisme d’investigació i lleure, per a tots aquells socis
que any rere any, han anant passant
per les nostres activitats, per tots
aquells socis protectors que han ajudat
econòmicament, per tots els presidents, vicepresidents, secretaris,
tresorers i vocals que han anat formant
les diverses juntes directives del
Centre, que han destinat el seu temps
i esforços a la quantitat d’afers que
porta tota l’estructura complexa i
diversa de la nostra organització i, per
no oblidar ningú, per la valuosa tasca
que els directius i vocals voluntaris de
les juntes directives de les seccions i
activitats han aportat. Res millor per
començar una memòria que donar les
gràcies a totes aquestes persones
amb les quals, sense la seva
dedicació, esforç i afecte han fet
possible que avui es pugui celebrar
aquesta Assemblea General.
Aquest any s’ha pogut fer realitat la
posada en marxa de l’ascensor de la
nova entrada del carrer Paradís 12,
gestions iniciades per l’anterior Junta
Directiva, que, atenta a la demanda de
les necessitats, ha sabut donar res-
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posta, amb tots els inconvenients que
han anat sortint, a les antigues peticions dels nostres socis.
Tot just ara fa un any va canviar la
presidència de la entitat i s’han incorporat noves persones a la Junta
Directiva del Centre. Ha estat un any
d’intensa labor social, de contactes
amb els socis i coneixement de les
seves demandes i necessitats. Encara
que en aparença no s’hagi fet gran
cosa, com que els temps van canviat,
els socis tenen noves iniciatives i
necessitats, cal copsar el seu parer i
els seus suggeriments per portar a
terme, dins de les possibilitats, aquelles accions o activitats que els mateixos socis ens demanen.
La nova Junta Directiva va fixar un pla
de treball pels propers quatre anys. Ara
ja tenim la informació necessària per
poder fer allò que la societat d’avui
demana, i que en diverses ocasions
els nostres socis han tingut oportunitat
de manifestar.
S’han millorat les dependències de
la nova àrea d’atenció al soci, amb més
llum, més espai i més ben condicionades per respondre al bon servei que
mereixen els nostres socis.
S’ha creat un nou espai per a
trobades dels socis al primer pis de
Paradís 12, que encara no està acabat
del tot, i que permet seure al voltant de
taules, i tenir millor comoditat.
S’ha habilitat un nou espai obert al
cinquè pis de Paradís 12, destinat
principalment a sala de conferències,
presentació de llibres, aula, i si escau,

com a petita sala d’actes, a la qual
manca també donar l’acabament amb
aparells d’aire condicionat i elements
audiovisuals.
Aviat es farà el canvi d’ubicació de
les dependències d’Administració a un
altre lloc amb més espai i millors
condicions de treball, més intimitat i
més adient per a una correcta atenció
dels socis.
Actualment el Centre disposa d’uns
2.000 m2 i d’espai. Si bé és veritat que
algun d’aquests espais es troba
pendent de rehabilitació, amb les
noves instal·lacions, ens trobem amb
la possibilitat de donar més cabuda a
nous socis i noves activitats.
Ara manca la tasca més difícil: trobar
jovent que en garanteixi la utilització i el
necessari relleu generacional d’aquells socis que, per raons d’edat,
principalment, es van donant de baixa.
En aquest punt estem treballant, la
tasca de recollir els fruits no és immediata, cal llaurar primer per recollir
després.
El total aproximat d’activitats realitzades l’any 2005 ha estat de 312, i el
total d’inscrits a aquestes activitats ha
estat de 5.980 associats.
Les principals seccions o activitats
que han enregistrat major nombre de
socis han estat: Muntanya, amb 2.465
inscrits; Geografia i Ciències Naturals,
amb 832 inscrits; Història i Art, amb 799
inscrits, i Esquí, amb 753 inscrits.
L’Escola de Muntanya ha comptat amb
157 inscrits en els 22 cursos que ha
organitzat.
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ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA

LA JUNTA DIRECTIVA
En el transcurs de l’Assemblea, es
constituí per quatre anys, l’actual Junta
Directiva de l’entitat, sorgida del procés
electoral convocat d’acord amb el que
han establert els Estatuts, amb els
càrrecs electes per proclamació de
candidatura, el 14 de març del 2005,
que, afegits als que ho varen ser dos
anys abans (2003) i als nomenats per
la Junta Directiva de l’11 d’abril del
2005, està formada per:
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President
Josep Manel Puente i Pubill
Vicepresident 1r
Manuel Castellet i Solanas
Vicepresident 2n
Francesc Banqué i Molas
Tresorer
Josep Maria Zamora i Estapé
Secretari
Joan Manuel Martínez Moro
Vicesecretari
Anton Abel i Bonada
Vocal
Andreu Rafa Martínez
Vocal
Francesc Olivé i Guilera
Vocal
Antoni Flo i Tomàs
Vocal
Montserrat Puig i Borell
Vocal
Joan Campañà i Ros

El 4 d’octubre es va celebrar una
Assemblea Extraordinària de socis, en
la qual com a punt únic es va tractar el
pla de finançament de les obres del
carrer del Paradís 12, i es va acordar la
contractació d’un préstec.

PRESÈNCIA DEL CENTRE
EQUIPAMENTS DEL CENTRE
Capella de la Molina. El 31 de
desembre del 2005 es va aconseguir
cobrir el saldo pendent de la reparació
i millores que es van portar a terme en
el seu moment, i va quedar liquidat el
total de la reparació, que fou 25.136 €.
Agraïm l’esforç de tots els socis que
han fet donacions, necessàries per
complir el propòsit de conservar la
capella exclusivament amb donacions.

INAUGURACIÓ DEL REFUGI
JOSEP M. BLANC
Un cop finalitzades, l’any 2004, les
obres de remodelació del refugi Josep
M. Blanc, el cap de setmana del 16 i 17
de juliol, es va inaugurar oficialment la
remodelació, coincidint amb el 50è
aniversari del refugi. En els actes van
participar un important nombre de
socis, a més de les autoritats i representants de les federacions i clubs
francesos.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

REFUGI DE LA RENCLUSA

El 30 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del Centre
Excursionista de Catalunya.
En el transcurs d’aquesta assemblea, i un cop llegida pel secretari sortint
Joan Campañà la memòria del curs
2004, que es va aprovar, el president
sortint Enric Nosàs, va llegir l’informe
de presidència que, a més dels fets
destacats de l’exercici anterior, feia
referència al període transcorregut
durant el seu mandat com a president
de l’entitat.
Tot seguit es van presentar i aprovar
el comptes del 2004, i, posteriorment,
es va aprovar el pressupost per a l’exercici del 2005.

A causa de les dificultats sorgides
amb el constructor del refugi de la
Renclusa, malgrat l’avançat estat de
les obres, es va considerar que no era
suficient per celebrar la inauguració
oficial programada pel setembre, i
finalment es va haver d’ajornar.
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cies de Paradís 12, que, a més dels
nous espais al 1r i 5è pis per als socis,
ha permès millorar els accessos a les
plantes superiors amb la instal·lació
d’un ascensor. També s’ha remodelat
la biblioteca i la cartoteca.
L’import total de les obres ha ascendit
a 529.000 €.

EL CENTRE DEL NOU SEGLE
Durant l’any es van recaptar aportacions de socis per contribuir a les
obres de millores del local social, dins
la campanya iniciada l’any 2004 per
l’anterior Junta Directiva. Coincidint
amb el 129è aniversari de l’entitat, es
van inaugurar les noves dependèn-

Com és habitual, la presència del
Centre en els mitjans de comunicació
ha estat important. En nombroses ocasions s’han requerit per part dels
mitjans de comunicacaió la intervenció
del nostre president, i altres membres
de l’entitat, tant en emissores de ràdio,
com en programes de TV.
A la seu de la nostra entitat també
s’han efectuat filmacions per a diferents programes de TV i reportatges
fotogràfics.
Mantenint les relacions institucionals, cal destacar també les nombroses entrevistes, reunions i converses
dels presidents Enric Nosàs i Josep
Manel Puente; dels vicepresidents i
altres membres de Junta Directiva,
amb alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona i els directius
de federacions i d’altres entitats, i
també amb membres d’altres entitats
excursionistes i ajuntaments, Conselh
d’Aran, etc. Particularment cal esmentar les converses amb el Consell Català
de l’Esport per tal de millorar el decret
de la Generalitat de Catalunya 56/2003
que regula les activitats fisicoesportives en el medi natural.
El Centre ha estat representat, per
formar-ne part, en el Patronat del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, Patronat de Núria, Consell
Consultiu del Consorci del Parc Natural
de Collserola, Consell Assessor de
l’Observatori del Paisatge, Consell
General de la Caixa, G-16 (Grup d’Entitats Representatives de la Societat
Civil Catalana), SportCultura Barcelona, a més de les federacions i altres
associacions.
En les darreres eleccions al Consell
Municipal d’Associacions de Barcelona, el Centre, ha estat elegit en l’àmbit temàtic d’esports.
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DIADA DE SANT JORDI
El dissabte 23 d’abril es va celebrar
la Festa de Sant Jordi al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona.
Després de l’obertura de l’acte pel
president del Centre, el Sr. Josep Manel
Puente, i el parlament de benvinguda
en representació de l’alcalde, del Sr.
Pere Alcober, regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Barcelona, la Sra.
Carmina Virgili, va fer una brillant
dissertació.
Tot seguit, es van repartir les insígnies de l’entitat: de platí, d’or, i d’argent,
als socis que complien, setanta-cinc,
cinquanta i vint-i-cinc anys de fidelitat i
compromís amb la nostra entitat. Cal
destacar que hi va haver quatre socis
que commemoraven els 75 anys com
a membres de l’entitat: Xavier Ferrerons Co, Roser Guarro Tapis, Josep
Muntañola Rovira i Josep M. Nubiola
Deu.
L’actuació de la Coral del Col·legis
d’Advocats va cloure l’acte, al que van
assistir el màxim de socis permès per
la limitació d’aforament.

CURSES
El 20 de febrer es va celebrar la 46a
Cursa CEC-Val d’Aran, d’esquí de
muntanya, prova que puntuava per al
Campionat d’Espanya Individual,
Circuit Preolímpic, Copa Euskalerria i
5è Trofeu CEC, la 7a a l’entorn de
l’estació de Baqueira-Beret. Va comptar
amb una gran participació i seguiment,
i un cop més l’organització va ser
excel·lent.
El 3 d’abril es va celebrar la IV
Combinada de Marxes Tècniques
Regulades, puntuable per a la VII Copa
Catalana de la FEEC, que de nou va
destacar per la qualitat organitzativa i
la gran participació aconseguida.
El 12 i 13 de març, el Centre per mitjà
de la Secció de Muntanya, va organitzar
un any més el Ral·li d’Esquí de Muntanya a la Vall de Boí, que puntuava
com a Copa Catalana d’Esquí de Muntanya, enguany l’edició 47, amb
excel·lents resultats de participació i
organització.
WIAR- Woman International Adven-
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ture Race, 3a edició del Raid Femení,
per a equips de 2 fèmines, es va celebrar a Avià, organitzat conjuntament
amb la directora de la prova la nostra
consòcia Emma Roca. Aquest raid,
consisteix en la combinació de diverses
disciplines (bicicleta de muntanya,
cursa a peu, muntanyisme, orientació,
natació, activitats de corda). La prova
va tenir molt bon acolliment i participació.
El 9 d’octubre es va celebrar a la
Molina la VI Cursa Alpina de la Molina,
amb el recorregut de la Molina, Tossa
d’Alp, Puigllançada i la Molina, amb èxit
de participació i organització. Va ser per
primera vegada Campionat d’Espanya,
IV Copa Catalana de Curses d’Alta
Muntanya i alhora III Copa Internacional dels Pirineus CTP. Simultàniament, es va fer la Passejada Popular de la Molina, amb una participació
encara més elevada.
El 23 d’octubre, va tenir lloc, la XVa
Cursa i Caminada Popular de Collserola. Es va comptabilitzar la inscripció
amb més de 3.000 participants, però,
malauradament el temps no va acompanyar a l’hora de la sortida i la participació finalment va ser menys nombrosa.

EXPEDICIÓ A L’ACONCAGUA SENSE
GLUTEN
El 21 de desembre a la sala d’actes,
es va fer una roda de premsa i la posterior presentació de l’equip expedicionari, explicant a tots els assistents els
motius i objectius d’aquesta expedició,
que el 27 de desembre començà el
viatge cap a la conquesta de l’Aconcagua. Poques hores abans de marxar
el president de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Pasqual Maragall, va
rebre al palau de la Generalitat els
expedicionaris, acompanyats pel
president de l’entitat, el Sr. Puente.
L’expedició va aconseguir el seu
objectiu, i quatre dels seus components van aconseguir fer cim el 13 de
gener del 2006.

ISMC MANAGEMENT COMMITTÉE
El dissabte 10 de setembre, durant
tot el dia es va celebrar al Centre, la

reunió de ISMC Management Committee, durant la qual s’aprovà el
calendari de competicions del 2006 i
el pressupost, modificacions dels
reglaments de competició, canvis en
articles 10, 19 i 20 dels estatuts ISMC i
proposta de ISMC de canvis d’estructura per continuar dins la UIAA. Posteriorment s’hauria d’aprovar a l’Assemblea Plenària de ISMC de Singapur a
l’octubre, a la qual també hi va assistir
el comissionat del Centre.

FIRA DEL LLIBRE DE MUNTANYA
El 8 i 9 d’octubre va tenir lloc la 4a
Fira del Llibre de Muntanya, enguany
celebrada a Cantonigròs, i dedicada a
l’home i la muntanya. El Centre Excursionista de Catalunya, va participar
activament en els actes programats el
durant el cap de setmana, i es va poder
visitar un estant amb totes les publicacions del Centre. El president d’honor
va ser el nostre consoci el Dr. Martí
Boada i Juncà.

NOVA ETAPA DE LA REVISTA MUNTANYA
La revista Muntanya va començar
l’any 2005 una nova etapa, amb un nou
format i va fer el salt qualitatiu al color.
Aquest canvi pretén ser una posada al
punt, un nou impuls, per adequar la
revista a les necessitats de l’excursionisme d’avui.
S’ha volgut presentar una publicació
de qualitat que, sense perdre l’estil
propi, pugui ser comparable a altres
revistes especialitzades en la temàtica
de muntanya i en català.
Aquest projecte que el Centre ha
iniciat, sota un nou equip editorial, controlat pel Consell de Redacció, l’òrgan
responsable de la revista, vol oferir, per
damunt de tot, informació. Una mena
d’informació, amb rigor, que desperti
l’interès per als excursionistes i muntanyencs del Centre i d’arreu. Aquesta
nova etapa de Muntanya es dedicarà
especialment als esports de muntanya
que es practiquen al Centre, però
també, i això és el més important, a les
activitats científiques que estiguin relacionades amb la cultura de l’excursionisme.
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PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Durant l’any 2005 a la sala d’actes
del Centre, s’han fet presentacions de
llibres publicats per socis, per l’entitat,
o per editorials properes.
 1 de febrer: Del paradís a la nació.
La muntanya a Catalunya de Francesc
Roma i Casanovas, presentat per Abel
Albet i Mas, publicat per Cossetania
Edicions.
 8 de febrer : El Regiment pirinenc
núm. 1 de Catalunya de Jaume de
Roman i Vidal, presentat per Joan
Cervera i Batariu, publicat per Rafael
Dalmau Editors.
 9 de febrer: Agustí Bou i Tort.
Memòries autoritzades, d’Agustí Bou,
presentat per Josep Maria Ainaud,
Josep Maria Garrut i Francesc Gurri.
 22 de febrer: Emili Juncadella.
Aventures d’un burgès als pirineus,
de David Vilaseca Basco, presentat per
Francesc Beato i Vicens, i editat per
Cossetania Edicions.
 11 de març: Esglésies preromàniques i romàniques de la Vall Ferrera,
original de Joan F. Cabestany i M.
Teresa Matas i Blanxart, presentat per
Jordi Mir. Editat per Amics de l’Art
Romànic.
 15 de juny: La Muntanya al mar.
Cadiretes - l’Ardenya, de Josep
Santané, presentat per Maria del Pilar
Mundet, alcaldessa de Tossa.
 25 d’octubre: Noms de cases antigues de la comarca del Pallars Sobirà
del nostre consoci Silvio Montaña, presentat per Enric Nosàs.
 30 de novembre: Historia de l’Escalada a Montserrat original de Josep
Fatjó, presentat per Manuel Mateu,
publicat per Publicacions de l’Abadia
de Montserrat.

