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L’any 2013 ha estat marcat per
totes les dificultats ja anunciades en
la Assemblea General passada. La
situació econòmica, de tots sabuda,
no ha millorat i la necessitat de
reduir despeses a totes les llars ha
fet que hàgim tingut un any amb
moltes baixes de socis que,
sobretot, per raons econòmiques,
s’han donat de baixa. Aquest fet i la
realitat del món associatiu, cada
cop més en descens, fa que si bé el
nombre de federats hagi augmentat
considerablement, les entitats amb
un arrelament molt marcat en el
territori, o bé amb un cost molt baix
o bé que ofereixen serveis més
dirigits a joves i a famílies, facin que
la nostra entitat, malgrat el ventall
d’ofertes de tota mena no sigui
competitiva. Això, també es veu
agreujat per la manca d’atracció
que els nostres locals tenen, amb
una assistència de socis molt baixa
en relació a la massa social.!
Hem avançat amb temes que a
llarg termini han de donar els seus
fruits, com és l’activitat amb escoles
o la coŀlaboració amb Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya.
També hem renovat pràcticament
tots els contractes amb el guardes
dels nostres refugis, amb una
entesa de compartir resultats, amb
la intenció de tenir una utilització
millor dels nostres refugis. Hem
treballat en diferents opcions per
poder donar una sortida al xalet de
la Molina, encara que sense
resultats, atesa la situació
immobiliària de la Cerdanya.!
Hem posat al dia el nostre
Estatut d’acord amb els nous
requeriments legals i hem obert la
possibilitat del vot no presencial en
les assemblees.!
La situació de tresoreria a finals
d’any, tal com ja havíem anunciat
en l’Assemblea passada, exigia un

avançament de quotes, així com el
fet de presentar un pla per procedir
l’any 2014 a la venda de patrimoni,
però amb la vista posada en un nou
plantejament de futur. La Junta
Directiva presentaria un nou pla
estratègic per rellançar el Centre
Excursionista de Catalunya i frenar
d’aquesta manera la pèrdua de
socis.!
Han estat intenses les
negociacions amb la Direcció
General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Barcelona per
poder obtenir la millor solució per al
nostre patrimoni documental i
arxivístic, i que esperem tancar
aquest any, sempre des de la
perspectiva que la propietat dels
fons ha de ser del Centre
Excursionista de Catalunya.!
Hem aconseguit la venda del pis
del carrer de Llibreteria 2, cosa que
ens ha facilitat reduir el deute;
també han fructificat les
negociacions amb la FEEC perquè
la quota federativa quedi
desglossada en dues parts: la
corresponent a l’assegurança i la
part per al sosteniment de la FEEC.!
És evident que no podem seguir
fent el mateix i buscar solucions a
curt termini. Ens cal un nou
plantejament del Centre des de
totes les seccions, activitats i noves
tecnologies, amb un local que doni
més serveis als socis, i això no es
pot aconseguir sense més recursos
econòmics, que no es poden assolir
sense la venda de patrimoni que no
sigui clau per a la nostra entitat.!
Josep M. Puente!

!
SECCIÓ DE MUNTANYA!
!
President del CEC !

Les activitats de la Secció de
Muntanya corresponents a l’any
2013 han tingut un lleuger descens

respecte a l’any anterior. El total de
les sortides proposades pels vocals
han estat 131 (-9%) i els
participants inscrits han estat 1.968
(- 5,7%).!
El nombre de participants s’ha
reduït en totes les activitats,
excepte les sortides de veterans,
que han augmentat tant en
activitats com en participants.!
A les sortides coŀlectives
habituals, s’hi segueixen afegint
activitats anuals, com la trobada de
socis que porta el nom de Memorial
Francesc Beato, que aquest any
s’ha fet a Vallfogona de Ripollès;
l’Aplec Excursionista del Països
Catalans, que aquest 2013 ha
organitzat el Club Pirinenc
d’Andorra. I per primer cop, aquest
any han començat les sortides per
coŀlaborar amb la Marató de TV3,
que volem que tinguin continuïtat.!
Des de la Secció de Muntanya
s’intentarà reactivar el CADE, que
ha deixat d’ésser una secció
autònoma per retornar a la Secció
de Muntanya. Esperem que un nom
tan emblemàtic en la història de
l’escalada pugui renéixer.!
El Centre no és aliè a la situació
econòmica general del país, i en
pateix les conseqüències amb la
baixa de socis, la baixada d’activitat
i la baixada d’ajudes institucionals.
Tenim un repte que hem d’afrontar
de forma inexcusable, que és
augmentar l’interès del coŀlectiu
excursionista per a les activitats del
Centre, per aconseguir nous socis
que trobin dins del Centre les
activitats que necessiten, i per
impulsar l’entitat cap al futur. Però
per més esforços que hi posem, no
aconseguirem els objectius si
l’entitat no pot oferir nous aŀlicients
als socis actuals i als futurs. Per
això, a part de saber trobar noves
activitats més engrescadores, el
Centre ha d’oferir altres serveis i
altres possibilitats d’activitats. L’ any
2014 serà clau en aquest aspecte.
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Si entre tots no som capaços de
gestionar amb eficàcia el nou
projecte del CEC, estarem abocats
a una mort lenta, però implacable. !
Les dificultats que posa
l’administració en la feina dels
vocals, en tot el que fa referència a
la seguretat, les titulacions oficials i
les responsabilitats en cas
d’accident, obre nous dubtes per al
futur. Esperem que es trobi el camí
per reconèixer la necessitat de les
activitats portades per voluntaris,
que han estat el passat i el present
de les activitats a la muntanya, i és
imprescindible que també siguin el
futur. En cas contrari les entitats
excursionistes no tindran raó de
ser, i només hi haurà activitat
professional.!
Les eines de les xarxes socials
ens han d’ajudar en aquest
objectiu, i així s’ha previst que s’
incorporin en el nou projecte del
Centre. !
RESUM D’ACTIVITATS!
Sortides: 120!
Sortides anuŀlades: 20!
Participants: 1.855!
VETERANS!
Sortides: 14!
Participants: 171!
ALTA MUNTANYA!

Sortides: 31!
Participants: 299!
ESQUÍ DE MUNTANYA!

Sortides: 12!
Participants: 80!
EXCURSIONISME!
Sortides: 60!
Participants: 1.289!
VIES FERRADES!

Sortides: 3!
Participants: 16!
Emili Rissech!
Vocal responsable de la Secció de
Muntanya!

!
SECCIÓ DE JOVES!
!

Durant l’any 2013 s’han organitzat
un total de 17 activitats: esquí alpí
al Pirineu (en 2 ocasions), esquí de
fons a Beret, Portella d’Orlú (en 2
ocasions), esquí de fons a Tuixén la Vansa, la Mola, la Macrosortida,
una travessia per Durro, el canyó
d’Añisclo, la vall de Madriu i
Perafita, pica d’Estats, gorgs de
Siurana, Sant Llorenç del Munt, el
Montmell, la Gallina Pelada i la
serra d’Ensija i la Munia.!
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El total de sortides és similar al
de l’any anterior, però n’hi ha hagut
cinc que han hagut de ser
anuŀlades, una per mal temps i
quatre per manca d’inscrits.!
Tots som conscients que la
situació laboral i econòmica dels
membres de la secció no és la més
idònia per oferir excursions per a
tothom, però des de la secció
intentem fer un esforç perquè s’hi
apunti el màxim nombre de
persones.!
Tanmateix, la secció no ha
ocasionat dèficit al Centre, perquè
totes les sortides, o bé han donat
un resultat positiu o bé no han
generat ni ingressos ni despeses.
En aquest sentit, la sortida que ha
donat un balanç més positiu (com
tots els anys) ha estat la
Macrosortida, que ha aportat
225,80 € al Centre. El total del
superàvit de la Secció de Joves és
de 465, 80 €, uns 160 € més que
l’any anterior.!
Pel que fa a la quantitat de
participants a les sortides i a la
proporció de socis i no socis inscrits
a les sortides, hem tingut un total
de 116 inscrits, dels quals
aproximadament un 64% són socis.!
Jordi Bellmunt!
Vocal responsable de la Secció de
Joves!

!
GRUP DE JOVENT!
!

Al llarg del 2013, de 26 activitats
programades, se n’han realitzat
només 7, amb una participació de
61 persones.!
La majoria d’activitats no
realitzades han estat a causa de la
manca d’inscrits.!

!

GRUP DE DESCENS
D’ENGORJATS!

!

Al llarg del 2013 el Grup de
Descens d’Engorjats (GDE) ha
basat la seva activitat en la difusió
del descens de canyons en l’àmbit
internacional. També s’han portat a
terme diferents activitats, així com
audiovisuals.!
ACTIVITATS TÈCNIQUES!
El mes de juny es va fer el barranc
de la Rasa de Coll de Port i el
torrent de Urdell, tots dos situats al
Solsonès, es va comptar amb la
participació de quatre consocis, el

vocal va ser Damià Pérez i l’activitat
va ser un èxit; la meteorologia va
acompanyar. !
El mes de juliol es va fer el
descens de tres barrancs clàssics
del Pirineu, en un mateix cap de
setmana, el barranc de las Gloces,
el Furco i el Forcos, situats a Broto i
la rodalia. Hi vam anar sis
participants, i el vocal va ser el
Damià Pérez. L’activitat va ser un
èxit i la meteorologia va
acompanyar.!
AUDIOVISUALS!
S’ha realitzat dos audiovisuals:
l’audiovisual “Barrancs a Madeira”,
a càrrec de Damià Pérez, amb una
assistència de 35 persones, entre
les quals hi havia membres de
diferents centres excursionistes;
l’audiovisual “Barrancs al Ticino”, a
càrrec de Damià Pérez, amb una
assistència de 25 persones.!
ESDEVENIMENTS!
Al setembre el GDE, en
coŀlaboració amb el Foment
Excursionista de Barcelona, va
organitzar la Trobada de
espeleologia i canyons, a la vall
d’en Bas, on van participar 350
persones dins d’un ambient de
germanor i barranquisme. Els
participants van rebre un llibre
publicat amb motiu de la trobada,
escrit i ressenyat per l’equip
organitzador. Va haver-hi
participants de tot el món,
principalment de França i d’arreu de
la península. Al sopar hi va ser
present Lluís Gómez, vicepresident
del CEC, i es va comptar amb la
presència de barranquistes iŀlustres
com Jordi Gual, el matrimoni
Anglada o Pere Miralles.!
PUBLICACIONS!
El GDE del CEC va publicar, amb
motiu de la trobada, el llibre
Torrents, canyons, engorjats i
cavitats de la vall d’en Bas, que va
ser presentat al mes de novembre a
la sala d’actes, amb una
participació de 20 persones.!
El llibre ressenya 15 barrancs
de la vall d’en Bas, 5 coves i 3
excursions. Totes les activitats van
ser fetes abans per poder ser
publicades amb fonament.!
A l’estiu es va portar a terme
l’expedició al Ticino (Suïssa), amb 6
membres del GDE.!
Es van fer barrancs d’alta
dificultat, com el Osogna, Iragna,
Lodrino, Pontirone. Tots propers al
llac de Lugano. També es van fer
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excursions al cim del Sassariente,
el Monte Generoso, per la ferrata
Angelino i el Pizzin.!
VALORACIÓ!
La valoració d’aquest any ha estat
molt positiva, fonamentada sobretot
per la bona organització i
participació de la Trobada
d’espeleologia i canyons, al mes de
setembre. L’àmplia experiència en
el món dels barrancs dels membres
del GDE fa que les activitats
esportives, encara que no siguin
gaires, són d’un alt nivell, així com
les expedicions d’estiu.!
Damià Pérez!

!

Responsable del GDE!

SECCIÓ D’ESQUÍ
NÒRDIC!

!

La temporada va ser bona, amb
neu abundant, cosa que va
permetre la celebració de la Marxa
Pirineus i la nostra sortida a Guils,
com la primera de l’any.!
El 19 de gener es va fer la
sortida a Guils de Cerdanya.
Sortida en autocar amb 16 inscrits.
Neu caiguda pocs dies abans, ja
que fins llavors no hi havia neu en
tot el Pirineu oriental. Aquell dia va
caure aigua-neu amb condicions
adverses per fer una bona
esquiada. Vocals: Isabel Casanellas
i Antonio Pardo.!
El 26 de gener es va fer la
sortida a Tuixén–la Vansa. Sortida
en cotxes propis. 6 inscrits. Vocal:
Antonio Ponce.!
Els dies 1-2-3 de febrer es va
fer Marxa Beret (Val d’Aran).
Sortida en autocar amb 18
participants. Dissabte va estar
nevant tot el dia, Salardú ben
cobert de neu i a pla de Beret va
arribar a 12 cm de gruix de neu.
Neu, vent i fred que va provocar el
tancament de les pistes d’esquí alpí
i la gent que es va quedar va
decidir en la seva major part a fer
raquetes baixant a Montgarri. El
diumenge es va celebrar la Marxa
amb 1.000 participants.
L’organització en va retardar la
celebració pel risc d’allaus.
Finalment va sortir el sol, però amb
fred intens. Vocals: Jordi Ollé i
Antonio Pardo.!
El dies 16-17 de febrer vam
anar a Sant Joan de l’Erm. Sortida
en autocar amb 16 participants. Es
va dormir a l’alberg de la Seu. Va
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ser el primer cap de setmana amb
bon temps i amb molta neu, més
d’un metre.!
Per aquest motiu, TV3 es va
desplaçar fins allà i va entrevistar
per al TN del migdia el president de
la Secció. Vocals: Josep Pons i
Maite Ferrer.!
El 23 de febrer es va anar a
Aransa. Sortida en cotxes amb 6
participants. Vocal: Antoni Ponce.!
Els dies 2-3 de març vam anar a
Chioula–Platea de Beille. Sortida en
autocar, MP a Tarascon-d’Arièja,
amb 34 participants. Èxit de
convocatòria. Si bé la majoria va fer
esquí nòrdic, cal destacar que hi va
haver un nombre significatiu que va
practicar raquetes de neu. Vocals:
Isabel Casanellas i Josep Nonell.!
D’altra banda, com cada any,
Francesc Monsonís va organitzar
sortides internacionals per
participar a marxes de la
Worldloppet, com la famosa
Vasaloppet a Suècia.!
Jordi Ollé!
Vocal responsable de la Secció
d’Esquí Nòrdic!