A la sala d’exposicions Albert H.
Gordon durant tot l’any es varen
programar interessants exposicions:
 «Josep Danés i Torras (1891-1955)
Una mirada» presentada, durant el
mes de març, per l’Estudi de la Masia
Catalana i organitzada pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya de Girona,
commemorativa del 50è aniversari de
la mort del que fou soci del Centre.

Memoria 2005.p65

Com a culminació dels actes commemoratius del centenari del nostre
consoci Valentí Almirall, es va instal·lar
aquesta exposició organitzada pel
Centre, i patrocinada per la Generalitat
de Catalunya, al Museu d’Història de
Catalunya, on es va poder visitar des
del 14 abril al 19 juny (posteriorment
serà itinerant).

CICLE DE CONFERÈNCIES
«ELS BOSCOS DE CATALUNYA»
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JORNADA DEBAT
«CENT ANYS D’ACAMPADA»
Per commemorar el centenari de
l’acampada, el 2 de juny es va celebrar
a la sala d’actes aquesta jornada de
debat, organitzada per la Secció de
Càmping, que va comptar amb importants ponents, presidida per la directora
general de Turisme, Isabel Galobarde.

III TROBADA D’ESTUDI PER A LA
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN
PEDRA SECA ALS PAÏSOS CATALANS
Es dies 22 i 23 d’octubre es va celebrar la III Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca.
Més de 40 inscrits van assistir el dissabte 22 a la jornada, i el diumenge
van participar a l’excursió facultativa.

ACTIVITATS MUSICALS
Durant el mes de gener sota la presidència del Sr. Ramon Luque, director
general de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya es va fer, a l’auditori
de la Pedrera de la Caixa de Catalunya, la cloenda del cicle de conferències sobre medi ambient, dedicat als
boscos de Catalunya: «L’aprofitament
forestal dels nostres boscos», organitzades per segon any consecutiu, i
pronunciades en el decurs del mes de
novembre i de desembre, a la sala
d’actes del Centre.
A l’acte que va comptar amb molta
participació d’estudiosos del tema i
públic en general, a més dels socis,
van intervenir alguns dels conferenciants. L’acte va ser presentat per Martí
Boada i Josep Maria Panareda, conferenciants i socis de l’entitat.

JORNADA SOBRE L’ASSOCIACIONISME

EXPOSICIONS

4

 «Cent Anys d’Acampada» organitzada per la Secció de Càmping, es va
inaugurar coincidint amb la sessió de
debat celebrada el 2 de juny.
 «Montserrat · Pintures de Jaume
Muxart»
 «Valentí Almirall 1841-1904 · Del
Federalisme Al Catalanisme Polític»

Al febrer es varen reunir al Centre les
associacions: Acció Cultural del País
Valencià, Federació d’Entitats de la
Catalunya Nord, Fundació Noesis
(Franja de Ponent), Obra Cultural
Balear, Obra Cultural de l’Alguer, Obra
Cultural de Menorca, Òmniun Cultural,
Societat Andorrana de Ciències, Universitat Catalana d’Estiu, i el Centre Excursionista de Catalunya.

Organitzat conjuntament per les Seccions d’Història i Art, i Cinema i Vídeo,
el Centre va coordinar un nou cicle
d’activitats musicals, de primavera i
tardor, a la sala d’actes, amb conferències, concerts, i projecció d’òperes, programació que va assolir un considerable èxit i una màxima participació.

XXXVI RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA
LLENGUA CATALANA
El 20 de febrer el Centre va participar
activament en els actes a Montserrat
de la renovació de la Flama de la Llengua Catalana, organitzada enguany per
l’Agrupació Talaia de Vilanova i la
Geltrú.

ACTES DEL 129è ANIVERSARI
INAUGURACIÓ NOVES DEPENDÈNCIES
El dissabte 26 de novembre, es va
commemorar el 129è aniversari del
Centre Excursionista de Catalunya,
coincidint amb els actes d’inauguració
de les obres de la nova seu social del
carrer Paradís 12, amb l’assistència
del regidor de Ciutat Vetlla de
l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Carles
Martí i Jufresa, que va acompanyar el
nostre president, el Sr. Puente, i va tallar
la cinta al nou vestíbul per procedir, tot
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seguit, a visitar les noves dependències. Posteriorment i amb la sala
d’actes plena es va atorgar el Premi
Columna del Centre, que va ser
concedit per la seva dedicació a l’entitat
a dos dels nostres consocis: Francesc
Beato i Vicens i Josep Jordi Queraltó i
Torner. La Medalla Jove va ser atorgada
a Kiliam Jornet, pels brillants resultats
esportius obtinguts. També es va fer el
tradicional homenatge a entitats excursionistes que celebraven el seu 25è,
50è o 75è aniversari. Es va cloure la
celebració amb el tradicional sopar
comme-moratiu en els mateixos
locals del Centre (servit per una
empresa de càtering) al qual va assistir
el regidor i més de cent socis.

DISTINCIONS A SOCIS
Enguany el nostre consoci Joan Solà
i Cortassa, ha estat distingit amb la
Creu de Sant Jordi, màxim guardó que
concedeix la Generalitat de Catalunya.

SOCIS
A continuació, volem fer menció dels
socis del Centre que ens han deixat
per sempre:

Alice H. Wallach, Antoni Olivella
Casals, Antoni Puigcarbó Duarte, Aureli
Bisbe Latorre, Carles Margarit Creixell,
F. Xavier Munt Iguaz, Feliu Carreras
Vidal, Frederic Torres Padris, Ignasi
Font Damians, Isabel Pavon Cupet,
Joan Sayos Estivill, Joaquima Nicolau
Vilaplana, Josep Fornieles Tortosa,
Josep M. Nubiola Deu, Josep Massó
Vidal, Josep Olivella Casals, Josep
Palau Serra, Josep Ventosa Palanca,
Maria Dolors Torra Torra, Maria
Montserrat Julià, Miguel Albert Llauró.
El nostre més profund i sentit condol
per als seus familiars i entorn d’amistats.

CLOENDA
Les apreciacions d’aquesta memòria no són pessimistes, són més aviat
realistes i ambicioses, car la necessitat de donar als nostres socis i a la
societat aquelles activitats que ens
demanen avui en dia, són un dels
objectius de la Junta Directiva, juntament amb l’increment del número total
d’associats i un volum de recursos
més gran per fer front a noves i millors
activitats.

El personal professional de l’entitat
ens ajuda cada dia a la realització
d’aquest estudi i recerca de noves
tasques, i a la consecució dels objectius que tenim marcats. A tots ells el
nostre agraïment.
També volem donar el nostre
agraïment a tots els socis voluntaris
que sense la seva dedicació i ajut no
podríem dur a terme les nostres
activitats.
I a aquells socis joves, que amb la
seva inquietud i neguit ens empenyen
a cercar noves activitats, els demanem
paciència i que no manquin les seves
iniciatives, que s’incorporin a les juntes
directives de les seccions, que renovin
els càrrecs, que la seva sang jove
continuï empenyent el Centre i que els
seus suggeriments siguin el motor i la
guia cap on volem que vagi el nostre
Centre.
El seny i la rauxa catalanes han de
continuar caminant conjuntament per
al veritable desenvolupament de futur
del Centre.
No dubtem del vostre ajut i la vostra
comprensió.
Moltes gràcies a tots.

5
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1. Introducció
Com de costum, us relacionem les
activitats dutes a terme per la Secció
de Muntanya a través de les diverses
especialitats. En aquest cas, cal afegirne dues de noves: la de BTT/Cicloturisme i la de vies ferrades, totes dues
incorporades recentment a la secció.
A la vegada, com a secretari, aprofito
l’avinentesa per donar-vos les gràcies
en nom de tots els membres de la
Junta de la secció, tant per la vostra
participació com també per l’aportació
personal en el conjunt d’activitats. Com
sempre, esperem poder continuar
comptant amb vosaltres per tal que les
activitats programades permetin de
mantenir, no solament la nostra entitat
al capdavant de l’excursionisme, sinó
que aquesta pràctica serveixi també
per mantenir viu aquesta mena de
pelegrinatge cultural i esportiu que
portem endavant amb les cames i el
cor.
Alexandre Costa. Secretari de Junta.
2. Memòria de Presidència (Aurora
Montserrat)
Després d’un buit a la Secció de Muntanya a causa de la dimissió de la tota-
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litat de la Junta anterior a mitjan 2005,
el 14 d’abril fou proclamada la nova
Junta, presentada i ratificada en assemblea el 29 de juny.
Els objectius d’aquesta Junta han
estat, en un primer lloc, posar de nou
ordre a la secció i passar tot seguit a
definir els objectius a mig termini, és a
dir, el 2006. Primer de tot, volem crear
un equip fort i potent de socis col·laboradors, de gent activa per tal de dur un
seguit d’idees i projectes entre tots,
perquè aquest ideari de la Junta arribi
a ser un programa comú.
Parlant de xifres, vam començar el
2005 amb 1.924 socis a la secció i hem
acabat l’any amb 2.114, la qual cosa
representa un creixement de quasi un
10%. La quota de soci per al 2005 ha
estat de 9 €, que es manté igual per al
2006.
Aquest any 2005 hem establert les
bases del tema de treball per al 2006,
per la qual cosa hem creat el Consell
Consultiu de vocals de cara a aquest
any, que ara iniciem amb tot aquest
col·lectiu, i a la vegada volem atorgar-li
el reconeixement que es mereix. En
definitiva, fer un equip de vocals reconegut i específic.
Pel que fa a això, hem establert les
bases del nou grup de Jovent que ha
de començar a funcionar aquest 2006.
Com a novetat, s’ha aprovat i contactat
amb un professional que actuarà sota
la tutela del nou vocal de Jovent i la
Junta de la secció. Aquesta persona
no només serà l’encarregat del nou
grup de jovent, -nois i noies-, sinó que
també ha planificat un projecte que,
quan s’executi, portarà endavant temes
socials, en una constant de promoció
externa. Per dur-lo a terme es farà un
contacte continu amb instituts i casals.
A la vegada, la tasca primordial serà
no solament la formació de jovent, sinó
també la preparació de futurs vocals,
sempre pensant en endegar un nou

projecte de catalanitat que treballarà
amb el jovent amb un interès i tracte
especial amb nois i noies immigrants.
Aquest projecte pretén que defineixi
què ha de ser, i fins on vol arribar
Jovent, una subsecció que tots entenem que és bàsica en el futur del
Centre. Aquest propòsit serà coordinat
pel nostre consoci Joan Morey.
També estem iniciant un equip de
col·laboradors externs a la Junta. En
aquest sentit hem començat a definir
una línia de promoció exterior de les
nostres activitats. També preparem un
estudi sobre les activitats realitzades
pel que fa a qualitat, quantitat, costos i
preus.
Noves activitats iniciades el 2005
Comptem amb una nova activitat a la
secció a càrrec del consoci Ignasi Vidal:
les vies ferrades, amb una sortida
mensual. En les tres sortides realitzades s’ha assolit un èxit total, ja que
el nombre de participants ha cobert les
places disponibles. No cal dir, doncs,
que hi havia un buit que ara s’ha
omplert.
En conseqüència, s’ha fet una adquisició del material tècnic necessari
per a vies ferrades per tal de facilitar la
participació dels interessats. Aquest
material està disponible en lloguer a
les nostres dependències.
Un altre consoci, l’Enric Elias, ha
dissenyat una nova activitat que aviat
funcionarà, que és la de netejar l’entorn
físic de la brutícia que malauradament
massa sovint ens trobem en els llocs
més transitats o dels voltants de patrimonis arquitectònics.
Es tracta, doncs, de despertar
aquesta inquietud entre els socis i ferla extensiva. L’activitat, que s’havia
programat per a finals del 2005, es
durà a terme durant el primer trimestre
a Montserrat, una vegada s’hagi
coordinat amb el Patronat de la
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muntanya. Aquesta seria la primera
acció.
BTT/Cicloturisme, que abans estava
a Esquí, ara és una nova incorporació
a la Secció de Muntanya. El consoci
Pepe Guajardo és el representant
d’aquesta activitat a Junta.
Aspectes socials
Festes. Tant per Sant Joan com per
Nadal hem tornat a celebrar a la secció
aquestes dues dates tan festives. En
aquest aspecte estem pensant la
manera d’ampliar el nombre de trobades d’aquesta mena per crear més
ambient entre nosaltres.
Refugi Josep M. Blanc. El mes de
juliol la secció va participar amb un
conjunt de sortides a l’acte d’inauguració de les obres de remodelació del
refugi Josep M. Blanc. Més de tres
sortides van ser organitzades des de
la secció per aquell cap de setmana,
que a la vegada es contractà un autocar
per facilitar l’anada dels participants,
que juntament amb les sortides promogudes des de la secció, la presència
dels assistents va donar un to festiu a
aquest acte.
Benvinguda als nous socis. Un acte
del qual fa temps que en parlàvem, però
que encara no hem fet, és el de donar
la benvinguda als nous socis, no
només per ensenyar-los i explicar-los
les activitats i funcionament general de
la secció, sinó també per acompanyarlos en una passejada pel Centre, a
través d’aquest edifici que, a més de
ser patrimoni monumental, també acull
la historia de la nostra entitat. En aquest
últim trimestre del 2005 s’ha dissenyat
aquest petit projecte que pensem
iniciar el 2006.
La secció i la revista Muntanya. La
secció ha encetat una col·laboració
amb la revista Muntanya, amb un
seguit de ressenyes sobre itineraris
excursionistes.
Per mitjà d’aquesta secció farem
conèixer les excursions que la Vocalia
d’Excursionisme du a terme la majoria
de caps de setmana de l’any. Així,
doncs, amb el nom d’«Itineraris excursionistes», engeguem aquesta pro-
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posta. El responsable d’aquesta
secció és l’Àlexandre Costa.
El projecte d’uns socis: «Aconcagua
sense gluten» Uns socis encapçalats
bàsicament per una parella afectada
de celiaquia, la Núria Pablos i en
Tomàs Navarro, van proposar, a
mitjan de l’any passat, de promoure
des del Centre un projecte que
estaven prepa-rant per sensibilitzar
la societat sobre la malaltia a partir
d’un acte que pogués crear atenció
mediàtica. Aquest acte havia de ser
conquerir l’Aconcagua. La secció de
seguida s’hi avingué, no només per
donar suport a aquests socis afectats
per aquesta malaltia, sinó també per
la problemàtica sanitària i alimentària
que genera entre una part de la
societat.
En data de la celebració de l’assemblea podem afirmar que l’expedició ha
estat un èxit, no només en el terreny
alpinístic, sinó també mediàtic, atès
que quatre malalts de celiaquia,
acompanyats per dos membres de

l’equip de suport, van assolir el cim.
Val a dir que nombrosos mitjans han
fet ressò de l’expedició, mitjançant la
qual s’ha donat a conèixer la malaltia i
els inconvenients alimentaris que
comporta quan s’és fora de casa.
3. Memòria d’excursionisme (Mateu
Espinal).

Durant l’any s’han fet un total de 54 sortides repartides de
la manera següent:
d’un dia

46

de més d’una dia 8
sortides

54

amb 1.376 participants
“

173

“

amb 1.549 participants

==============================================================

De tots aquests participants, 148 no
eren socis.
Cal diferenciar les tres sortides del
cicle «la volta al Capcir», les cinc dels
«Castells oblidats» i dues més que
inicien el recorregut pel GR 2. També,
la participació a l’Aplec Excursionista
dels Països Catalans que enguany s’ha
celebrat a Ontinyent.