!
SECCIÓ DE CÀMPING!
!

54è CAMPAMENTS DE
VACANCES ANTONI GELABERT!
Un any més ens hem de felicitar per
la bona marxa dels campaments.
Els llocs d’acampada triats han
estat: Bossost (Vall d’Aran),
campament de curta distància; i
Taconnaz (Chamonix), campament
de llarga distància.!
Els campaments comparteixen
l’essència i el tipus d’equipaments.
Volem seguir insistint en què no es
pretén crear dues categories de
campaments, simplement es tracta
de donar als acampadors dues
alternatives diferenciades, un
denominat “de curta
distància” (generalment als
Pirineus), i un altre denominat “de
llarga distància” (generalment als
Alps), perquè puguin triar en funció
dels seus interessos. !
Remarquem que el número
màxim d’acampadors per cada
campament és de 150 persones,
per tal que es mantinguin els
atributs propis dels campaments.
Això fa que el sostre total
d’acampadors sigui de 300
persones.!
El campament de curta
distància (Vall d’Aran), ha estat un

èxit de participació, i ha superat en
moments puntuals la màxima
assistència prevista (157
acampadors). Ha estat superior a la
de l’any passat.!
El campament de llarga
distància a Chamonix ha arribat a
una assistència màxima de 102
acampadors, sensiblement inferior
als 150 possibles, malgrat l’atractiu
del lloc d’acampada. Creiem que el
motiu principal ha estat la situació
de crisi que estem patint aquests
darrers anys.!
Assistència al campament de
Bossost (de curta distància): 157
acampadors (mitjana diària: 126).!
Assistència al campament de
Taconnaz (de llarga distància): 102
acampadors (mitjana diària: 90).!
Aspecte econòmic. En el
campament de Bossost s’ha
obtingut un romanent sobre el
pressupost inicial a causa, en part,
a la bona assistència
d’acampadors, però també hi han
ajudat les aportacions que han
generat les visites ocasionals, que
han estat més nombroses del que
s’havia previst.!
En el campament de Taconnaz
l’assistència ha estat inferior a la
del campament de Bossost, però
malgrat això, i causa, en bona part,
al treball d’ajust de despeses que
s’ha fet al campament, s’ha tancat
el pressupost amb un petit
superàvit.!
Els resultats positius dels dos
campaments han permès celebrar
de forma subvencionada el dinar
d’acampadors, quedant encara un
superàvit que ha permès fer front a
les necessitats de renovació de
material per als dos campaments.!
Aspectes socials. En el
campament de Bossost cal
destacar una afluència de jovent
molt important, que ha participat
molt en temes d’animació i ha
permès acampar a tres generacions
amb molt bona harmonia.!
En el campament de Taconnaz
cal destacar una bona participació
del jovent, especialment en les
activitats d’animació, que han
liderat amb força encert, amb la
coŀlaboració també del professional
de cuina, com ja es habitual. Cal
destacar també la bona sintonia
amb la direcció del càmping, que
ens ha donat tota mena de
facilitats, i ens ha ajudat
especialment en la compra dels
subministres, a resoldre els petits
problemes d’instaŀlació habituals, i
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cedint-nos alguna parceŀla
addicional quan ha estat necessari.!
Organització. S’ha mantingut la
estructura que es va crear ja fa
quatre anys, i que s’ha manifestat
del tot encertada: vocal a la Junta
Directiva, única en el govern de les
seccions; grups de treball per
temes, amb responsables de grup.
(els grups han treballant
indistintament per tots dos
campaments); funcions
administratives i de comptabilitat
dutes a terme per professionals de
la entitat, sota la responsabilitat de
la Gerència; serveis de transport i
magatzem contractats des de la
entitat, i cuiners contractats per
l’entitat.!
CAMPAMENT DE BOSSOST A LA
VALL D’ARAN!
De l’1 al 15 d’agost, al Càmping
Espalias (Bossost), a una altitud de
700 m. Tal com s’ha anta fent en els
darrers campaments, es va llogar
un envelat per al menjador amb
taules i bancs, i dos envelats més
per a la cuina i el rebost. La direcció
del campament ha estat a càrrec
dels consocis Josep M. Ferrer i
Ramon Vila.!
Activitats de muntanya,
reflectides en els fulls de control:!
1) Ascensions (234): Bacivers
(3), Barlonguera (20), Besiberri
(18), Comaloformo (1), cresta vall
de Ruda (2), Culebras (23), Gran
tuc de Colomers (19), la Forcanada
(2), Mall Bollart (4), mont Lude (7),
Montcorbison (46), Perdiguero (5),
tuc de la Solana (6), tuc de Milieu
(1), tuc d’Ermer (7), tuc de
Mauberne (22), tuc de Molières
(17), vall Hiverna (31).!
2) Sortides diverses: Arrés de
Sus, Artiga de Lin, barranc de
Llauset, Bordils, bosc Gornal,
Canejan, circ de Colomers, circuit
de Vilamós, coma de Mesoney, el
Portillón, estany de Bacivers,
estanys del Rosari, la Tuca, Les,
llac de Besiberri, llac de Montoliu,
llacs Eliat, refugi Colomers, salt del
Peix, vall de Carlac, vall de
Margadera, vall de Toran, Vilamós,
volta de Bausen.!
3) Altres activitats. Bicicleta de
muntanya; sortides turístiques a
pobles i diversos indrets de la zona.
Es van fer diverses xerrades i
tallers sobre temes relacionats amb
la natura. Es va fer la gimcana
habitual, organitzada pel jovent,
amb nombrosa participació, i amb
les tradicionals proves d’habilitat,
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resistència i imaginació. Es va
celebrar un torneig de voleibol amb
gran èxit de participació. Recull,
identificació i projecció d’imatges de
flors i fulles d’arbre.!
El darrer dia, un cop carregat el
camió es cantà en rotllana el “Cant
dels adéus”.!
Cal destacar la bona
coŀlaboració del jovent en totes les
activitats del campament, destacant
l’aportació musical i de diverses
representacions als focs de camp.
La bona sintonia, convivència i
l’elevat índex de coŀlaboració entre
les tres generacions d’acampadors.!
CAMPAMENT DE TACONAZZ A
CHAMONIX!
De l’1 al 15 d’agost, al càmping
Le Grand Champ de Chamonix, a
una altitud de 1.000 m. Tal com s’ha
anta fent en els darrers
campaments, es van llogar un
envelat per al menjador amb taules
i bancs, i dos envelats més per a la
cuina i el rebost.!
La direcció del campament ha
estat a càrrec dels consocis
Santiago Such i Josep Arran.!
Activitats de muntanya
reflectides en els fulls de control:!
1) Ascensions (10): Breithorn
(2), Mont-Blanc (8).!
2) Sortides diverses: Aiguilles
Possettes, barranc de la Passareŀla
del Glacier (Bionasay), Cheval
Blanc, coll de la Balme, glacera
d’Argentière, glacera de Bionasay,
glacera de Bossons, gorges de
Diosaz, llac Blanc, llac Brevent, llac
d’Emoson, llac Pomenar, llac Vert,
Mègève, Montevers, Pashon, pla de
l’Aiguille, refugi Albert I, refugi
Piràmides, refugi d’Argentière,
refugi Goûter, refugi Pierre a
Bérard, refugi Tré a Téte, refugi
Vallon Verard, xalet del Cerro.!
Nota: aquesta llista d’activitats
es incompleta, ja que es van perdre
els fulls de control dels dies 6 i 7
d’agost. !
3) Altres activitats. Bicicleta de
muntanya. Sortides turístiques a
pobles i diversos indrets de la zona.
Correfocs; representació al foc de
camp, amb profusió de focs
d’artifici, d’una faula referent a un
animal de la natura autòctona (el
llimac); encara que no ens va
ploure massa pel que es habitual a
la zona, ni havia forces al
campament, que també es va fer
servir per una prova de la gimcana,
muntada com ja es habitual pel
cuiner, amb la coŀlaboració

entusiasta de tot el jovent.
Gimcana; equips formats per totes
les generacions, amb gran
entusiasme en la participació.!
El darrer dia, un cop carregat el
camió es cantà en rotllana el “Cant
dels adéus”.!
Cal destacar la gimcana
organitzada i desenvolupada amb
força encert pel grup d’animació, a
càrrec del jovent, que va destacar
per la integració d’acampadors de
totes les edats en els equips, amb
molt bona sintonia entre les tres
generacions. La bona coŀlaboració
de tots els acampadors en les
diverses tasques del campament.!
ÀPAT D’ACAMPADORS!
El dia 24 de novembre es va
celebrar el tradicional dinar
d’acampadors al berenador de
Nostra Senyora dels Àngels, al km.
10,2 de la ctra. C-1415c de Mataró
a Granollers, amb assistència de
bona part dels acampadors.!
Eduard Cayón!
Vocal responsable de la Secció de
Càmping!

!

SECCIÓ DE GEOGRAFIA
I CIÈNCIES NATURALS!

!

EXFAVEPRO!
Activitats:!
1) 13 de gener: castell de Burriac i
creu de Montcabrer (Maresme).!
2) 10 de febrer: puig Castellar
(Anoia).!
3) 10 de març: mirador del Roc
Gros (Osona).!
4) 14 d’abril: Sant Jaume de
Fonollet (Osona).!
5) 12 de maig: tram mitjà del Ter
(Osona).!
6) 8 i 9 de juny: tot contemplant la
vall de Ribes… Els miradors
d’Estana (Cerdanya).!
7) 6 d’octubre: la Fosca – castellPineda d’en Gori (Baix
Empordà).!
8) 10 de novembre: el mas Cerdà
(Osona).!
9) 15 de desembre: jaciment
arqueològic d’Olèrdola (Alt
Penedès).!
Totes les sortides han estat de
dues hores i mitja o tres hores de
durada. Desnivell entre 100 i 250
m. Assistència: de 15 a 25
persones cada sortida.!
El fet de ser sortides amb
cotxes particulars s’ha reduït el
nombre d’assistents perquè molts ja
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no condueixen, i els que encara ho
fem no disposem de més places
per oferir.!
GRUP DE DESCOBERTA I
OBSERVACIÓ DE LA NATURA
(GDON)!
Excursions:!
1) 20 de gener. Parc de la serralada
Litoral. Anuŀlada per avís de mal
temps.!
2) 17 de febrer. Flora i líquens de la
Costa Brava: Tossa. 15
participants.!
3) 17 de març. De Celrà a Girona. 9
participants.!
4) 21 d’abril. Excursió a la riera del
Montnegre i la Tordera. 28
participants.!
5) 19 de maig. Excursió botànica a
la vall del Sagnari. (Dr. Vigo). 25
participants.!
6) 21 al 24 de juny. Estada a Món
Natura Pirineus. 21 participants.!
7) 3 d’octubre. Sant Llorenç del
Munt: pont de la Roca, per la
pedra d’Àliga. Conjunta amb la
Secció de Joves.13 participants.!
8) 20 d’octubre. Excursió botànica a
Vallfogona de Ripollès. Memorial
Francesc Beato. 16 participants.!
9) 24 de novembre. Santa Creu
d’Olorda. Conèixer els bolets de
Collserola. 5 par.!
10)15 de desembre. Moià: visita
guiada a la cova del Toll.
Conjunta amb el grup
d’Arqueologia de la Secció
d’Història i Art. 20 participants.!
Aquestes sortides han estat
organitzades pels diversos vocals
del GDON, amb l’assessorament de
Núria Arnan en els aspectes
geològics i micològics. Hem gaudit,
a més a més, del mestratge de la
professora especialista en líquens
María José Chesa en la sortida del
mes de febrer, del Dr. Josep Vigo
en la sortida del mes de maig i el
del Dr. Josep Maria Panareda en la
del mes d’abril.!
Visites matinals:!
1) 17 de novembre. Visita al parc i
palau de can Mercader de
Cornellà de Llobregat. 17
participants.!
2) 1 de desembre. Visita a l’Institut
Català de Paleontologia Miquel
Crusafont, de Sabadell. 14
participants.!
VIATGE BOTÀNIC I DE
MUNTANYA A LES DOLOMITES
DE BRENTA!
16 de juliol. Vol de Barcelona a
Milano. Amb autocar cap a
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Bérgamo (visita i dinar). Arribada a
Madonna di Campiglio. !
17 de juliol. Sortida de M di C.
Amb el bus del parc fins al refugi
Vallesinella. Camí de les cascades
fins el refugi Tuckett i tornada. !
18 de juliol. Des de M di C,
telefèric de Pradalago, camí cap a
llac Malghette i Tre Laghi. Tornada
per Campo Carlo Magno. Autobús
públic fins a M di C.!
19 de juliol. Trajecte M di C.
Pontedilegno. Telefèrics fins a
Corno d’Aola. Recorregut històric
de la guerra blanca de l’Adamello.
(línies defensives de l’alta vall
Camònica, Gran Guerra ) i tornar. !
20 de juliol. Pujada a Campo
Carlo Magno, on agafem els
telefèrics fins a Passo Groste. Camí
fins el refugi Tuckett i baixada pel
refugi Casinei fins a Vallesinella.
Bus del parc fins a M di C. !
21 de juliol. Amb autocar fins al
passo Tonale. Telefèrics a Presana,
glacera Presana, Galeria Paradiso
de la Gran Guerra. Tornada amb els
telefèrics i autocar.!
22 de juliol. Itinerari de la volta
als 5 Laghi. Telefèric des de M di C,
fins al refugi Pacungolo; llacs
Ritorto, Gelato, Sedoroli fins a
Pradalago. Telefèric fins a M di C.!
23 de juliol. M di C cap a
Pinzolo amb autocar. Visita de St.
Vigilio (amb curiosos murals
exteriors). Telefèrics fins a Doss de
Sabion, per Pra’ Rodont, baixada al
llac Valagola , vall d’Agola i telefèric
fins a M di C. D’altres van fer una
passejada per les dues estacions
dels telefèrics i visita a Pinzolo.!
24 de juliol. Excursió amb
autocar de tot el dia a Trento.!
25 de juliol. Anada al parc
nacional de Stelvio. A Peio amb dos
telefèrics fins a Peio 3000, baixada
a l’estació intermèdia de Tarlenta.
Llac i cascada de Covel, Peio
Paese fins a Peio Ponte on ens
espera l’autocar per tornar a M di
C.!
26 de juliol. Sortida de M di C,
per Presanella, llac de Garda i
Sirmione (dinar). Fins l’aeroport de
Milano.!
EQUIP DE RECERCA BOTÀNICA
(ERB)!
Gener: continuem amb els treballs
que tenim entre mans, és a dir, el
treball de recerca sobre la flora i la
vegetació de la serra de l’Ataix i la
flora de Saltèguet. Es projecten dos
cursos per aquest any: primer curs
de flora mediterrània i segon curs