14-16/05/2005
28/05/2005
4-5/06/2005
11-12/06/2005
19/06/2005
18-19/06/2005
24 al 26/06/2005
24 al 26/06/2005
2-3/07/2005
2-3/07/2005

Pic del Ventolau
19 participants
Pic Cambredases
16 participants
Pic de la Font Blanca
18 participants
El Turbó
18 participants
Pic de la Dona i Bastiments
23 participants
Pic de Contraig
18 participants
Sierra de Partacua
7 participants
GR 11 Puen de Sant Chaime-Parzán
28 participants
Vall de Llauset
10 participants
Maladetes Occidental,
Pic Cordier i Pic de Sayó
14 participants
9-10/07/2005
Pic de Pinetó i lo Tesó
14 participants
16-17/07/2005
Gran Tuc de Colomers
13 participants
23-24/07/2005
Pico Arnales
16 participants
23-24/07/2005
Pica d’Estats
6 participants
23-24/07/2005
Cotiella
14 participants
2-3/09/2005
Pirineu d’Osca
9 participants
10-11/09/2005
Tossau de Mar (Vall d’Aran)
18 participants
31/7 al 07/08/2005 GR 11 Parzan-Sallent de Gállego
28 participants
3-4/09/2005
Pic de la Margalida
4 participants
10-11/109/2005
Pic de la Múnia
ANUL.LADA PER MAL TEMPS
17-18/09/2005
Pic de Salvaguarda
4 participants
24-25/09/2005
Breca de Roland
20 participants
1-2/10/2005
Pic de la Cabaneta
7 participants
8-9/10/2005
Pic de Rulhe
5 participants
15-16/10/2005
Penyes Altes del Moixeró
7 participants
22-23/10/2005
Cloenda «Cicle d’alta muntanya»
22 participants
05-06/11/2005
Monestero
9 participants
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Referent a noves activitats, s’ha efectuat una sortida amb passos equipats,
però fàcils de fer, i dues de vies ferrades.
La majoria d’activitats s’han fet amb
desplaçaments amb autocar, itineraris
excursionistes per gairebé totes les
comarques de Catalunya.
4. Memòria d’alta muntanya (Francesc Chiva).
L’activitat d’alta muntanya s’ha dividit
en dos cicles:
«Cicle hivernal d’alta muntanya»
«Cicle estiuenc d’alta muntanya»
Pel que fa el cicle d’hivern, es van
programar nou activitats que no es van
iniciar fins a mitjan febrer per manca de
vocals per dur sortides d’una forma
continuada. La participació va ser la
següent:

8

5. Memòria de Jovent
Oficialment no hi ha hagut activitat.
6. Memòria de Joves (Joan Morey).
El 2005 ha estat un any important per
a la Vocalia de joves del Centre. Per
motius diversos, durant els últims anys
s’havia reduït el nombre de vocals que
portaven sortides des de joves, amb
les conseqüències que això implica:
menys sortides oficials a causa,
principalment, de gent que s’ha donat
de baixa de soci.
A finals de maig, però, empesos per
la presidència i l’anterior responsable
del grup, un conjunt de deu persones
hem decidit formar part activa del
funcionament del Centre, tot proposant
sortides i emprenent un nou projecte
per al Grup de Joves, que sigui partici-

22/01/2005

Puigpedrós

12-13/02/2005

Rasos de Peguera-Port del Comte

19-20/02/2005

Pic de la Coma del Forn

19-20/03/2005

Pic de Pedrons

02/04/2005

Puigmal

23-24/04/2005

Travessa Andorra-Cerdanya-Andorra ANUL·LADA PER MAL TEMPS

16-17/04/2005

Tuc dera Pincela

30-1/05/2005

Pic de la Forqueta

Com es pot veure, hi ha hagut una
participació mitjana de 10,8 persones
per sortida amb un total de 54 participants; força alta tenint en compte que
es tracta d’una activitat d’hivern i a la
neu. Pel que fa a anul·lacions, tres per
mal temps, atès que aquest hivern
passat, hi va haver molts fronts que van
provocar força mal temps. Això va fer
que el cicle programat se’n ressentís.
Pel que fa al cicle d’estiu es van
programar 27 activitats des de mitjan
mes de maig fins a la cloenda a
l’octubre.
En aquest cas, hi ha hagut una
participació mitjana de 14,1 participants per sortida. Globalment hi van
prendre part 367 persones en totes les
activitats presentades en el cicle.
Aquest nombre indica que hi ha una
bona acceptació pel que fa al nivell i
interès de les sortides programades.
També cal dir el mateix del cicle iniciat pel Quim Sánchez relatiu el GR 11
i que continuarà fins arribar a Irun.
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11 participants
9 participants
ANUL·LADA PER MAL TEMPS
13 participants
ANUL·LADA PER MAL TEMPS
8 participants
13 participants

patiu i on tothom pugui dir la seva,
acostant d’aquesta manera el funcionament diari del Centre a aquest
col·lectiu.
Els resultats no s’han fet esperar i,
tot i que queda molta feina a fer, són
molt satisfactoris i donen peu a afrontar
el 2006 amb il·lusió i ganes de seguir
treballant en aquesta línia.
Entre aquests resultats, caldria destacar-ne tres, tots aquests de gran importància.
Per començar, el calendari estiutardor 2005 ha ofert una quantitat
important de sortides de tots tipus
portades per gent diferent, fet que ha
motivat l’entrada de nous elements al
grup.
D’altra banda, s’ha iniciat un programa de formació d’aquests nous
vocals que es porta a terme des de
l’Escola de Muntanya, assegurant
d’aquesta manera que aquests joves
vocals tinguin els coneixements
necessaris per dirigir les sortides que

proposem.
Per últim, les iniciatives preses pel
grup durant els últims mesos han fet
que gent que havia estat vinculada
al Centre, i que des de feia un temps
havien passat a ser simpatitzants,
hagin tornat a fer-se socis i engreixar
aquest petit grup de joves amb ganes
de portar a terme les seves
iniciatives.
Partint d’aquest estat actual, els objectius per al 2006 són consolidar
aquest grupet de vocals i continuar la
seva formació, i també com portar a
terme un calendari complet que faciliti
l’entrada de gent nova d’aquesta franja
d’edat al Centre.
7. Memòria de Veterans (Ramon
Guiu).
Hem fet vuit sortides a través del
Vallès, Montseny, el Port, vall de Ribes,
Montserrat i cingles de Bertí.
A banda d’això, també cal destacar
les visites al Casal dels Pessebres de
Castellar del Vallès, el monestir de
Ripoll i la Fundació Maurí de la
Garriga.
Hem tingut un lleuger augment
d’assistents, cosa que celebrem.
Les dades relatives a l’assistència
són aquestes:
Data

Lloc

22 de gener

Sant Llorenç del Munt

Assistents

26 de febrer

Montseny

17

16-17 d’abril

El Port

24

13

28 de maig

Berguedà

32

2 de juliol

Vall de Ribes

25

1 d’octubre

Montserrat

24

29 d’octubre

Matagalls

22

17 de desembre Cingles de Bertí

15
Total 172
========

8. Memòria de marxes tècniques
regulades (Miquel Cinca).
Com en aquests darrers anys, hem
dut a terme la marxa combinada dintre
del VII copa catalana. Ja és, doncs, la
que fa quatre que organitzem. La bona
novetat de la d’enguany ha estat que
sigui puntuable per al VI campionat de
Catalunya. L’itinerari de la marxa
d’aquest any s’ha desenvolupat dins
del terme municipal de Sant Martí de
Centelles, el mateix que fa dos anys,
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és clar que per un sector diferent, ja
que la norma-tiva sobre marxes
tècniques regulades, pel fet de ser
d’orientació i regularitat, no permet de
repetir itineraris. Afegim, com cada any,
el nostre agraïment a tots els voluntaris
que hi han col·laborat, atès que sense
aquest ajut, el Centre res no hauria
pogut dur endavant. Pel que fa a la
participació dels associats del Centre
als diversos tipus de marxes, hem de
manifestar que els nostres equips no
han pogut assolir els bons resultats
aconseguits el 2004. Esperem que això
només sigui una situació transitòria i
que el 2006 ens ho prendrem amb
més empenta i millorarem la classificació.Vist en xifres, la participació a la
copa catalana de marxes ha estat de
267; d’aquests, 19 del Centre. Els tres
primers del Centre classificats van ser
Joan M. Vives, Marta Rosas i Jordi José.
El Centre se situà en el cinquè lloc
entre 29 entitats. De les deu marxes
de què consta la copa catalana, n’hem
pres part en nou: són les següents:
Tipus

Organitzador

cal esperar la del 2006, a veure si som
capaços d’afinar més.
Si algú més es vol integrar a l’equip,
que sàpiga que serà benvingut.
9. Esquí de muntanya (Atanasi
Jornet).
Malgrat que hem tingut moltes ganes
de fer activitats, les condicions meteorològiques no ens han ajudat. El mal
temps s’ha centrat principalment en els
caps de setmana i, a més, ha nevat
amb vent.
A continuació, un desglossament de
les activitats:
S’han fet 19 sortides col·lectives
distribuïdes de la manera següent:
 14 de dos dies.
 2 de tres dies.
 2 de quatre dies.
 1 de un dia de pràctiques d’Arva i GPS.
Han participat 126 persones, pel cap
baix.
Els llocs on s’han desenvolupat
aquestes activitats han estat: Salardú,
Lloc

Marxadors

Orientació
Agr. Exc. Talaia (Vilanova i la G) Vilanova i la Geltrú
14
Combinada
CEC
Sant Martí de Centelles
7
Dufour
UEC de Sants
Castellterçol
11
Regularitat
Club Exc. Ripoll
Les Llosses
13
Orientació
Unió Esc. St. Joan Abad.
Sant Joan de les Abadesses 15
Regularitat
Club Exc. Campdevànol
Campdevànol
12
Regular nocturna Club Exc. d’Avinyó
Avinyó
7
Dufour
Club Exc. Molins de Rei
Santa Creu d’Olorda
6
Orientació
UEC de Cornellà
Begues
12

També hem participat en el recorregut d’«Els camins d’avui en la Barcelona de sempre», a base d’una caminada/gimcana cultural força interessant que ajuda a conèixer amb més
profunditat Barcelona i els seus barris.
Enguany la vam iniciar al palau Reial
de Pedralbes i vam acabar al Fòrum.
Algun tram el vam fer utilitzant el metro
i el tramvia. Com sempre, va ser agradable, amb una participació de 12
amics, cosa que ens va permetre de
situar el Centre al tercer lloc. Encara
que alguns trams els vam fer sota la
pluja, no va ser cap impediment per
continuar i acabar la prova amb
satisfacció, encara que també amb
alguna desil·lusió, per no haver encertat determinades preguntes que se’ns
formulaven enmig de la caminada. Ara,
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Ulldeter, Varimanha i Parrós, tuc del
port de Viella, mont del Serrat, Montsaliente-vall de Cabanes, pic de la
Cabaneta i vall d’Incles, pic de Clavera,
vall d’Ordino, pic de la Font Blanca, Pont
d’Espanya, Breca de Roland, Monteixo
i Norís, volta als Tres Puis, pic de
Campbieil, Turón de Neoville i Aneto.
Pel que fa als vocals, Atanasi Jornet
ha participat en tres sortides; Manuel
Parrado, Josep Pastor i Ramom Aymamí en dues; els altres, Jordi Farré,
Teresa Larrieu, Daniel Rial, Marc
Cabedo, Jordi Sabater, Melitó Queralt,
Andreu Chamorro, Josep M. Salvany,
Francesc Chiva i l’Escola de Muntanya,
en una.
10. BTT/cicloturisme (Pepe Guajardo).

Hem tancat l’any 2005 amb un
lleuger increment de les sortides pel
que fa a l’any passat. En total s’han
programat 13 sortides, de les quals se
n’han realitzat 10. El nombre de participants ha oscil·lat entre 15 i 20 per sortida, tot i que hi ha hagut alguna de
menys participants, i d’altres -no
gaires- que han superat la xifra més
alta. El nombre d’inscrits a les sortides
de bicicleta ha estat de 113. D’aquests,
quatre no eren socis.
Com és habitual, les excursions
eren d’un dia, llevat d’algun cap de
setmana. La majoria s’han fet amb
cotxes, tot i que hi ha un tant per cent
petit que opta per les excursions en
autocar; això ha passat especialment
en grups més grans que no arribaven
a les 20 persones.
La major part de les activitats van ser
desenvolupades en el marc de Secció
d’Esquí (de gener a juliol), la secció on
abans estava inscrita la vocalia de BTT/
cicloturisme.
11. Conclusió
Fins aquí la nostra memòria de l’any
2005.
Volem agrair, com a Junta de la
secció, a tots els vocals que han fet
possible aquest ampli ventall d’activitats, mitjançant les quals hem volgut
fer una secció dinàmica i plena. Si més
no, el creixement en nombre de socis
ens ho demostra. Volem transmetre el
nostre agraïment a tots els socis actius, vocals i no vocals, que d’una manera o una altra han col·laborat amb la
secció, ja sigui fen costat a accions
determinades, com també en els actes
socials que s’han dut a terme. En definitiva, gràcies per haver-nos ajudat a tirar
endavant la Secció de Muntanya.

SECCIÓ CADE
Enguany el nombre de socis ha
crescut d’una manera significativa. El
nombre d’activitats obertes als cursetistes també, a causa de la participació
de monitors d’escalada i d’alpinisme
del CADE a l’Escola de Muntanya.
Per altra banda cal destacar l’ingrés
al Centre de Tecnificació d’Alpinisme
de Catalunya (CTAC) de la FEEC de
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dos joves escaladors del CADE, i tres
més que han participat en l’estada
d’estiu per a joves alpinistes que
organitza la FEEC.
Com que al llarg de l’any són moltes
les activitats que es porten a terme i ja
en fem un recull mensual al butlletí, a
continuació destacarem aquelles que
han resultat més rellevants i que confirmen el bon estat dels nostres alpinistes:

HIVERNALS:
Estada d’escalada en glaç als alps.
Zona Écrins. Vies realitzades: Orgasme
(250 m, III/4+) Cascade du Penail (300 m,
III/4+) la Vol de Bourdon (280 m, III/4+)
Happy Birthday (60 m, II/3+); la Colère
du Ciel (300 m, II/3+); Pilone (80 m, I/
3+); Caturgeas, integral (600 m, III/4+);
Autisme (180 m, I/4); Râteau Occidental
(3.891 m), aresta Oest (III+, PD+ 250 m
d’aresta).

ESTIVALS:

10

Estada a Chamonix (França); reunions del CTAC i joves alpinistes:
Grandes Jorasses: Esperó Walker;
V.Cassin (1.200m Edinf). Fins a 200 m
del cim. (tempesta).
Aguille du Midi:
Esperó Frendo (1.200 m V+/80º).
Cara Sud, v. Rebuffat (200 MD).
Esperó Còsmiques, v. Rebuffat
(120m D+) i Lerroux (115m, 6b).
Aresta de les Còsmiques (BD, maxV/
A0).
Mont Blanc du Tacul: Pilier Gervasutti
(800 m MD).
Mont Maudit: aresta Kuffner (V,75º).
Grand Capucin: V. dels Suïssos
(300m MD+).
Piramide de Tacul: aresta Est (300
m D).
Aguille du Peigne: V. Vaucher (400 m
MD).
Envers d’Aiguille: Amazònia (290 m,
6a), Marchand du Sable (300 m, 6a+).
Aiguilles Rouges:
La Grande Floria: Robbin Wood
(160 m, 6a).
Clocher de Plan Praz: Cocher Cochon
(300 m, 6a).

Memoria 2005.p65

10

Charlanon: Pour 75 centimes de plus
(240 m, 6a).
Valdimello (Itàlia):
Vallentina: Il Risveglio di Kundalini
(400 m, 6b); combinada Stomako
Peloso i l’Alba del Nirvana (300 m, 6b+).