de flora montana a Salardú (Vall
d’Aran); i dues sortides
monogràfiques: una sobre els prats
d’alta muntanya en sòl calcari (16
de juny) i una altra sobre els boscos
subalpins de pi negre (30 de juny).!
18 d’abril. S’inicia el primer curs
de flora mediterrània organitzat per
l’Escola de Muntanya i l’Equip de
Recerca Botànica Ramon Pujol
Alsina, a càrrec de Josep Nuet i
Valentí González. Acaba el 5 de
maig. Hi ha 15 cursetistes en total.
Són dues sessions teòriques al
CEC i tres sortides pràctiques: al
Montnegre (21 d’abril), a la
muntanya dels Mollons (28 d’abril) i
a Veciana/Sant Guim de Freixenet
(5 de maig). Hi ha memòria del
curs.!
9 de juny. Excursió botànica a la
vall del Rigard (Ripollès). Dirigida
pel Dr. Josep Vigo. Hi van participar
els membres de l’Equip de Recerca
Botànica Ramon Pujol i Alsina. !
16 de juny. Curs monogràfic de
flora del prats d’alta muntanya en
sòl calcari. Organitzat per l’Escola
de Muntanya i l’Equip de Recerca
Botànica Ramon Pujol Alsina, a
càrrec de Valentí González.
Jornada de treball de camp als
voltants del pic de la Creueta (Baixa
Cerdanya). Sessió preparatòria
prèvia el 13 de juny. Són cinc
cursetistes en total. Hi ha memòria
del curs.!
30 de juny. Curs monogràfic de
boscos subalpins de pi negre.
Organitzat per l’Escola de
Muntanya i l’Equip de Recerca
Botànica Ramon Pujol Alsina, a
càrrec de Josep Nuet. Jornada de
treball de camp a la serra
d’Estremera (Ripollès). Sessió
preparatòria prèvia el 26 de juny.
Són 7 cursetistes en total. !
8-12 de juliol. Desenvolupament
del segon curs de flora montana a
Salardú (dedicat a la flora atlàntica),
organitzat per l’Escola de Muntanya
i l’Equip de Recerca Botànica
Ramon Pujol Alsina, a càrrec de
Josep Nuet. Són 6 cursetistes en
total. !
5 setembre. Tornem a l’activitat
després de les vacances.!
19 de desembre. Berenar per
celebrar el Nadal. S’acaba la feina
de determinació i entrada de dades
al Vegana de les mostres recollides
a Saltèguet.!
CONFERÈNCIES, AUDIOVISUALS
I VIDEOREPORTATGES!
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8 de gener. Conferència
“Ecosistemes de la Mediterrània”, a
cura de Marta Estrada de l’Institut
de Ciències del Mar (CIMIMACSIC).!
16 de gener. Projecció de
fotografies dels participants al
viatge de les Dolomites. Trobada
d’amics i participants.!
24 de gener. Conferència
“Grenlàndia, darrera frontera
humana habitada”, a cura de
Francesc Bailon, antropòleg i
estudiós dels inuit.!
6 de febrer. Projecció i
conversa: “Flors de les Dolomites
(1)”, a cura de Núria Arnan.!
6 de març. Projecció i conversa:
“Flors de les Dolomites (2)”, a cura
de Núria Arnan.!
14 de març. Projeccions: “53
sexenni de Morella” i “Dolomites”, a
cura de Julià Sàez i Corbalán.!
9 d’abril. Audiovisual “El Perú”, a
cura de David Bueno i família.!
18 d’abril. Conferència: “Els
boscos de ribera, vernedes,
freixenedes i salzedes”, a cura de
Josep M. Panareda.!
25 d’abril. Conferència:
“Almeria, quelcom més que
hivernacles”, a cura de Jaume
Arbona.!
30 de maig. Projecció: “Viatge a
Galícia”, a cura de Francesc
Juandó.!
4 de juny. Projecció: “Tot seguint
el Duero” i “Iemen i l’illa de Soqotra”
a cura de Julià Sàez i Corbalán.!
5 de juny. Projecció i conversa:
“Navarra, monuments i paisatge” a
cura de Joaquim Ferràndiz i Pilar
Umbon.!
20 de juny. Projecció:
“Kirguistan” a cura d’Alícia Pubill.!
26 de setembre. Projecció: “Illes
Açores”, audiovisual de la sortida
del juliol 2011, a cura de M. Pilar
Cabrerizo.!
8 d’octubre. Vídeo reportatge:
“Extremadura i Portugal”, a cura de
Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbon.!
22 d’octubre. Projecció de
fotografies “Dolomites – la Brenta”,
a cura dels participants al viatge.!
24 d’octubre. Projecció
d’experiències de viatge: “Jambo!
Safari per Tanzània” (1ª part) a cura
de Rafael López.!
5 de novembre. Projecció
d’experiències de viatge: “Jambo!
Safari per Tanzània” (2ª part) a cura
de Rafael López.!
21 de novembre. Conferència:
“Illes Canàries, ocells i paisatges” a
cura de Salva Solé.!
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12 de desembre. Projecció:
“Recull de viatges 2003-2004”, a
cura de Francesc Juandó.!
PRESENTACIÓ DE LLIBRES!
12 de febrer. Per a què serveix el
sexe? La història i la utilitat del sexe
com mai te l’havien explicat, llibre
de David Bueno i Eduard Martorell,
divulgadors científics.!
14 de maig. Les plantes de la
terra baixa, de Josep Nuet.
Coŀlecció Mirar i Veure.!
12 de juny. Camí de la sal,
Cardona – Piugcerdà, guia de
Josep Nuet i Lluís Willaert.!
L’assistència a les conferències,
audiovisuals i presentació de llibres
ha estat al voltant de 40 persones
de mitjana.!
Mercè Falcó!
Representant de la Secció de
Geografia i Ciències Naturals!