OBERTURES:
Equipament d’una via nova al
Pedraforca: contrafort Cara Sud, Via
Bibliotecari Exprés (150 m 6a+ expo.)
Obertura en solitari de la via Novena
Simfonia (95 m, V+, Ae/6b) a la Cadireta
de Montserrat.

SECCIÓ D’ESQUÍ
ESQUÍ NÒRDIC
S’han dut a terme les següents activitats:
Font-romeu.
Guils Fontanera.
Tuixén.
Plateau de La Beille.
Llanos del Hospital.
Curset de quatre dies a l’estació
de Lles de la Cerdanya.
Internacionalment es va participar a
la Marcialonga (Itàlia).
En aquestes sortides s’ha participat
en les marxes, i a la vegada s’han organitzat cursets d’aprenentatge, per
tècnics de l’estació corresponent. Quatre esquiadors de menys de dotze anys
han fet cursets i posteriorment han participat en marxes infantils.

ESQUICRÒS
Aquesta modalitat d’esquí és només
de competició. S’ha participat en:
 Saab salomon crossmax (Pas de la
Casa).
 9è Kamikasse (Vallter 2000).
 Mufló ceretà (Porté-Pimorent).
 Saab Salomón crossmax, C.
d’Espanya (Sierra Nevada).
 Saab Salomón crossmax, Baqueira,
C de Catalunya.
 C de Catalunya universitaris a
Baqueira.

BTT I CT
Es van dur a terme les sortides següents:
Cobelletes-Comaruga.
La Litera.
La Cerdanya.
Es va fer un viatge a les Bardenas
Reales.

ESQUÍ ALPÍ
Aquest és un esport en el qual hi ha
diferents categories de competició,
que són: infantils, juvenils i aguilots.
S’ha pres part en:
 Curses FIS al Pas de la Casa.
 Curses Interclubs celebrades a
Ordino.
 Porté i Port del Compte.
 Cursa Social.
 C de Catalunya Absoluts.
Cada cap de setmana, si no hi ha
competició, s’entrena a Andorra.

ESPORT ADAPTAT
En natació s’ha participat en:
Vuit lligues catalanes que s’organitzen a través de les FCEMF i FCEPC.
 C de Catalunya d’hivern i d’estiu
celebrats a Esplugues i Manresa
respectivament. En totes aquestes
competicions hi han participat set
esportistes.
 Tres esportistes infantils van participar en els C d’Espanya celebrats a
Còrdova.
 Dos esportistes van prendre part a
la travessia al port de Barcelona, per la
Mercè (400 m), i també a la travessia
del dia de Nadal (200 m).
Esquí Nòrdic
Es va fer una sortida a la Rabassa i
una a Lles, totes dues de cap de setmana, a fi de fer l’aprenentatge i entrenament d’aquesta modalitat esportiva.


Caiac: una sortida a la cala Montgó.

SECCIÓ DE CÀMPING
SORTIDES
Sortides dels dijous: 20 de gener, de
Vallvidrera a Sant Cugat (16 p.); 17 de
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febrer, serra de Miralles (10 p.); 17 de
març, Cingles de Gallifa (8 p.); 21
d’abril, de Santa Cecília a la regió de la
Tebaida (9 p.); 19 de maig, Santuari de
Cabrera (8 p.); 16 de juny, de castell de
l’Areny a Sant Romà de la Clusa (9 p.);
20 d’octubre, de Santa Coloma al
Castell de Farners (9 p.); 17 de novembre, Castellterçol, Sant Julià d’Uixols
(13 p.); 15 de desembre, de Santa Fe a
coll de Te (9 p.).
Matinals del dijous: 3 de febrer, can
Coll a Collserola (9 p.); 3 de març,
castell Ciuró i Sant Pere Romaní (9 p.);
7 d’abril, Premià de Dalt i Sant Mateu
(16 p.); 5 de maig, visita a la Reserva
Natural del Delta del Llobregat i
Maresme de les Filipines (15 p.); 2 de
juny, Santa Maria de Gallecs i ruta pel
Gallecs (11 p.); 7 de juliol, ermita de
Sant Ramon a Sant Boi de Llobregat (7
p.); 6 d’octubre, serra de Can Bell a
Collserola (11 p.); 3 de novembre, el
fondo de Vallgrassa al Garraf (6 p.); 1
de desembre, Vallvidrera i Sant Pere
Màrtir (16 p.).
Sortides en bicicleta: 19 de juny, el
Feliuet per la via verda de Girona a Sant
Feliu de Guíxols (15 p.); 15 d’octubre,
recs i antics estanys del Pla d’Urgell,
des d’Ivars d’Urgell (15 p.).
Sortida clàssica matinal de Sant
Esteve, a les Agudes del Montseny pels
Castellets (6 p.).

Galobardes i Mendoza, directora
General de Turisme de la Generalitat
de Catalunya; Joan Ganyet i Solé,
secretari general de la Comunitat de
Treball dels Pirineus de la Generalitat
de Catalunya; Toni Glory, guia acompanyant de Muntanya - GEPRENC
Catalunya Nord; Juan C. Martín Mallent,
director general de Asuntos Europeos
y Acción Exterior del Gobierno de
Aragón; Anton Fontdevila i Martí,
president de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya FEEC.
Exposant els seus punts de vista, i
atenent les qüestions plantejades per
part dels assistents a l’acte, finalment
es prengueren diverses iniciatives per
fomentar l’acampada i la inclusió en
una propera llei d’una reserva de llocs
específics per practicar-la, feina que
s’està treballant encara a hores d’ara.
A la sala Albert H. Gordon, durant tot
el mes de juny, es van exposar fotografies, antigues i recents, de l’activitat
campista del Centre així com documents històrics, plafons amb fotografies temàtiques i projeccions de
pel·lícules, materials cedits pels socis.
El Centre Excursionista de València
s’ha interessat per portar aquesta
exposició als seus locals per la
primavera de l’any vinent.

CAMPAMENT DE VACANCES

CENT ANYS ACAMPANT
Ja a finals de l’any 2004 l’equip
col·laborador per aquest important
esdeveniment havia començat a
treballar per aconseguir material per a
aquesta exposició i a interessar els
estaments oficials corresponents per
assolir els fruits desitjats; una desena
de reunions i molta voluntat, ho varen
fer possible.
El dia 2 de juny es va fer el debat i la
inauguració de l’exposició «Cent anys
acampant».
Al debat promogut per la Secció de
Càmping i sota els auspicis del Centre
Excursionista de Catalunya en la
persona del seu president, Josep
Manel Puente i Pubill, hi intervingueren:
Rufí Cerdan i Herèdia, assesor de
polítiques mediambientals de la
Generalitat de Catalunya; Maria Isabel
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Recerca. Es varen cercar llocs
d’acampada per part de diversos
col·laboradors en zones pirinenques
de Catalunya, Aragó, Navarra, Andorra,
Occitània - Cauterets, Catalunya Nord;
també a Pics d’Europa a la serralada
Cantàbrica, als Alps, a les Dolomites,
etc. Aquest any escollirem els Pirineus
i a causa de la dificultat d’aconseguir
permisos a l’Aragó per la nova llei sobre
zones d’acampada, i en el cas de
Navarra, essent el lloc una zona reservada en un càmping, per motius de falta
de cabuda, es va optar per fer el campament de vacances en una zona
d’acampada, que ja havíem reservat
prèviament a la vall Fosca.
Presentació. La presentació es va
fer el dia 9 de juny i la reunió de confirmació d’assistència i repartiment de
tasques el dia 21 de juliol. El campa-

ment s’instal.là als Pallars Jussà, a la
Pobleta de Bellveí, pertanyent al
municipi de Torre de Cabdella, del dia
31 de juliol al 15 d’agost. El lloc
d’acampada anomenat el Flamicell, és
una zona preparada amb tots els
serveis: sanitaris, cuina, nevera,
menjador cobert, etc. On hi vam encabir
el nostre material i un mòdul de lloguer
amb aire condicionat, que feia les
funcions de magatzem de queviures.
També es van condicionar dues dutxes
amb aigua calenta. El terreny disposava d’un gran espai per acampar on
vam conviure una mitjana de 230
acampadors amb una punta, el cap de
setmana del dia 7, de 260 persones a
l’hora de dinar. Cal remarcar que prop
d’una tercera part dels assistents eren
menors de 18 anys.
Entre les activitats del campament cal
esmentar els tallers, conferències, projeccions i les sortides i excursions que
citem a continuació: pic Fluno, estany
Gento, pic Filià, estany de Montcortés,
Aigües Tortes, pic Saburó, Caldes de
Bohí (bicicleta), pic de l’Espasa, coll
d’Oli, Montsent de Pallars, refugi de
Colomines, estany Tort, central elèctrica de Capdella, Amitges, conca
Lacustre de la vall Fosca, Torre de
Capdella, dolmen, llac Filià, port de la
Bonaigua (bicicleta), pic de Peguera,
Benasc, Sant Maurici (Espot), Capdella, estanys de Basturs, Montardo,
Estavill, pic de l’Orri, via del Carrilet, pic
de Llena, Bessiberri nord, Sant Quiric,
Pont de Suert, pic Neviolo, vall de
Riqüerna (Pessó), Mainera, refugi J. M.
Blanch, estany Tapat, pala Pedragosa,
poblat troglodític de Cuberes, ruta del
romànic, Tírvia, Surp, vall de Sant Nicolau, Taüll (Bohí), Llesuí, Museu dels
Raiers, Mulleres, vall de Manyanet,
estany de la Colomina, Santa Gervés.
Ens acompanyà uns dies el president
del Centre, el Sr. Manel Puente.
Àpat dels acampadors. El dia 5 de
novembre es va fer un berenar sopar
organitzat pel company Oriol March i el
seu equip de càtering, al menjador del
col·legi Pare Manyanet de Barcelona,
on aplegàrem un centenar i mig de
companys que, presidits pel president
del Centre i tota la Junta de la secció,
gaudirem de l’amistat i d’uns plats
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magníficament preparats i servits pels
cuiners del campament, en Salvador
López (Salva) i en Francisco Verjano
(Paco).
Llocs d’acampada. La Junta i l’equip
de recerca, en aquest darrer trimestre,
ja ha fet diversos viatges pels Pirineus,
Alps i la serralada Cantàbrica. S’han
fet les gestions necessàries per tancar
un dels llocs d’acampada per a l’any
vinent a la vall d’Aosta i s’està treballant
en vistes a un segon campament.
Assemblea General Ordinària. El dia
15 de desembre se celebrà l’Assemblea General Ordinària, on s’aprovaren
les actes anteriors, l’estat de comptes,
l’informe de gestió, esmentant l’exposició i debat del «Cent Anys Acampant»
amb un especial agraïment a tots els
que hi col·laboraren amb la seva feina
o aportacions de material. També
s’aprovà aquesta memòria anual i es
confirmaren els canvis a la junta directiva; es valorà el darrer campament de
vacances, i s’atengué el torn obert de
paraules.
La Junta Directiva de la Secció de
Càmping queda constituïda per:
president, Josep M. Macaya i Bou;
vicepresidenta, Rosa Torrens i Braña;
tresorer, Jordi Bueno i Casadesús;
vicetresorer, Josep M. Ferrer i Garrido;
secretari, Germà Granada i Colom;
vicesecretari, Jordi Rizo i Tarragó; vocal
primer, Josep Rizo i Tarragó; vocal
segon, Francesc Granada i Colom;
vocal tercer, Joan Gol i Orfila; vocal quart,
Josep M. Batlle i Agell; vocal cinquè,
Ignasi Ribalta i Bertran; quedant lliure
una sisena vocalia.

EQUIP DE RECERQUES
ESPELEOLÒGIQUES
Les activitats realitzades per l’ERE
han estat les següents:

12

Exploracions:
Pel que fa a les zones assignades,
s’han fet diverses exploracions a la
zona de Castillo de Acher, concretament
a la cova de Castillo, on s’ha continuat
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amb la desobstrucció del forat de la
Marilyn. En aquestes exploracions ha
estat necessari practicar bivacs interiors, per poder augmentar el rendiment de cada exploració. S’ha aconseguint guanyar 2 m de fondària i
augmentar el diàmetre del forat.
A la zona de Gamueta-Alanos s’han
fet diverses exploracions a la cavitat
EZ.11, on s’ha assolit una profunditat
de 274 m i s’ha trobat una nova via a
través d’una finestra situada al mig
d’un pou de 50 m.
Membres de l’ERE han participat,
juntament amb membres del GAF, en
exploracions realitzades a la serra de
Tendeñera.
Durant el mes d’agost, s’ha col·laborat amb la campanya que la SIE de
l’Àliga ha realitzat a la zona de Picos de
Europa juntament amb l’Oxford Caving
Club, on s’ha assolit una fondària de
950 m.
Membres de l’ERE han participat en
l’exploració de cavitats al Cap Verd.
Activitats:
El dia 13 de març es va organitzar
una sortida a la fou de Bor amb la
comissió d’infants. La sortida va ser
tot un èxit, i per l’empenta de la
mainada, es va arribar fins al sifó
terminal de la cavitat.
Membres de l’ERE han participat en
l’elaboració d’un reportatge del programa Temps d’aventura de TV3, realitzat a la cova de l’Espluga de Francolí.
Una delegació de l’ERE fou present
al Congrés Internacional d’Espeleologia celebrat a Atenes l’agost del 2005,
organitzat per la UIS.
Des del dia 3 de novembre fins a l’1
de desembre, s’ha realitzat el 49è Curs
d’introducció a l’espeleologia, que tot i
els esforços realitzats, no ha assolit els
objectius d’assistència esperats.
Membres de l’ERE han col·laborat
amb la Fundació Claror en una sortida
a la fou de Bor.
S’ha celebrat una dinar de germanor
amb el grup espeleològic francès GSC
i l’espeleoclub de l’Hospitalet a Olesa
de Bonesvalls.
Relacions institucionals
Les relacions amb la Federació
Catalana d’Espeleologia i la Federación Española de Espeleología han
estat cordials.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA
I CIÈNCIES NATURALS
EXFAVEPRO «Núria Martí»
Com és habitual, aquest grup ha
efectuat sortides mensuals amb
vehicles propis, complementades amb
una caminada amb l’objectiu de conèixer millor la nostra geografia.
El mes de gener es féu una excursió
a la serra de l’Obac, amb un itinerari
que comprenia la part ponentina
d’aquest massís: casa Nova de l’Obac,
collet Estret i coll de Tres Creus.
El mes de febrer l’excursió fou a l’Alt
Empordà, i permeté gaudir del camí de
ronda des de l’Escala fins Sant Martí
d’Empúries.
El mes de març s’organitzà una
sortida a la rodalia de Cantonigròs
(Osona).
El mes d’abril es va realitzar una
excursió als paratges sempre atractius
de Mont-Rebei (la Noguera).
El mes de maig l’excursió tingué lloc
a Sant Quirze Safaja (Vallès Oriental), i
es visità l’ermita de Barnils.
Al mes de juny, i com és costum en
aquest grup, es va celebrar una estada
de fi de curs els dies 11 i 12 que tingué
com escenari la Cerdanya, coll del
Pendís i refugi de l’Ingla, en un ambient
de tradicional germanor.
A l’octubre es reprenen les sortides
amb una interessant excursió a Santa
María de Lluçà (Osona), visitant el
magnífic conjunt historicoartístic.
El mes de novembre es va triar Montroig del Camp (Baix Camp), amb visita
al bell indret del santuari de la Mare de
Déu de la Roca.
El mes desembre la sortida fou a
Cànoves (Vallès Oriental), que permeté
admirar el castanyer gros de can Cuc,
monumental exemplar de castanyer
prop de Vallfornés.
Aquestes sortides han estat projectades amb èxit per diversos vocals del
grup, coordinades en una primera
etapa per Josep Casas i Susach i,
posteriorment per Rafael Serra i
Llimona, tots dos amb gran interès, i
es va assolir una notable participació
de socis.
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GRUP D’ESTUDIS BOTÀNICS RAMON
PUJOL I ALSINA
El dia 20 de gener, Hermínia Escolà,
Àngel M. Romo i Josep M. Panareda
van oferir una conferència sota el títol
«La vegetació de la Garriga», per
divulgar-ne la flora i vegetació.
El dia 23 s’inicien les excursions
amb una sortida a la rodalia de Moià
(Bages) per estudiar les poblacions del
lliri de neu.
El 27 de febrer es féu la sortida
botànica a l’altiplà de Pujalt (Segarra
Calafina, comarca de l’Anoia), per a
l’estudi dels boscos de pineda de
pinassa i rouredes de roure valencià,
amb un complet itinerari: Segur (terme
de Veciana), santuari de la Mare de Déu
de Puig del Ram, can Daniel, tossal
Petit, era de l’Antoni i Pujalt.
El 10 de març Enric Orús va oferir la
conferència «Fes festa amb la fusta»,
divulgació d’aquest joc popular al
nostre país.
El dia 13 es féu una excursió inèdita
que per la riba del riu Besòs, des de
Sant Adrià del Besòs a Mollet del Vallès,
per estudiar els herbassars higronitròfils i altres comunitats dels sòls xops
rics en nitrats.
El dia 6 d’abril amb el títol «Els
reguerons o la recuperació d’un espai
natural al delta del Llobregat», Valentí
González va oferir una conferència
sobre l’estudi de la flora i la vegetació
d’aquest indret.
El dia 21 la directora del Jardí Botànic
de Barcelona, Núria Membrives, donà
una conferència destinada a fer
conèixer aquest centre de consevació
de la flora mediterrània de tot el món.
El diumenge 24 la sortida botànica
va tenir lloc a la Mola de Collejou
(Priorat-Baix Camp) per observar la
vegetació dels cingles calcaris, tarteres
i matollars encoixinats de llocs
ventosos.
El dia primer de maig, com és
tradicional, s’organitzà la vuitena
trobada de voluntaris que participen en
les activitats del grup per parlar de
noves propostes orientades a millorar
la tasca conjunta. El lloc escollit fou
Sant Cristòfol de Monteugues (vallès
Oriental) amb una excursió a Roca
Centella.
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El dissabte 14, com a complement
de la conferència del mes d’abril de la
directora del Jardí Botànic, es realitzà
una visita a aquest Centre, coordinada
per Enric Orús.
El dijous 19, Hilari Sanz va disertar
sobre el tema «Orquídies silvestres.
Preguntes amb resposta».
La sortida botànica del maig va
trascórrer a la serra dels Bufadors de
Beví (Osona) per a l’estudi de la
vegetació dels Bufadors.
El 8 de juny Hermínia Escolà i Enric
Ventura van donar l’acurat audiovisual
«Les plantes que mengem», recull de
les espècies vegetals imprescindibles
per a l’ésser humà
El dia 16, Àngels Morell va oferir una
documentada conferència i audiovisual
sobre «La vegetació del Ripollès»
confeccionat per Josep Nuet i Àngels
Morell.
El dia 19, com complement, es féu
una excursió de Sant Pau de Segúries
a Camprodon per Sant Antoni (Ripollès), per a l’estudi de les fagedes i
rouredes de roure martinenc.
Els dies 9 i 10 de juliol es va celebrar
la tradicional cloenda de curs al xalet
de la Molina (Baixa Cerdanya), commemorant el 19è aniversari d’aquest grup.
El dissabte es realitzà una excursió als
estanys de la Pera amb itinerari
opcional al pic de Perafita per a l’estudi
de les molleres. El diumenge tingué
lloc una passejada a les basses de
Gallissà a la reserva de l’Alt Segre,
propietat de «Territori i Paisatge», i va
fer de vocal Enric Orús. Paral·lelament
hi hagué un itinerari de microrecerca
botànica a la bassa de Sanavastre,
acompanyats per Josep Nuet.
Com és costum, es va celebrar una
missa oficiada per Mn. Zayas a la capella del xalet. A continuació se celebrà el
tradicional dinar de germanor. En finalitzar l’àpat, el president de la secció
Joaquim Ferràndiz i Josep Nuet, responsable del Grup d’Estudis Botànics,
van presentar el programa del curs
2005/2006 que estarà dedicat al gran
botànic Pius Font i Quer. A la vegada
s’anuncià la celebració el 20è aniversari del grup amb diverses activitats
i publicacions.
El dijous 13 d’octubre es va inaugurar el curs 2005/2006 amb la presen-

tació, novament, del programa d’activitats i lliurament dels premis de fotografia botànica. Guanyador del primer
premi: Enric Ventura i Lecha amb el
lema «Pteridòfits», i mereixedors
d’accèssits, Josep Aspach i Colomé
amb el lema «Josol» i Josep Soler i
Vendrell amb el lema «Vernalis». Josep
Nuet informà del cicle de conferències:
«Pius Font i Quer, la seva obra i el seu
temps», que es complementarà amb
un seguit d’excursions: «Seguint les
petjades de Pius Font i Quer». Es va
projectar un videoreportatge de
Francesc Juandó i María Vilalta del
Pirineu Aragonès (valls d’Otal, Ara,
Bujaruelo i miradors d’Ordesa i Mont
Perdut). Finalment a la sala Albert H.
Gordon es va presentar una exposició
de fotografies botàniques de Joaquim
Ferràndiz, guanyadores del premi Pius
Font i Quer de diversos anys.
El dia 19 una conferència «Pius Font
i Quer, breu recorregut per la seva vida
i la seva obra», de Josep Nuet, va obrir
el nou cicle de confe-rències.
El diumenge 23 es realitzà una
excursió a la Timoneda d’Alfés (Segrià)
per a l’estudi de la vegetació natural de
la plana de Lleida, primera sortida del
cicle «Seguint les petjades de Pius Font
i Quer».
El 24 de novembre comença amb la
conferència «Pius Font i Quer, botànic
complet» per Valentí González.
El diumenge 27 la sortida botànica
fou a la vall de Gualba (Vallès Oriental),
amb recorreguts complementaris per
a l’observació de les plantes i vegetació.
El desembre l’activitat se centra en
la conferència del dia 15 del cicle «Pius
Font i Quer i la recerca de la flora a la
península Ibèrica», pronunciada per
Josep M. Panareda.
La darrera excursió de l’any fou a
Cubelles i el riu Foix (Garraf-Baix Penedés) dins del cicle «Seguint les
petjades de Pius Font i Quer» per
estudiar la vegetació d’aquests indrets.

EXCURSIONS AMB AUTOCAR
Aquestes excursions coordinades
per Francesc Gurri, han tingut enguany
una molt discreta activitat, represen-
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tada únicament per la sortida del 23 de
gener amb el tradicional itinerari turístic
«Amb abric i bufanda», on es visità el
Museu del Castell de Peralada i la
col.legiata de Vilabertran, el Museu del
Vidre i l’església i el claustre del
Carme, amb cloenda del dinar col.lectiu
a Figueres.

GRUP D’EXCURSIONS DE GEOLOGIA
El 10 de febrer es féu presentació
del cicle d’Excursions Geològiques
amb la conferència «Les roques que
anem coneixent», per Isabel Giménez
coordinadora del grup de geologia.
El diumenge 13, es realitzà una
excursió a Bruguers, Eramprunyà i
massís del Garraf (Baix LlobregatGarraf), per a l’estudi de les roques
sedimentàries i de l’acció dels agents
atmosfèrics.
Els dies 9 i 10 d’abril aquest grup va
organitzar una excursió geològica al
Montsec d’Ares (Pallars Jussà-la
Noguera), visitant la baronia de Sant
Oïsme, el congost de Mont-Rebei i el
pantà de Terradets, per a l’observació
de diferents materials i el flanc sud del
sinclinal d’Àger.
El mes de maig, el dia 9, es féu una
excursió al cap de Norfeu (Alt Empordà)
per a l’estudi de les diverses formes
litorals. Totes aquestes excursions
geològiques foren coordinades de
manera eficient per Isabel Giménez, i
van tenir una nombrosa assistència de
participants.

VIATGES GEOGRÀFICS I CULTURALS

14

El 30 de gener va tenir lloc una excursió al Baix Camp, per visitar i admirar
el castell d’Escornalbou, ermita de la
Mare de Déu de la Roca i Mont-roig del
Camp.
Els dies 18, 19 i 20 de març es va
anar a la província de Castelló, i es visità
la vall d’Uixó, Sogorb, Navaixes, Xèrica,
i Montanejos, entre altres indrets.
Els dies 23 i 24 d’abril el viatge va
transcòrrer per terres de Sòria, visitant
llocs tan interessants com Àgreda, la
ciutat de Sòria, Vinuesa i Laguna Negra
de Urbión.
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Els dies 14, 15 i 16 de maig van anar
a la comunitat autònoma de la Rioja,
per visitar Nàjera, San Millán de la
Cogolla, els monestirs de Suso i Yuso
i Santo Domingo de la Calzada, entre
altres llocs de gran interès cultural.
Del 23 al 30 de juny es va organitzar
un viatge per terres andaluses, visitant
molts i diversos llocs atractius, dels
quals destaquen les capitals de Sevilla,
Granada i Còrdova i indrets tan emblemàtics com el Torcal de Antequera o
les mines de Río Tinto.
El mes de juliol reservà la sorprenent
excursió de dos dies,16 i l7, pel Pirineu
aragonés, valls d’Otal, Ara, Bujaruelo i
miradors de Mont Perdut i Ordesa.
El setembre es van reprendre les
excursions amb una sortida de dos
dies, 24 i 25, a Navarra, amb visites a
Tudela i l’impressionant indret de les
Bardenas Reales.
Del 28 d’octubre a l’1 de novembre
es va fer un viatge a la província
d’Alacant i a la Manga del Mar Menor,
amb diverses visites de gran interès
cultural i geogràfic.
El 19 de novembre es va tancar
aquest cicle d’excursions amb la
sortida de l’Urgell i la Noguera a la
Conca de Dellà, visitant el castell de
Montclar, Abella de la Conca i Cellers.
Tots aquests viatges i excursions
foren organitzats per Francesc Juandó
i Maria Vilalta amb gran encert, que
assoliren un bon èxit d’assistència.

CONFERÈNCIES I AUDIOVISUALS
El 12 de gener el consoci Joan Blasi
va oferir un audiovisual sobre el país
andí de Bolívia, per acostar-nos al
paisatge i geografia humana d’aquest
bell i allunyat país.
El dia 26 en Carles Macià va donar
una nova conferència amb una
projecció de diapositives pels bells
escenaris alpins, la sisena etapa dels
seus interessants viatges.
El mes de febrer es veié afavorit amb
la projecció d’un videoreportatge
d’Antoni Puig, «La pel . lícula de
Noruega», resultat del viatge internacional de geografia coordinat per
Francesc Gurri.
El dia 16, el consoci Julià Sáez féu

una conferència amb diapositives
sobre «Tanzània i Moçambic», per
donar a conèixer aquest exòtic viatge
als països africans.
El dia 24 Enric Ventura féu una
projecció de diapositives comentades
titulada «Suïssa, un país encisador», i
féu a conèixer una bona mostra de la
Suïssa rural i els grans paisatges
alpins.
Del dia 1 al 28 va ser exposada a la
sala Albert H. Gordon la col·lecció de
fotografies de Julià Sàez «Un museu
al desert», recull dels paisatges del
desert i els seus habitants.
El 9 de març la consòcia Mariona
Sitges va oferir la projecció d’un audiovisual: «Namíbia, terra de contrastos»,
i va oferir una visió de paisatge i la fauna
d’aquest exòtic país.
El dia 16, en Rafael López ens
presentà un bonic videoreportatge del
viatge «Itàlia, creuer pels llacs alpins i
les Dolomites».
El 13 d’abril el nostre consoci David
Bueno i Torrents va presentar una conferència magistral titulada «Òrgans a
la carta: la revolució de la medicina
regenerativa», de gran interès científic.
El dia 14 Estanislau Torres, juntament amb la secció d’Història i Art, va
projectar el videoreportatge «Safari a
Kenya», fruit d’un viatge al país africà.
El dia 20 es féu la presentació a la
sala d’actes de la pàgina web de la
secció per Enric Ventura, responsable
de la web i Josep Nuet, el seu dissenyador.
A continuació en Francesc Juandó i
María Vilalta van passar el videoreportatge «La serrania de Cuenca»
gravat en el decurs del viatge col·lectiu
a aquesta província.
El 4 de maig, es va veure el videoreportatge de Julià Sàez «Sudan, país
dels faraons negres», que va aplegar
una visió insòlita sobre la terra dels
nubis.
El dia 18, Joaquim Ferràndiz va oferir
el videoreportatge «Salamanca,
Zamora, Arribes del Duero, on la pedra
i la natura són art», per veura les
excel·lències d’aquest viatge col·lectiu.
El 9 de juny, en Jordi Llorens ens
presentà, com de costum, un magnífic
audiovisual, «Samoa, El cor de la
Polinèsia», un viatge per illes de somni.
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El dia 22, Alícia Pubill, ens va oferir
una excel.lent projecció de diapositives
comentada: «Etiòpia, un altre cristianisme».
El 16 de novembre el Dr. Joaquim
Montoriol, ens va fer una magistral
conferència amb diapositives: «Açores,
l’extrem occidental d’Europa».
El 14 de desembre la nostra consòcia Àngels Sagrera ens va oferir un
videoreportatge: «Visions de Costa
Rica», que recull imatges i impressions
d’aquest bonic i encisador país.

MATERIAL
S’han adquirit els següents materials:
 35 marcs metàl .lics i desmuntables
per les exposicions.
 Un video digital DV reproductor i
gravador.
 Diversos mapes de geologia per
consultar.

SECCIÓ D’HISTÒRIA I ART
De l’1 de desembre del 2004 al 30
de novembre del 2005, les activitats de
la secció han estat les següents:

EXCURSIONS CULTURALS AMB
AUTOCAR












Excursió «sorpresa», que va resultar
ser: visita a la col.lecció d’art de «La
Fontana», a Rupit, i Sant Joan de
Fàbregas.
Baix Penedès: Fundació Josep Cañas d’Escultura, San Oliva (castell i
església), Fundació Apel.les Fenosa
d’Escultura, al Vendrell.
Baixa Noguera: Castelló de Farfanya
(església de Sant Miquel), Albesa
(església de Santa Maria, amb
retaules gòtics de pedra policromada; Alguerri (els «trullets»).
Alt Empordà: Sant Pere de Rodes i
Llançà (Museu de l’Aquarel . la,
Fundació J. Martínez Lozano d’Art.
Deltebre: visita a l’Ecomuseu de
l’Ebre i recorregut pel Delta, amb
vaixell des d’Amposta fins a la
desembocadura de l’Ebre.
Les Guilleries: Sant Hilari Sacalm
(Museu de les Guilleries, poble i fonts
dels voltants); Breda: Museu de
Josep Aragay.
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Vall de Ribes: castell de Sant Pere, a
Ribes de Fresser, pont de la Cabreta,
Planoles, Campelles, Pardines.
 Torredembarra. Visita al casc antic i
la partida del Moro. (Organitzat
conjuntament amb la Secció de
Fotografia).
 Berguedà (les Valls del Pedraforca)
amb 4 x 4: Gisclareny, el Colell i
Mirador del Gresolet, a Saldes, a
Saldes; Bagà.
 Alta Ribagorça: Sant Climent i Santa
Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa
Eulàlia d’Erill la Vall, Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Murici.
 Osona: monestir de Sant Pere de
Casserres i Museu Episcopàl de Vic.
Un total d’11 excursions, de les quals
Mercè Falcó en fou la vocal de 10; i
Jose-fina Garriga i Mercè Falcó, d’una.


CICLE «JARDINS DE CATALUNYA»
12a Visita a Tortosa: Parc Teodor
Gonzàlez i itinerari pels edificis del
Renaixement; l’Ampolla (barri marítim).
Vocals: Salomé López i Jacint Pallarols.