!

SECCIÓ D’HISTÒRIA I
ART!

!

GENER!

3) “Troia i el tresor de Príam”,
conferència. A cura de Joan
Alberich, catedràtic de grec i
traductor de La Iliada i L’odissea.!
4) Folgueroles i Tavèrnoles, sortida
cultural amb autocar. Vocals:
Mercè Falcó i Josefina Garriga.
Conjuntament amb Fotografia.!
5) Serra de Marina: de Badalona a
Montcada per Sant Pere Reixac,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
6) Biblioteca de Catalunya, visita
cultural. Cicle Biblioteques de
Barcelona. Vocal: Mercè Falcó.!
7) El barri del centre de l’Hospitalet
de Llobregat, passejada. Vocal:
Núria Casals.!
8) Costa Brava hivernal, excursió.
Vocal: Jordi Lucea.!
9) Castell de Montsoriu, excursió.
Vocal: August Bernat.!
10)Torrent d’en Güell, font del Tort i
de la Mitja Costa, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
11)Museu de Rubí, sortida cultural.
Vocal: Mercè Falcó.!
12)4 turons del Baix Llobregat,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
13)Una excursió al balcó de
Barcelona (PR C-38), excursió.
Vocal: Núria Casals.!
14)Bagatge de cançons; dies 10 i
31.!
FEBRER!
1) “Viatge a l’Alsàcia i la Selva
Negra”, projecció a cura de
Francesc Juandó.!

2) La Salut del Papiol, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
3) Presentació viatges a la Savoia i
a Bèlgica. Vocal: Mercè Falcó.!
4) Nucli històric del barri de les
corts, passejada. Vocal: Núria
Casals.!
5) Visita a l’Arxiu Arqueològic i
sales de reserva del MUHBA.
Vocals: Mercè Falcó i August
Bernat.!
6) GR 92 al seu pas per Collserola
(1ª etapa), excursió. Vocal: Núria
Casals.!
7) Biblioteca Arús, visita cultural.
Cicle Biblioteques de Barcelona.
Vocal: Mercè Falcó.!
8) Quatre volcans d’Olot, excursió.
Vocal: Jordi Lucea.!
9) La vall d’Olzinelles, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
10)GR 92 al seu pas per Collserola
(2ª etapa), excursió. Vocal: Núria
Casals.!
11)Bagatge de cançons; dies 14 i
28.!
MARÇ!
1) Recital de poesia, rapsodes:
Glòria Judal i Pep Moreno.!
2) El Lluçanès, sortida cultural.
Vocal: Mercè Falcó.!
3) Excursió sorpresa: dues pel preu
d’una. Vocal: Núria Casals.!
4) Tot passejant pel casc antic de
Sant Andreu del Palomar. Vocal:
Núria Casals.!
5) Viatge a Tunísia (1ª part),
projecció a cura de Francesc
Juandó.!
6) Sant Julià de Coaner, excursió.
Vocal: August Bernat.!
7) De l’observatori Fabra als jardins
del Laberint, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
8) Viatge a Tunísia (2ª part),
projecció a cura de Francesc
Juandó.!
9) Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, visita cultural.
Vocal: Mercè Falcó.!
10)Santa Coloma de Gramenet,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
11)Ressons de la Guerra dels
Segadors, excursió. Vocal: Jordi
Lucea.!
12)Bagatge de cançons, dies 14 i
21. Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
ABRIL!
1) Un dia amb el pastor, activitat de
silvopastura a Sant Boi de
Llobregat. Vocal: Núria Casals.!
2) L’excursionisme científic i la
descoberta de l’art medieval, a
cura de la Dra. Francesca
Español Bertran, presidenta
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d’Amics de l’Art Romànic. Vocal:
Mercè Falcó.!
3) Wagner a l’abast de tothom,
activitats musicals. Conferència
amb projecció i fragments
musicals (conjuntament amb
Cinema i Vídeo). A cura de
l’associació Wagneriana.!
4) Can Traver d’Usall, a Banyoles,
sortida cultural. Vocals: Mercè
Falcó i Lluís Willaert.!
5) Camí ral de Ripoll a
Campdevànol, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
6) Costa est, projecció, a cura de
Joaquim Ferrándiz i Pilar
Umbón. (conjuntament amb
Cinema i Vídeo).!
7) De Barcelona, edifici històric,
visita cultural. Vocal: Mercè
Falcó.!
8) El terme de Sant Fruitós,
excursió. Vocal: Jordi Lucea.!
9) Pedra gravada del Montpedrós,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
10)Poblat iber dels Vilars, a Arbeca.
Vocals: August Bernat i Mercè
Falcó.!
11)Presentació de les activitats de
primavera i estiu. Vocal: Núria
Casals.!
12)Una excursió clàssica, el
Tagamanent. Vocal: Núria
Casals.!
13)Catalunya en miniatura,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
14)Bagatge de cançons; dies 11 i
25. Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
MAIG!
1) La Savoia, viatge turístic i
cultural - Vocal: Mercè Falcó.!
2) Arqueologia agrícola, pedra seca
a l’Ordal. Vocal: August Bernat.
Excursió conjunta amb els Amics
del Catllar.!
3) “El bicentenari de Giuseppe
Verdi”, conferència.
Conjuntament amb Cinema i
Vídeo. A cura de Joan Vives,
musicòleg i coŀlaborador de
Catalunya Música.!
4) Puigsec i el torrent del Lledoner,
excursió. Vocal: Jordi Lucea.!
5) Excavacions viŀla romana torre
Llauder de Mataró. Vocal: August
Bernat.!
6) L’Ampolla de Mar – l’Ametlla de
Mar, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
7) Casa Capell de Mataró, visita
cultural. Vocal: Núria Casals.!
8) Reunió informativa del viatge a
Flandes i Luxemburg. Vocal:
Mercè Falcó.!
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9) “Carreras i Candi i la descoberta
del patrimoni medieval”,
conferència a cura del Dr.
Joaquim Graupera i Graupera.!
10)Del guarda del pantà de
Vallvidrera, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
11)“Josep Gudiol i Cunill,
arqueologia i excursionisme”,
conferència a cura del Dr.
Francesc Roma i Casanovas,
professor del Departament de
Llegües i Ciències Socials de la
Universitat de Vic.!
12)Trio de guitarres Limoncello,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo).!
13)Ermita de Sant Antoni de
Morers, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
14)Roc de sant Gaietà, ermita de
Barà, el riuet, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
15)Museu del Cannabis, visita
cultural. Vocal: Mercè Falcó.!
16)Bagatge de cançons; dies 9 i 30.
Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
JUNY!
1) Blanes, jardins Mar i Murtra,
Lloret, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
2) Montcabrer i el castell de
Burriac, excursió. Vocal: Jordi
Lucea.!
3) Sortida cultural amb autocar.
Vocal: Mercè Falcó.!
4) De Montesquiu: 2ª excursió pel
país de Josep Sellarès i la Mercè
Pérez, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
5) Cerveseria Moritz, visita cultural.
Vocal: Mercè Falcó.!
6) Tocs, quartet de castanyoles,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo ) i amb la
coŀlaboració dels Amics de
Mozart.!
7) Sortida al jardí botànic de
Montjuïc, Bagatge de cançons.
Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló. Amb la coŀlaboració de
Gabriel Bas.!
8) Caminada de capvespre: de can
Codina al pas de Barca. Vocal:
Núria Casals.!
9) Vinebre, visita cultural. Vocal:
August Bernat.!
10)Esmorzars a la fresca: la font de
l’Alzina, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
11)Concert de cant i piano,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo).
Interpretacions musicals a
càrrecs dels germans Bellmunt.!