EXCURSIONS AMB MITJANS
DE TRANSPORT PÚBLIC, AMB
UNA MITJANA DE RECORREGUT
A PEU DE 3 HORES








Montserrat: estació superior del funicular Sant Joan, pla de les Taràntules, serra de les Paparres, capella i
cim de Sant Jeroni, pla dels Ocells.
Osona: Centelles, ermita de la Mare
de Déu de l’Ajuda, can Puig, Centelles.
Vallès Oriental: Aiguafreda, Aiguafreda de Dalt, can Cruïlles, Aiguafreda.
Costa Brava: Blanes, castell de Sant
Joan, ermita de Santa Bàrbara, cala
Fanals.

Un total de 5 excursions, de les
quals Jacint Pallarols en fou el
vocal de tres, i Jordi Fontarnau, de
dues.

CICLE «EXCURSIONS 3 HORES»
(AMB AUTOCAR)


Mont-roig del Camp (itinerari Miró i
Museu a l’església vella), i santuari
de la Mare de Déu de la Roca.
Commemoració de l’excursió 100
d’aquest cicle.
 Alt Camp: Salmella (castell i poble
abandonat). Santes Creus, per als
que no feren l’itinerari a peu. Xatonada.
Vocal de les 3 excursions: Adolf
Bordas.


VISITES CULTURALS
Exposició «Passat de moda, la
indumentària del segle XIX», al
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i
la Geltrú.
 Museu de la Ciència (Cosmocaixa).
 Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya, conduïda pel
Sr. Josep M. Xanié.
 Exposició «Turner i Venècia», a
Caixaforum.
 Col.lecció d’art medieval del MNAC.
 Exposició «Els tresors del monestir», a les noves sales del monestir
de Pedralbes.
 Taller de l’escultor Francesc Carulla.
 Exposició «Un dia a Pompeia, entre
el Vesubi i la Mediterrània», al Museu
Marítim.
 Exposició «L’Art Nouveau, el llegat de
Sigfried Bing», a Caixaforum.
Un total de 9 visites. Mercè Falcó en
fou vocal de 7, Joan Duran, d’una, i
Fran-cesc Olivé d’una altra.


GRUP MIQUEL FARRÉ DE DIBUIX I
PINTURA
Organitzades per la vocal Francesca
Valls, es van fer les sortides següents:
jardins de la Tamarita, parc de la Ciutadella, Viabrea (Breda Estació), Montserrat, Santa Eugènia de Congost
(Figueró), Olesa de Montserrat, Caldes
d’Estrac, Sant Pere de Ribes. En total: 8.




Darnius i castell de Mont-Roig, amb
dinar prenadalenc a Maçanet de
Cabrenys.

Exposició de pintures del consoci
Joan M. Rabat i Juncadella, el mes
d’abril.
XIX Biennal de Dibuix i Pintura, el
mes de maig. Hi participaren amb
les seves obres els 17 socis
següents: Francesc Amat, Josep
Belza, Mercè Falcó, Josep M. Garrut,
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Maria Guitart, Núria Gustà, M. Teresa
Marquet, Júlia Mata, Enric Ollé, Rosa
Pérez, Joan M. Rabat, Jaume Ramón,
Jaume Ramón, fill, Núria Ribot, Jordi
Tarin, Francesca Valls, Dolors
Vizcaíno.

GRUP D’ESTUDIS RURALS








V Cicle d’iniciació i coneixença del
nostre patrimoni de construccions de
pedra en sec, amb les activitats
següents:
Dues conferències, amb diapositives
sobre les barraques de pedra seca,
la 1a, d’Espinalba, i la 2a, del Bages,
a càrrec d’Aleix Steindorff, i Jaume
Plans i Maestra, respectivament.
Quatre excursions amb autocar i
recorregut a peu, per a visitar les
barraques d’Espinalba, Avinyonet de
Puigventós i Llers, Sant Fruitós de
Bages, i el Parc de la Pedra Tosca
(Les Preses-Olot).
Organització de la III Trobada d’estudi, per a la preservació del patrimoni de pedra en sec als Països
Catalans, consistent en una jornada
de sessions de treball (el 22
d’octubre), amb la participació d’autoritats, especialistes i representants
de grups procedents de Menorca,
Mallorca, Alacant i Catalunya, amb un
total de 25 inscrits. El 23 d’octubre
es va fer una excursió i una visita a
les barraques de Subirats (Alt
Penedès), amb un dinar de clausura
de la Trobada.
Vocal i coordinador de les activitats
d’aquest grup: August Bernat.

CONFERÈNCIES










16

«Col.leccions i Col.leccionisme», per
Francesc X. Puig i Rovira, de la Reial
Acadèmia de Sant Jordi.
«Sitges, 25 anys d’esplendor (19101935)», a càrrec de David Jou i
Andreu, historiador local.
«Olèrdola, entre l’excursionisme i la
història», a càrrec d’Ignasi Montaner,
historiador.
«Projectes més importants a realitzar
a Sitges en els propers 25 anys», a
càrrec de l’alcalde de Sitges, Jordi
Baijet i Vidal.
«La mandíbula de l’home de
Neandertal trobada a les coves de
Sitges», a càrrec de Joan Daura i
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Montserrat Sanz, arqueòlegs, i Xavier
Miret, historiador.
Cinc conferències en total, coordinades per Joan Duran i Mayol.

PROJECCIONS








Dos audiovisuals d’Estanislau
Torres: «Lanzarote i La Palma»,
«Roma i Pompeia».
Diapositives del viatge d’estiu 2004
a Provença i la Riviera Francesa, de
Dora Serra i Roser Romaní.
Audiovisual «Safari a Kenya»,
d’Estanislau Torres. (Conjuntament
amb la Secció de Geografia i
Ciències Naturals).
Dues sessions d’audiovisuals, de
Dora Serra i August Bernat, respectivament, del viatge d’estiu 2005, a
la Toscana i llacs d’Itàlia.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES


Esglésies preromàniques i romàniques de la Vall Ferrera, de Joan
F. Cabestany i N. Teresa Matas, a
càrrec de Jordi Mir.

ACTIVITATS MUSICALS
Conjuntament amb la Secció de
Cinema i Vídeo, i coordinades per
Mercè Falcó, s’han organitzat les
següents activitats:
 Projecció
de La vídua alegre i
Giuditta, de Ferenc Lehár, Orfeo ed
Eurídice, de Gluck, i El maquinista
de la General, a m b m ú s i c a e n
directe de Carles Robert al piano
i Miquel Àngel Marín al clarinet.
 Conferència «Luigi Boccherini en el
bicentenari de la seva mort» , a
càrrec de Joan Vives.
 Concerts a càrrec de: La Plèiade,
Ensemble Vocal Música del Renaixement; Alumnes de l’Escola
Municipal de Sant Andreu, Mònica
Miralles i Carles Robert (piano a
quatre mans) i Quartet Stepaneck.
 Visita comentada al Palau de la
Música.

REVETLLA DE NADAL
Tradicional missa del Gall a la capella de Santa Àgata, amb ressopó als
locals del Centre.

VIATGE DE VACANCES D’ESTIU,
AMB AUTOCAR, A LA TOSCANA I
LLACS COMO I MAGGIORE (ITÀLIA)
Del 18 al 27 de juliol, amb l’itinerari
següent: Barcelona - Nica - Pisa - Lucca Florència - Siena - San Gimignano Sirmione - Lugano - llac de Como Tremezzo - Menaggio - Bellagio - llac
Maggiore - Illes Borromeas (Bela, Mare
i Pescatori) - Susa - Grenoble - Barcelona. Hi va haver un dinar de retrobada
dels paricipants del viatge. Vocal: Mercè
Falcó.

«BAGATGE DE CANÇONS»
Amb aquest títol, gràcies a la iniciativa
dels socis Roser i Robert Híjar i sota la
seva direcció, hem organitzat una
trobada dels interessats en recordar,
tot cantant, els bells moments de les
sortides de muntanya d’altres temps.
S’han reunit l’últim dijous de cada mes,
de 2/4 de 7 a 3/4 de 8 del vespre.

50è ANIVERSARI I INAUGURACIÓ
DE LES OBRES DE REMODELACIÓ
DEL REFUGI JOSEP M. BLANC,
EL 16 I 17 DE JULIOL
La secció va col . laborar amb una
conferència a càrrec de Josep M. Sala
i Albareda, que parlà dels inicis
d’aquest refugi fins a l’actualitat.

NOMBRE DE SOCIS DE LA SECCIÓ
El 30/11/05: 394.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La Seció de Fotografia ha portat a
terme durant l’any 2005, deu sortides
de caire fotogràfic amb autocar,
generalment els primers diumenges
de cada mes:
 Gener: a la comarca del Tarragonès.
Visita guiada a la imperial Tarraco.
 Febrer: a la comarca de l’Urgell.
Visita guiada de la població de Verdú,
el Museu del Joguet i Vallbona de les
Monges.
 Març: a la comarca del Pla d’Urgell.
Visites: a Mollerussa, el Museu de
l’Aigua i el Museu del Vestits de Paper.
 Març: sortida de Setmana Santa a
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Huelva, Cadis i Gibraltar. Visites:
Huelva capital, Aracena (gruta de las
Maravillas), Almonaster La Real,
monestir de la Rábida, Moguer,
Gibraltar, Cadis capital, Arcos de la
Frontera, Grazalema, Baelo Claudia,
etc.
 Maig: a la comarca de la Noguera:
Visita de la població d’Os de Balaguer
i el monestir de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes.
 Juny: a la comarca de Ribera d’Ebre.
Visita del castell de Miravet i la seva
població.
 Juliol: a la comarca del Tarragonès.
Visita de Torredembarra, Altafulla i els
Munts.
 Octubre: a la comarca del Ripollès.
Visita de Camprodòn i Ogassa amb el
carrilet Verd.
 Novembre:
a la comarca de la
Garrotxa. Visites: a Olot i el Museu de
la Fauna Salvatge del Pirineu Oriental,
i a Santa Pau, el Museu de Lava.
 Desembre: a la comarca del Maresme a Premià de Mar. Visites: el Cram
i el Museu de l’Estampació.

PROJECCIONS
- «L’oblit de la memòria», d’Isidre
Rodrigo Rodri.
- XXXII Premi Joan Camps i Coma.

EXPOSICIONS
Exposició de fotografies (B/N i color)
de diferents socis del Centre amb
motiu del Centenari de la Secció de
Fotografia.
 XXXIII Concurs Social de Fotografia
Artística en B/N.
 «Diables i espurnes», de Joan Ruiz
Juanico.
Hem tingut cura de l’organització del
XXXIII Concurs de fotografia artística en
blanc i negre, del XXXII Concurs de
diapositives color, Premi Joan Camps
i Coma, i del XVIII Concurs social temes
obligats, apartats: campanars romànics, núvols, Montserrat i fruites. Tots
aquests concursos han estat dotats
amb premis honorífics (trofeus) i
material sensible en paper color i
diapositives.
Tal com s’acordà en Assemblea
General de la secció celebràrem el 101
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aniversari de la secció amb un refrigeri
a l’aula Artur Osona, el 13 de desembre,
dedicat a tots els socis que amb el seu
suport desinteressat afavoreixen que
es duguin a terme els projectes de la
secció. En finalitzar el refrigeri es
lliuraren els trofeus dels concursos
d’enguany.
Tal com s’acordà en Assemblea
General de la secció fem constar
l a relació dels guanyadors dels
concursos d’enguany: M. Rosa Campañà, Eduard Estrada, Albert Font,
Josefina Garriga, Montserrat Jacas,
Antoni Ollé, Aurora Pena, Isidre
Rodrigo, Roser Romaní, Pepa Sala,
Neus Sánchez, Dora Serra i Estanislau
Torres.

SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO
El 9 de desembre del 2004 es va
celebrar l’Assemblea anual ordinària
de socis de la secció. El president Pere
Parera obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents; fa una breu introducció, tot seguit fa esment de la
continuïtat dels membres de la Junta
Directiva de la secció formada per:
President, Pere Parera i Rodríguez.
Vicepresident primer i relacions amb
la UNICA, Josep-Jordi Queraltó i
Torner.
Vicepresident segon i programació,
Artur Peix i García.
Secretari i Tresorer, Joan Manuel
Martínez i Moro.
Vocal concursos i cabina, Jordi Micó
i Tarruella.
Vocals curset de vídeo i Edita amb
nosaltres, Gabriel Bohigas i Anguera
i Josep Maria Joaquín.
Vocal relacions amb la UNICA, Jan
Baca i Pericot. (membre del Comitè
Internacional de la UNICA ).
Les activitats que vam realitzar des
de la data de l’Assemblea fins a final
d’any fou el següent:
El dia 13 de desembre es va projectar
l’opereta La vídua Alegre de Franz
Léhar.
El dia 16 de desembre es va fer
l’última sessió de l’any de «Edita amb
nosaltres».

El dia 20 es va projectar una selecció
de films presentats a la UNICA’04.
Quant a les activitats realitzades per
la secció, l’any 2005 fou el següent:
Mes de gener
El dia 10 de gener del 2005 iniciem
les activitats del nou any amb l’habitual
videotertúlia.
El dia 17 vam tenir una retrobada
amb nostre consoci Antoni Puig, en la
projecció de l’estrena d’un Viatge amb
globus aerostàtic, i Curiositats de Catalunya que hi ha o s’hi ha esdevingut,
del mateix autor.
El dia 20, vam inaugurar les sessions
de «Edita amb nosaltres» a l’estudi de
vídeo.
El dia 24, dins les sessions del cicle
de Cinema Musical es va projectar
l’obra de Vincente Minelli Gigi.
El dia 31 es va procedir a l’estrena
de diversos videofilms del consoci
Francesc Olivé Guilera, i es van projectar Aigua, Foc i Vida; Joan Coromines
i el Centre Excursionista de Catalunya, La Gran Peixera i La gènesi
d’una estàtua.
Mes de febrer
El mes de febrer el comencem el dia
7 amb l’habitual videotertúlia dels
primers dilluns de mes.
El dia 17, es va obrir l’estudi de vídeo
per a la sessió de «Edita amb nosaltres».
El dia 19, es va procedir a la projecció
del film en format 16 mm «Everest 82,
primera expedició catalana» del
nostre consoci Jordi Pons, a qui vam
tenir el goig de lliurar-li la medalla que
anualment concedeix la UNICA pels
seus mèrits d’alpinista i cineasta.
Els dies 18, 21, 23 i 25 de febrer es
projecten les obres presentades al 47è
Certamen de films i vídeos amateurs
d’excursions, reportatges i documentals.
El dia 28 de febrer es reuneix el jurat
en privat per visionar les obres presentades al Certamen de films i vídeos
amateurs d’excursions, reportatges
i documentals..
Mes de març
El dia 4 es va procedir a la lectura del
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veredicte del 47 Certamen de films i
vídeos amateurs d’excursions,
reportatges i documentals i la
projecció de les cinc obres premiades,
es varen presentar un total de 18 obres:
1 en format vídeo, 1 en vídeo VHS, 1
vídeo en S-VHS, 6 vídeos en format Mini
DV i 9 en format vídeo DVD.
Es concedeix una menció especial a
l’obra que millor mostrava els valors
de l’alta muntanya a La inaccessible
paret nord del Dru, de Jordi Pons, dos
terceres medalles a L’estany de
Banyoles, de Ramon F. Bonet, i
Galàpagos, de Joaquim Clos; dos
segones medalles a El Charente un
riu de vida, d’Antoni Viñas i Navegant
pels llacs llombards, de Josep Rota i
una primera medalla a Retorn a l’Índia
de Ramon Font. Aquesta ocasió el Jurat
estava format per Xavier Estrada i
Ullastres, realitzador de cinema i vídeo,
Fran-cesc Gurri i Serra, geògraf i
expre-sident de la Secció de Geografia
i Cièn-cies Naturals, Josep Maria
Joaquin i Ventura, realitzador de
cinema i vídeo, Jordi Micó i Tarruella,
vocal de la Secció de Cinema i Vídeo,
Artur Peix i Garcia, vicepresident de la
secció, Carles Peix i Garcia, realitzador
de cinema, Xavier Ripoll i Soria,
realitzador de vídeos educatius i com a
secretari del Jurat Joan Manuel
Martínez i Moro, secretari de la secció.
El dilluns dia 7, es va desenvolupar
la videotertúlia del mes.
El dia 8, s’inicien les classes del XV
Curset de vídeo digital.
Els dies 10, 15, 17, 29, i 31 de març
es va continuar desenvolupant el XV
Curset de vídeo.
El dia 14, es van projectar una sèrie
de pel·lícules en format 8 mm, avui en
format vídeo, realitzades per Josep
Corrons i Pascual amb musica composada per la seva filla Glòria amb el títol
global de La Barcelona dels anys 60
les cintes que vam poder veure van ser:
Les Barraques de Barcelona,
Construcció de la caravel·la Santa
Maria, Les fonts de Barcelona, i Les
rambles de Barcelona.
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Mes d’abril
El dilluns dia 4, es va desenvolupar
la Videotertúlia del mes.
Els dies 5, 7, 12, 14, i 19 d’abril es
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van continuar desenvolupant les
classes del curset de vídeo.
El dia 11, es va projectar el documental De la “A a la “Z”, de Joan Bibian, testimoni del naixement i evolució
del barri dels habitatges de la SEAT de
Barcelona.
El dia 18 iniciem el cicle dedicat a
Activitats musicals d’aquest any amb
la projecció de Mythodea, en format
DVD del concert del famós músic
Vangelis al temple de Zeus Olímpic.
El dia 21 finalitzen les classes del
XIV Curset de vídeo, i s’encarrega als
cursetistes la confecció d’un vídeo per
a el seu treball de «final de carrera» i
l’obtenció del diploma de «graduat».
El dia 25, assistim a l’estrena de
Mentre sona un blues, de nostre
consoci Ramon Font de Saint Germain.
Mes de maig
El dia 2 es va presentar l’estrena de
Xina 2004. L’any del Mico del consoci
Joan Durban, on vam poder veure entre
d’altres curiositats, els impressionants
guerrers del mausoleu de Xian.
El dia 9 prosseguint amb el cicle de
cinema musical es va projectar Els
paraigües de Cherbourg, del director
Jacques Demy, Palma d’Or del Festival
de Cannes de l’any 1964.
Dijous dia 19 es va fer l’habitual
sessió d’«Edita amb nosaltres» a
l’estudi de vídeo.
El divendres dia 20, a la sala d’actes
es clou el Curset de vídeo, es lliuren
els certificats de participació, es donen
les medalles recordatòries i es projecten els videofilms presentats pels
alumnes. Aquest any el tema comú
proposat ha estat el «Barri de Santa
Maria del Mar». Es va poder contrastar
els diferents estils de fer vídeos que
van presentar els nostres alumnes,
alguns de gran originalitat i qualitat.
Els dies 23, 25, 27 i 30 de maig es
projecten 29 dels 45 títols participants
en el 68 Certamen estatal de cinema i
vídeo no professional -selectiu UNICA -, 5
per al films minut i 24 del selectiu.
Mes de juny
Els dies 1 i 3 de juny es projecten les
12 cintes restants del 68 Certamen

estatal de cinema i video no professional – selectiu UNICA.
El dia 5 de juny es reuneix el jurat en
privat per veure totes les obres participants al Selectiu UNICA.
El dia 7 el jurat delibera davant el
públic, comenta les obres prèviament
seleccionades per a parlar-hi i decideix
el veredicte:
Copa films minut, es declara desert.
SELECTIU UNICA 2005: son seleccionades per a representar Espanya
davant la UNICA els següents videofilms: Churros con chocolate, de José
i Manuel Lagares, de Barcelona, The
Noise (el ruido), de Javier Prieto, de
Londres i Final i Principio, de Carlos
Marqués Marcet, de Barcelona.
Semàntica de José Atienza, de
València, va rebre una menció especial, pel seu original sentit de l’humor i
emprar la semàntica com a recurs
cinematogràfic, encara que pel fet de
basar-lo en un recull de frases fetes
en l’idioma castellà, el fa inintel·ligible
per a un jurat o públic no castellano
parlant, com és el cas del Certamen
UNICA.
També s’atorgà una menció especial
ex aequo a la millor interpretació femenina a Sonia Blanco i Eugènia Kiernan
per la seva interpretació al videofilm
Habitacion 308, de Verònica Eguaras,
de Barcelona.
El dia 10, lectura del veredicte del 68
Certamen estatal de cinema i vídeo no
professional – selectiu UNICA 2004,
lliurament de premis i projecció del
programa seleccionat per representar
Espanya al Concurs Mundial UNICA
2005 Non-professional Film Makers.
Aquest Concurs Internacional se
celebrarà en aquesta ocasió a Blanquerberge (Bèlgica) del 10 al 18 de
setembre de 2005.
En aquesta edició el jurat va estar
format per: Albert Beorlegui i Tous,
crític de cinema; Anna Casanovas i
Bohigas, Dra. en Història de l’Art i
professora d’història del cinema a la
Universitat de Barcelona; Antoni
Colomer i Puntés, guionista i professor
de llen-guatge cinematogràfic; Raül
Contel i Ferreres, director de cinema,
diverses vegades premiat a la UNICA;
Miquel Galmes i Creus, president de
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
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Catalunya; Anton Gimenez i Riba,
exconservador-restaurador de la
Filmoteca de la Generalitat de
Catalunya; Encarnació Soler i Alomà,
presidenta de Cinema-rescat; Josep
Jordi Queraltó i Torner, delegat
d’Espanya a la UNICA amb veu, sense
vot i Jordi Micó i Tarruella, de la Secció
de Cinema i Vídeo del Centre, com a
secretari del jurat.
Van col·laborar a les sessions de
projecció Gabriel Bohigas i Pere
Parera.
La delegació de la nostra secció que
aquest any s’ha desplaçat fins Bèlgica,
ha estat formada pels consocis, JosepJordi Queraltó com a delegat de l’Estat
Espanyol davant la UNICA i Jan Baca
com a conseller del Comitè de la
UNICA.
La organització del certamen va
decidir excloure del selectiu; 24
Instantes, de Daniel Sánchez Chamorro, de Ciudad Real, Machulenco,
de David Blanco Garcia, de Barcelona i
Stand By, de Hugo Stuven, de Madrid,
per incompliment de les limitacions
que s’estableixen a l’article 2 de les
bases.
El dia 13, vam projectar una estrena
del consoci Antoni Puig amb el títol de
Polònia i el videofilm Algunes poesies
catalanes del mateix autor.
Dijous dia 16 a l’estudi de vídeo vam
dedicar la sessió de l’«Edita amb
nosaltres» a treballar amb els programes informàtics PREMIERE i STUDIO,
per ajudar als nostres consocis a descobrir totes les possibilitats del muntatge del vídeo amb l’ordinador.
El dia 20 tanquem el curs amb les
col·laboracions de la Secció d’Història
i Art en les activitats musicals que
per quart any consecutiu organitza
el Centre, amb la projecció de
Giuditta, de Franz Lehar, enregistrada
en DVD.
El dijous dia 17 fem l’última sessió
(abans de les vacances d’estiu), de
Edita amb nosaltres, dedicada a
treballar amb el programa informàtic,
de edició de vídeo, PREMIERE de la
casa Adobe, i la versió 9 del programa
STUDIO, de la casa Pinacle.
Mes d’octubre
El dilluns dia 3 inaugurem el curs
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2005-2006, amb l’habitual tertúlia dels
primers dilluns de mes.
El dilluns dia 10, presentem l’estrena
del company Josep Maria Joaquín amb
la projecció de Irlanda, l’illa esmaragda realitzada a l’estiu del 2004.
El dijous dia 17 reprenem les
activitats musicals conjuntament amb
la Secció d’Història i Art, amb la projecció de l’òpera Orfeo ed Euridice de
Chistoph Willibald von Gluck.
El dijous dia 20 obrim de nou l’estudi
de vídeo amb la sessió d’Edita amb
nosaltres, en aquesta ocasió vàrem
dedicar-la a la realització de títols amb
els programes STUDIO i PREMIERE.
El dilluns dia 24, presentem l’estrena
Viatge a la Patagònia 1a Part: Natura
Insòlita realitzat pel nostre consoci
Rafael López.
En el certamen UNICA d’enguany,
celebrat a Blanquerberge (Bèlgica) del
10 al 18 de setembre el programa que
representava Espanya, sorgit del
nostre 68 Selectiu UNICA, format pels
videofilms Churros con Chocolate, del
germans José i Manuel Lagares, de
Barcelona, The Noise, de Javier Prieto,
de Londres, i Final i Principio, de Carlos
Marqués, de Barcelona, el jurat de la
UNICA va guardonar els tres, Churros
con Chocolate, i Final i Principio han
merescut medalles de plata i The
Noise, de bronze.
Felicitem als autors premiats i als
companys Josep-Jordi Queraltó, com
a delegat de l’Estat Espanyol davant
la UNICA i Jan Baca com a conseller
del Comitè de la UNICA, tanmateix als
membres del jurat que va seleccionar
tan encertadament els títols que vam
presentar, i per la seva total i desinteressada col·laboració.
Mes de novembre
El dilluns dia 7, efectuem l’habitual
videotertúlia.
El dilluns dia 14, presentem l’estrena
del company Ramon Font amb el
videofilm Racons d’Europa i el
documental L’encís de Tunísia, de 20
minuts de durada.
El dijous dia 17 a l’estudi de vídeo,
ens trobem per a fer l’habitual sessió
d’«Edita amb nosaltres».
El dilluns dia 21, en col·laboració amb
la Secció d’Història i Art, fem una
sessió més d’activitats musicals. En

aquesta ocasió projectem el film El
maquinista de la General, de Buster
Keaton, amb música expressament
composta per a aquest film, interpretada al piano pel seu autor, en Carles
Robert, acompanyat al clarinet per
Miquel Àngel Marín. És aquesta la
primera audició a Barcelona d’aquesta
musicalització.
El dilluns dia 28 aprofitant, el centenari dels fets, presentem el film del director rus Sergei M. Eisenstein El
cuirassat Potemkin, de l’any 1925, la
doctora Anna Casanovas i Bohigas,
professora d’història del cinema a la
Universitat de Barcelona, màxima
especialista en el cinema rus, ens parlà
dels fets al.ludits a la pel.licula.
Mes de desembre
El dia 12, efectuem la projecció del
film Ninotchka, amb motiu del centenari de Greta Garbo, amb presentació
del crític de cinema Albert Beorlegui.
El dia 14 de desembre es convoca
l’Assemblea Ordinària de socis, on
s’aprova l’estat de comptes, la memòria anual de l’any 2005 i el pressupost
pel curs 2006.
El dia 19 continuant el cicle d’activitats musicals, projectem en format DVD
l’opereta de Johann Strauss Der
Zigeunerbaron (El baró gitano),
enregistrada al Festival de Mörbisch del
2000, i amb aquesta activitat finalitzem
les activitats de la secció de l’any 2005.
Dades d’interès
Durant aquest any hem tingut l’alta i
la baixa (per motius personals), del
company Rafael López com a vocal de
Junta Directiva de la secció, lamentem
haver-lo tingut tan poc temps en el
nostre equip.
Tanmateix, per haver estat nomenat
com a secretari general del Centre, ha
deixat les seves funcions de secretari
de la secció l’amic Joan Manuel Martínez i Moro, encara que continua executant les activitats del càrrec de
tresorer.
Ens alegra que aquest eficaç
col·laborador passi a dirigir d’alguna
manera els destins del Centre, formant
part de la Junta gran, encara que ens
entristeix que la secció hagi perdut un
actiu i valuós secretari.
La resta de la Junta Directiva s’ha
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anat reunint mensualment per tal de
preparar les activitats de la secció, el
Curset de vídeo, les projeccions
mensuals, els concursos, les reunions
i coordinacions dels jurats, les col·laboracions amb el Centre i altres seccions
amb les activitats musicals, les tertúlies i les sessions d’«Edita amb nosaltres», entre d’altres tasques en benefici
de tots els associats.

COMISSIÓ D’ACTIVITATS
PER A INFANTS
Les activitats realitzades durant l’any
2005 per part de la comissió d’infants
es poden resumir en les següents:
Es va realitzar un total de 10 sortides
programades, que podríem agrupar en
les següents vessants:
Raquetes de neu
1. Tuixén, realitzada a la serra del Port
del Compte, primerament anul·lada i
ajornada al mes de febrer per les adverses condicions meteorològiques.
Esquí de fons
2. Lles.
Excursionisme en general
3. Les Gavarres.
4. Serra del Montsant.
5. Sant Llorenç de Munt.
6. Serralada de Marina, en substitució de la que estava programada a la
serra d’Ensija, suspesa per una nevada important.
Sortides de caire geològic
7. Zona Volcànica de la Garrotxa.
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8. Parc Natural del Cap de Creus.
Sortides amb col·laboració d’altres
seccions del Centre.
9. Cova de la fou de Bor a Cerdanya,
amb l’ERE.
10. Sortida micologica al Berguedà,
amb la Comissió de Protecció de la
Natura.
Fem notar que tres de les sortides
van ser de cap de setmana.
També cal destacar que la gran
sequera d’aquest estiu va motivar la
suspensió d’una sortida prevista amb
piragües al pantà de Canelles.
A mig desembre es va fer el
tradicional sopar de Nadal al local
social, amb una bona participació.

COMISSIÓ DE PROTECCIÓ
DE LA NATURA
Les principals activitats que es van
dur a terme durant l’any 2005 van ser
les sortides naturalistes del programa
que es prepara anualment.
 Dissabte 22 de gener del 2005.
Sortida naturalista als aiguamolls
de l’Empordà.
 Dissabte 19 de febrer del 2005.
Sortida naturalista a la Garrotxa.
 Del dissabte 19 al dilluns 28 d’abril
del 2005.
Sortida naturalista a Lanzarote i
Fuerteventura.
 Dissabte 16 d’abril del 2005.
Sortida naturalista a l’aiguabarreig
del Cinca.

- Curs de raquetes de neu
- Curs d’iniciació a l’alpinisme (1 i 2)
- Curs d’iniciació a l’esquí de muntanya
- Curs d’alpinisme hivernal (1 i 2)
- Curs d’escalada en glaç
- Curs de seguretat i allaus
- Curs d’excursionisme a l’alta muntanya (1 i 2)
- Curs d’iniciació d’escalada (1 i 2)
- Curs d’introducció a les vies ferrades (1 i 2)
- Estada formativa als Écrins
- Curs de descens d’engorjats
- Curs d’introducció a l’espeleologia (ERE)
- Curs a mida avançat d’esquí de muntanya
- Curs a mida avançat d’escalada
- Curs a mida d’alpinisme estival
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 Del dissabte 14 al dilluns 16 de maig
del 2005.
Sortida naturalista a la Vall d’Aran.
 Dissabte 11 i diumenge 12 de juny del
2005.
Sortida naturalista a Andorra.
 Dissabte 2 i diumenge 3 de juliol del
2005.
Sortida naturalista a l’Alta Cerdanya
i al Puigpedrós.
 Del dissabte 30 de juliol al dissabte
13 d’agost del 2005.
Sortida naturalista a Islàndia.
Durant tot l’any, hem participat en
representació del Centre, conjuntament
amb d’altres entitats i institucions, en
el grup de treball del «Projecte bici»,
impulsat pel Consorci del Parc de
Collserola, amb l’objectiu de compatibilitzar l’ús de la bicicleta al parc de
Collserola amb la resta d’usuaris i el
respecte pels valors naturals del Parc.
El moment més significatiu de la tasca
realitzada, va ser la signatura d’un
manifest el dia 24 de novembre del
2005 per part del nostre vicepresident
segon, el Sr. Francesc Banqué.