12)Esmorzars a la fresca: font de
l’Espinagosa, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
13)Concert coral contrapunt,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo).!
14)Concert de primavera, Bagatge
de cançons i Bagatge harmònic.
Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
15)Caminada de capvespre: dels
jardins de Montbau als jardins de
Manuel J. Arnalot, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
JULIOL!
1) Esmorzars a la fresca: font de la
Budellera, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
2) Ripoll: la riera de Vilardell,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
3) Esmorzars a la fresca: font del
Bacallà, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
4) Flandes i Luxemburg, viatge
cultural del 7 al 13 de juliol.
Vocal: Mercè Falcó.!
5) Caminades de capvespre: Sant
Boi, del parc de Marianao al parc
de la Muntanyeta, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
6) Esmorzars a la fresca: la font del
Mont, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
7) Costa Brava: de Calella a
Tamariu i Llafranc, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
8) Esmorzars a la fresca: la font de
l’Arrabassada, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
9) caminades de capvespre: de
Premià a Ocata, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
SETEMBRE:!
1) Els gorgs del torrent de la
cabana, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
2) Les ermites de Lloret, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
3) Museu Pau Casals i el Riuet,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
4) Arenys de Mar i els seus
museus. Vocal: Mercè Falcó.!
5) Sant Salvador de les Espases
des de Monistrol, excursió.
Vocal: Núria Casals.!
6) Bagatge de cançons; dies 19 i
26. Vocals: Robert Híjar i roser
Castelló.!
OCTUBRE!
7) L’Ametlla: castell de Sant Jordi
d’Alfama, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
8) Projecció vídeo: recull sortides
secció a cura de Francesc
Juandó.!
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9) La tardor a la vall d’Olzinelles,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
10)Projecció vídeo: la Savoia, a
cura de Dora Serra.!
11)Concert de cant i flautes de bec,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo). A cura de
la Coral Villena i el grup Glosa
de flautes de bec.!
12)La Traviata, projecció en DVD,
activitats musicals (conjuntament
amb Cinema i Vídeo).!
13)Passeig pel barri centre de Sant
Boi de Llobregat, passejada.
Vocal: Núria Casals.!
14)Vallfogona de Ripollès, memorial
Francesc Beato, sortida cultural
(conjuntament amb Fotografia).
Vocals: Mercè Falcó i Josefina
Garriga.!
15)Dinar de retrobada dels viatges
a la Savoia. !
16)Els bufadors de Beví, excursió.
Vocal: Jordi Lucea.!
17)Poblat iber i castell de Calafell.
Vocal: August Bernat.!
18)Serralada de Marina: de
Badalona a Santa Coloma de
Gramenet per Sant Jeroni de la
Murtra i el puig Castellar,
excursió. Vocal: Núria Casals.!
19)Del parc de Cervantes a Sant
Just Desvern, excursió. Vocal:
Núria Casals.!
20)Projecció vídeo: viatge a la
Savoia, original de Francesc
Juandó.!
21)Bagatge de cançons; dies 10 i
31. Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
NOVEMBRE!
1) Camille Pissarro, visita cultural.
Vocals: Joan Bernat, Andreu i
Santandreu i Mercè Falcó.!
2) Sortida de tardor a la vall de
Camprodon, sortida cultural!
3) (conjuntament amb Fotografia).
Vocals: Mercè Falcó i Josefina
Garriga.!
4) Excursió a Collserola de
Francesc Beato del 17 desembre
2007 (1ª part). Vocal: Núria
Casals.!
5) Museu Geològic del Seminari de
Barcelona. Vocal: Mercè Falcó,
amb comentaris a càrrec del Dr.
Sebastià Calzada.!
6) Un gaudí inèdit?, visita cultural.
Vocal: Núria Casals.!
7) Del pla a la muntanya, Barcelona
als peus, excursió. Vocal: Jordi
Lucea.!
8) De Santa Coloma de Gramenet
a Badalona per la creu de
Montigalà, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
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9) Monestir de Santa Maria de
Valldonzella, visita cultural.
Vocal: Mercè Falcó.!
10)L’Esquerda – Savassona.
Vocals: Mercè Falcó i August
Bernat.!
11)L’excursió a Collserola del
Francesc Beato del 17 desembre
2007 (2ª part), excursió. Vocal:
Núria Casals.!
12)Bagatge de cançons; dies 14 i
28. Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
DESEMBRE!
1) L’elisir d’amore, òpera en
projecció de DVD (conjuntament
amb cinema i vídeo).!
2) De Sant Cugat del Vallès al barri
de Penitents (PR C-38),
excursió. Vocal: Núria Casals.!
3) Excursió sorpresa, sortida
cultural. Vocal: Mercè Falcó.!
4) Moià: coves del toll, excursió
conjunta (Secció de Geografia i
Ciències Naturals GDON i Grup
d’Arqueologia de la Secció
d’Història i Art). Vocals: Núria
Arnan i August Bernat.!
5) Descobrim Horta: de Mundet a
Vilapicina, passejada. Vocal:
Núria Casals.!
6) Cantada de nadales, Bagatge de
cançons i Bagatge harmònic.
Vocals: Robert Híjar i Roser
Castelló.!
7) Tres monestirs: Sant Cugat, Sant
Llorenç, Montserrat (etapa 1),
excursió. Vocal: Jordi Lucea.!
8) Cardedeu: Museu Tomàs Belbey
i caminada a les Franqueses del
Vallès, excursió. Vocal: Núria
Casals.!
REUNIONS DE
COĿLABORADORS DE LA
SECCIÓ!
La vocal de la Junta Directiva i
responsable de la Secció d’Història
i Art, Mercè Falcó, i els seus
coŀlaboradors s’han reunit
mensualment per a la programació i
preparació de les activitats de la
Secció.!
Socis coŀlaboradors de la secció
en el decurs de l’any 2013: August
Bernat Constantí, Núria Casals Gil,
Roser Castelló, Robert Híjar Pons,
Jordi Lucea Castellar, Joan Manuel
Martínez-Moro, Francesc Olivé
Guilera, Antoni Orland Romero,
Lluís Willaert.!
Pel Grup d’Arqueologia Pelegrí
Casades i Gramatxes. Gràcies a la
seva constat dedicació i esforç de
caràcter totalment voluntari, s’han
pogut dur a terme les activitats

anteriorment esmentades en
aquesta memòria anual; sense la
seva coŀlaboració no hagués estat
possible, en benefici del CEC i dels
seus associats.!
Al marge de donar-los les
gràcies, és just que es faci constar
el reconeixement a la seva tasca
dins la memòria d’unes activitats
que ells han fet realitat.!
Barcelona, 30 de gener del
2014.!
Mercè Falcó!
Vocal responsable de la Secció
d’Història i Art!