ESCOLA DE MUNTANYA
L’EM ha portat a terme un total de 20
cursos, tres «Cursos a mida», i ha realitzat la programació del curs 2005/
2006.
Detall dels participants, conferenciants i vocals instructors:

part.
12
30
15
18
7
11
26
24
17
9
8
13
4
2
4

conf.
7
7
5
5
4
3
4
5
3
4
5
9
2
2
3
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És a dir, un total de 200 participants,
més de 20 conferenciants diferents i
més de 40 vocals/instructors.
Cal dir que, l’EM pren nota i estudia
amb molta atenció aquestes dades per
millorar l’oferta i solucionar els
possibles errors en la programació. La
implementació del nou sistema
formatiu ha comportat la reducció de
les places d’inscrits en els cursos, per
tal de millorar la seva qualitat, reducció
que fa que el total d’inscrits no
augmenti. Donem, així, més importància a la qualitat que a la quantitat en
la formació que oferim. Veiem amb
satisfacció que el grau de fidelització
de l’EM es manté molt alt (85-90%, des
de 1998).
Volem destacar l’estada formativa als
Alps. L’any passat es va portar a terme
de forma quasi experimental, amb una
participació de 3 inscrits amb dos
instructors de l’Escola del Centre.
Enguany, aquesta activitat formativa de
l’Escola s’ha consolidat amb una
participació de 9 persones, acomplintse plenament els objectius marcats i
les espectatives creades. Evidentment,
tornarem a presentar una oferta similar
per al curs 2006/2007.
La col·laboració que l’Escola amb la
Facultat de Geologia de la Universitat
de Barcelona en la forma del Curs de
coneixements bàsics i seguretat en
muntanya segueix tenint uns resultats
magnífics. Enguany ha comptat amb
la participació de més de 50 alumnes
de la facultat, executat amb 8 professors
i 8 vocals instructors de l’EM. L’experiència segueix estant altament positiva
per ambdues bandes i esperem que
aquesta col·laboració es mantingui en
els propers anys.
S’han fet diverses reunions amb la
FEEC i l’ECAM (Anton Fontdevila, Antoni
Gómez, Lambert Colàs, Gabriel Portí,
entre d’altres) per diferents aspectes,
dels quals destaquem temes com el
de les escoles reconegudes i la validació dels monitors-iniciadors i
instructors voluntaris de les entitats.
Podem dir que les relacions amb
l’ECAM han millorat notablement i s’han
establert col·laboracions en diferents
aspectes. Esperem, i des de l’Escola
treballem per assolir-ho, que les
petites diferències que encara exis-
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teixen puguin anar-se llimant i arribant
a una estesa encara més completa. El
procés per a esdevenir Escola Reconeguda per l’ECAM de la FEEC està a
punt de donar el pas definitiu amb
l’acceptació per part de la Federació.
L’acord de col·laboració amb l’Escola
de Tècnics Esportius de la Val d’Aran
(ETEVA) segueix plenament vigent i les
ocasions en que s’ha establert, encara
que pocs, ha estat amb resultat
satisfactori. Cal agrair el tracte exquisit
i la bona disposició de la Sra. Núria
Perramon, directora de l’ETEVA. En un
futur immediat esperem extendre els
nivells i els àmbits d’aquesta
col·laboració.
Cal destacar la pàgina web de l’Escola www.cec-centre.org/escola, que,
malgrat que representa un esforç tant
econòmic com humà important, és una
necessitat i una eina de comunicació
de primer ordre.
Voldríem destacar, de manera molt
especial, la tasca dels vocals instructors de l’EM que des del seu voluntariat,
i amb un nivell tècnic i humà altíssim,
han dirigit la seva vocació docent al
servei de l’entitat. Són el veritable motor
de l’EM.

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Constituïda la nova Junta de la
Comissió de Publicacions, s’ha reunit
regularment cada mes, i s’està treballant en l’estudi de les properes
edicions.
La Comissió de Publicacions, està
formada per Josep M. Zamora i Estapé,
Mariona Sitges i Marcet, M. Mercè
Lleonart i Silvestre, Jaume Aguadé i
Bover, Ferran Alexandri i Palom,
Francesc Beato i Vicens, Ignasi
Forcada i Salvadó, Raimon Garcia i
Quera, Francesc Gurri i Serra, presidida
per Benet Llebaria i Casañè, sota la
direcció del vicepresident Manuel
Castellet i Solanas.

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA
Durant l’any 2005 hi ha hagut consultes sobre masies del Ripollès, Baix

Empordà, Vallès Oriental i la Selva.
També ha visitat l’estudi el Grup de
Recerca de Fornells de la Selva, que
encarregà mes còpies de Fornells.
S’han reproduït diverses fotografies
de les següents comarques: Bages,
Garrotxa, Osona i Vallès Occidental,
S’han sol . licitat 50 còpies de les
fotografies de l’Estudi de la Masia fetes
per Marian Vives i Casanova.
Ingressen a l’Estudi sis dibuixos a
llapis (reproducció) de Centelles
(1946-47), de masies i altres, i un dibuix
d’un molí de les Planes d’Hostoles.
L’autor és Estanislau Tomàs i Morera.

ARXIU FOTOGRÀFIC
Serveis
Pel que fa al funcionament públic de
l’Arxiu Fotogràfic durant el 2005 l’Arxiu
ha atès les següents consultes: 216
presencials, 134 per correu electrònic;
1 per correu convencional, i 89 per
telèfon.
Les comandes resultants han
representat la realització de 297 còpies
en paper fotogràfic, 1.157 en fitxers, que
han passat a formar part del fons digital,
i 647 fotocòpies.
A més de particulars, han consultat i
fet ús de les nostres col·leccions les
següents entitats:
Angle Editorial, Criteria SCCL,
Descobrir Catalunya, Desnivel S.L.,
Editorial Efados, Enciclopèdia Catalana
S.A., Grup 62, La Vanguardia, Lunwerg
S.L., Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Revista Muntanya, Ajuntament de Fornells de la Selva, Ajuntament de Mont-Ral, Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de
Sant Celoni, Consell Català de l’Esport,
Museu d’Història de la Ciutat (Barcelona), Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Servei de
Patrimoni de la Diputació de Barcelona,
Museu de la Immigració, Museu de
Geologia, Biblioteca de Catalunya, TV
de Catalunya, Barcelona Televisió,
Ministerio de Industria Turismo y
Comercio, Associació del Comú de
Veïns de Taüll, Club Excursionista
Calldetenes, Espai de Recerca pel
Patrimoni del Papiol, Cooperativa
Cimae, Partit Renovador Arties-Garòs

20/04/2006, 18:44

21

MEMÒRIA 2005

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

Constantin Film Production (rodatge de
El Perfum), Messidor Films, Comitè
Olímpic de Catalunya, Reial Automòbil
Club de Catalunya, Hospital de Benasque, Yale University Press, Benecé
Produccions S.L., Grop Exposicions
S.L., Interpreta S.L., Fundació Sa
Nostra, Caixa Manresa.
S’ha realitzat el pla director de l’Arxiu
en el marc del pla director de les àrees
documentals del Centre.
Es publica amb regularitat un article
a la revista Muntanya sobre els continguts de l’Arxiu Fotogràfic.
Donatius
El fons documental ha estat incrementat per les interessants donacions realitzades per Conxita Solanas,
M. Teresa Godoa (llegat de Claudi
Guillot), Ignasi Muntaner (llegat
d’Antoni Maymó), M. Assumpció Giralt
(llegat de Conceicao Fernandes),
Gregori Íñigo, Ferran Termes i Joan
Ribera, Carles Macià i Vives, i Encarnació Soler i Alomà.
Exposicions
Les 3 exposicions produïdes per
l’Arxiu i que actualment s’ofereixen a
entitats públiques o privades sense
ànim de lucre, han estat cedides a
Arties, Campdevànol, Erill la Vall, Espot,
Ripoll, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan
de les Abadesses i Súria. D’altra
banda, es va realitzar una conferència
sobre la invenció de la fotografia en
color organitzada per l’Arxiu a
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.
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Voluntariat
Durant l’any 2005 l’Arxiu Fotogràfic ha
comptat amb la valuosa col·laboració
de Ton Abel, Enric Esteve, Joana Ferrer,
Rosa Figueras, Carme Folgueras,
Francina Fornieles, Alfonsina Garcia,
Victòria Garcia, Margarita Palmer,
Montserrat Pi, Antoni Puig i Núria
Scherdel.
Recursos humans
L’equip del servei de l’Arxiu Fotogràfic
del Centre Excursionista de Catalunya
ha estat integrat per Ton Abel (vocal
responsable de l’Arxiu Fotogràfic) i, com
a personal contractat, en Berenguer
Vidal i Tello (tècnic), i Ramon Barnadas
i Rodríguez (director).

Memoria 2005.p65

22

BIBLIOTECA
Serveis al soci
Entre els mesos de març i novembre
del 2005 la sala de lectura de la
biblioteca ha estat tancada per les
obres de reforma. Les obres han
permès fer una nova hemeroteca i
habilitar un espai per fer-hi dos punts
d’accés a internet i un més per a
visionats. Els restants quatre mesos
que la sala de lectura ha estat oberta,
s’ha donat servei a 615 usuaris, entre
els quals hi ha 479 socis i 136 no
socis, i s’han efectuat 530 consultes i
203 préstecs.





Serveis interns
Catàleg: S’ha finalitzat la catalogació
de tots els títols de publicacions
periòdiques, i s’ha pogut importar al
catàleg de la biblioteca els 3.400
registres del fons antic catalogats per
la Biblioteca de Catalunya. S’ha
iniciat un procés de migració a un
nou programari de gestió bibliotecària que permetrà accedir al catàleg a través de la web.
Projectes i subvencions: s’ha
realitzat el pla director de la biblioteca en el marc del pla director del
fons documental del Centre. S’ha
realitzat amb l’assessorament del
SEPIC, el Pla d’Emmagatzematge,
Conservació i Restauració. S’han
presentat dos projectes de subvenció, i amb l’aprovació d’un
d’aquests, s’ha pogut contractar un
programador informàtic durant mig
any per implementar el nou sistema
informàtic.

Serveis externs
S’ha participat aportant documentació
pròpia a l’exposició «FORUM 2004: de
la curiositat a la prospectiva» organitzada per l’Institut Botànic de Barcelona,
i al cicle d’ itineraris literaris organitzat
pel Consorci de Biblioteques de
Barcelona.

DONATIUS
La biblioteca ha rebut nombroses
donacions de particulars, entitats,
institucions, seccions del Centre i
editorials. A continuació es detalla la

relació de donaciones:
Particulars: Francesc Beato, Joan
Campañà, Agustí Bou, Carme Simó,
Josep M. Ainaud de Lasarte, Fina
Ballester, Enric Gómez, Josefina
Garriga, Judit Costa, Carmina Virgili,
Enric Brasó, Kildo Carreté, Bea Forés,
Francesc Estrada, Jordi Ferré, Francesc Olivé, Ricard Fernández, Eduardo
Viñales, José M. Cuenca, Sr. Ventura,
Lluís Willaert, Lluís Terrades, Vicenç
Sànchez, Joaquim Gràcia.
Entitats, institucions i seccions: Reial
Acadèmia de Ciències i Arts, Ajuntament de Granollers, Arxiu Fotogràfic del
CEC, Museu d’Història de Catalunya,
Grup Rosellonès d’Estudis Catalans,
Centre Excursionista d’Olot, Ajuntament
de Malgrat de Mar, Diputació de
Barcelona, Centre Excursionista de la
Comarca del Bages, Centre d’Estudis
Conca de Barberà, Associació d’Estudis Reusencs, Centre de Lectura de
Reus, Govern Basc, Museu de Granollers, Ajuntament de Aliaga, Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, Patrimoni Cultural d’Andorra, Diputació de Tarragona, Biblioteca de Catalunya. Editorials: Edicions
Cossetània, Editorial Desnivel,
Pyrenaica, Sua, Arola, Associación de
Amigos Paterna de Luader, Revista
Escalar, Revista Sàpiens, Editorial
Farell, Editorial Mina, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Prames S.A.,
Editorial Piolet, Editorial Altair, Editorial
Alpina, Enciclopèdia Catalana.

RECURSOS HUMANS
L’equip del servei de biblioteca del
Centre ha estat integrat per Francesc
Olivé i Guilera (vocal responsable de
la biblioteca), Marc Jamal i Sales
(bibliotecari), Anna Maria Martínez i
Colls (auxiliar de biblioteca).

CARTOTECA
Serveis
Pel que fa al funcionament públic de
la cartoteca, fins al 21 de desembre
del 2005, ha atès les següents consultes: vint de presencials, i dues a
través del correu electrònic, és a dir un
total de vint-i-dues consultes. Les
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comandes resultants han representat
la realització de diverses fotocòpies,
també la digitalització d’un mapa i
l’ajuda a un estudi.
S’ha realitzat el pla director de la
biblioteca en el marc del pla director
del fons documental del Centre.
A més de particulars, han consultat i
fet ús de les nostres col·leccions les
següents publicacions:
Descobrir Catalunya, revista Muntanya.
Donatius
El fons de la cartoteca ha estat
incrementat per la interessant donació
realitzada per Francesc Vallhonrat.

RECURSOS HUMANS
Durant l’any 2005 la cartoteca del
Centre ha comptat amb la col·laboració
d’en Joan Campañà (vocal responsable de la cartoteca), Josep M. Panareda i Clopés (responsable de coordinació de la cartoteca) Ester Centellas i
Ortigosa (geògrafa) i Rosanna Rel i
Aguilar (geògrafa).

ELS EQUIPAMENTS DEL CENTRE
Refugi Josep M. Blanc:
Acabat el gruix de les obres l’any
2004, durant el 2005 s’han resolt tot un
seguit d’actuacions interiors com la
neteja i regeneració de l’entorn exterior
malmès per les obres. Celebrarem la
inauguració el 17 de juliol de 2005.
Refugi d’Amitges:

Obtinguts els corresponents permisos, s’ha enderrocat la fossa sèptica
existent i s’ha efectuat la instal.lació
d’una depuradora biològica per tractar
els abocaments del refugi. També s’ha
efectuat una instal.lació de calefacció
en tots els dormitoris per resoldre l’alt
grau d’humitat que, durant la
temporada hivernal s’hi produïa. Així
mateix s’ha repintat tot l’interior del
refugi i s’han efectuat una sèrie de
millores per adequar les instal.lacions
a les últimes normatives.
Refugi Ventosa i Calvell:
S’hi ha instal . lat una depuradora
biològica per al tractament de residus i
s’ha aplacat amb fusta el terra de la
part lliure.
Per tant, els tres refugis que el Centre
té situats dins del parc disposen d’un
tractament d’aigues residuals.
Refugi d’Ulldeter:
Com a conseqüència dels forts
temporals de vent del passat hivern, la
teulada del refugi va quedar malmesa,
i també les plaques solars que el vent
va arrancar i llançar a bastants metres
del refugi. Per tant, s’han realitzat les
reparacions convenients per resoldre
els danys tant en l’edifici principal com
a l’annex. També s’ha realitzat la rehabilitació de la cuina per poder aconseguir una ordenació diferent dels
espais de treball i poder oferir un millor
servei.
Xalet de la Molina:
S’ha efectuat un aixecament topogràfic de tota la finca situant els límits a
partir dels plànols de l’any 1930 i les

corresponents fites, consensuant-los
amb el veí Atsara, per poder adequar
les inscripcions registrals.
S’han resolt així mateix els greus
problemes en les conduccions dels
baixants i abocament al clavegueram.
També s’ha sanejat el sostre de la sala
on es situada la cambra frigorífica.
Xalet de Salardú:
Durant l’any 2005 s’ha substituït tot
l’antic fustam de la sala menjador per
tancaments metal.lics amb doble vidre,
i s’ha aconseguit així una millora del
confort interior.

ESTADÍSTIQUES DELS REFUGIS DEL
CEC
TOTAL DE PERNOCTACIONS/ANY
REFUGI

ANY 2005

MOLINA

8.581

SANTALÓ

7.218

ULLDETER

3.098

AMITGES

7.044

VENTOSA

7.215

RENCLUSA

6.479

BLANC

5.362

CIRÍAC

1.545

TOTAL

46.542

Barcelona, 31 de desembre de 2005
Joan Manuel Martínez Moro
Secretari
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