!

SECCIÓ DE
FOTOGRAFIA!

!

La Secció de Fotografia va preparar
per a l’any 2013 dotze sortides de
caire fotogràfic i cultural amb
autocar i solament se’n van fer set.!
Gener: a Osona. Visita guiada a
Tavèrnoles i Folgueroles. Conjunta
amb Història i Art.!
Febrer: a l’Urgell. Visita guiada
del castell de Ciutadilla, santuari del
Tallat i calçotada a Vallbona de les
Monges.!
Març: a la Segarra. Visita a
Cervera del Museu Duran i
Sanpere, i a Guissona el Museu
Arqueològic Eduard Camps
(anuŀlada per poca inscripció i
s’ajorna al mes d’abril).!
Abril: a la Segarra i Guissona
(anuŀlada).!
Abril: Setmana Santa. Viatge a
les Merindades de Burgos
(anuŀlada per poques inscripcions).!
Maig: al Ripollès. Visita guiada a
Sant Joan de les Abadesses i
Vallfogona del Ripollès a la Festa
del Roser. Conjunta amb Història i
Art (anuŀlada per poques
inscripcions).!
Juny: al Pallars Jussà. Visita
guiada del castell de Llordà i del
Museu de la Conca Dellà a Isona
(anuŀlada per poca inscripció).!
Juliol: al Garraf. A Sitges, visita
del Museu Romàntic Can Llopis i la
Casa Bacardí.!
Octubre: al Pallars Jussà. Visita
guiada del castell de Llordà i a
Isona el Museu de la Conca Dellà. !
Octubre: Memorial Francesc
Beato. Visita guiada a Sant Joan de
les Abadesses i Vallfogona del
Ripollès (conjunta amb Història i
Art).!
Novembre: al Ripollès. Visita
guiada de Camprodon i al poble de
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Setcases (conjunta amb Història i
Art).!
Desembre: sortida incògnita a
Sant Miquel del Fai i Castellterçol.!
PROJECCIONS!
XL Premi Joan Camps i Coma de
diapositives.!
EXPOSICIONS!
XLI Concurs Social de Fotografia
Artística en B/N i XXVI Concurs de
Fotografia de Temes Obligats.!
Hem tingut cura de
l’organització del XLI Concurs de
Fotografia artística en B/N, del XL
Concurs de diapositives color, del
Premi Joan Camps i Coma i del
Concurs social de temes obligats,
apartats: reixes, nines, safareig i
setrills.!
La Secció va celebrar el 109
aniversari amb un refrigeri a la sala
Francesc Beato el 10 de desembre.
En finalitzar el refrigeri es lliuraren
els trofeus dels concursos
d’enguany.!
Fem constar la relació dels
guanyadors dels concursos: Maria
Bonet, Eduard Estrada, Josefina
Garriga, Oriol Gascón, Roser
Romaní i Neus Sánchez.!
Mercè Falcó!
Representant de la Secció de
Fotografia!

!

SECCIÓ DE CINEMA I
VÍDEO!

!

Es va fer una reunió de Junta cada
mes, excepte l’agost. L’actual Junta
de vocals coŀlaboradors de la
secció esta formada per:!
• Vocal representant a la Junta del
CEC i Secretaria: Joaquim Clos.!
• Vocal de Tresoreria: Joan Manuel
Martínez-Moro.!
• Vocal de Comunicació i
Programació: Pere Parera.!
• Vocal de Cabina, Curset de vídeo
i Programació: Jordi Micó.!
• Vocal del Curset de vídeo:
Gabriel Bohigas.!
• Vocal Delegat Estat espanyol i
relacions amb la UNICA: Jan
Baca i Pericot.!
• Vocal de Concursos: Josep Rota.!
• Vocal Efectes informàtics i Curset
de vídeo: Joan Arrasa.!
• Vocals: F. Juandó i M. Vilalta.!
PROJECCIONS A LA SALA
D’ACTES!
GENER!
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• Dilluns 14: “Croacia”, de
Francesc Juandó.!
• Dilluns 21: projecció de vídeos de
Joaquim Ferrándiz.!
• Dilluns 28, “Cal Biel”, de M.
Cervera.!
MARÇ!
• Dilluns 11: projecció dels vídeos
premiats al Concurs mundial
UNICA 2012.!
• Dilluns 18: entrega medalla
UNICA a en Santiago Marré, de
Fotofilm Calella.!
ABRIL!
• Dilluns 15: projecció de vídeos de
Joan Arrasa.!
JUNY!
• Dilluns 10: “Grècia, geografia i
història”, de Joaquim Clos.!
OCTUBRE!
• Dilluns 14: projecció del
documental “s/Wagner”, de
Carles Barba i conferència a
càrrec d’Encarnació Soler.!
• Dilluns 28: projecció de tres
documentals de viatges de Josep
Rota.!
NOVEMBRE!
• Dilluns 11: “Kerepakupai
Meru” (Veneçuela), de J.M.
Parareda.!
• Dijous 14: homenatge
conjuntament amb Història i Art a
Francesc Olivé, amb la projecció
d’una videoentrevista feta per la
nostra secció.!
• Dilluns 18: Projecció/conferència
“Iŀlusió i moviment. De les
ombres al film”, de Josep M.
Queraltó. Presentació de la
proposta d’un museu permanent
del cinema a Barcelona.!
• Dilluns 25: “Sri Lanka”, de
Ramon Font.!
DESEMBRE!
• Dilluns 9: “Recordant Tomàs
Mallol”, sessió d’homenatge a
aquest cineasta traspassat
recentment, amb projecció de
tres dels seus films i un
documental sobre ell de Pere
Puigbert.!
ACTIVITATS MUSICALS!
Organitzades conjuntament amb la
secció d’Història i Art.!
• abril 11: conferència “Wagner a
l’abast de tothom”.!
• maig 7: conferència de Joan
Vives.!
• maig 23: trio de guitarres
Limoncello.!
• juny 13: tocs, quartet de
castanyoles.!
• juny 18: concert de cant i piano.!

• juny 26: concert coral contrapunt!
• octubre 16: coral Villena, cant i
flautes de bec.!

• octubre 17: projecció de La
traviata.!

• desembre 11: projecció de L’elisir
d’amore.!
22è CURSET DE VÍDEO DIGITAL!
Aquest any no es va celebrar,
perquè tan sols es van inscriu-re
dues persones.!
VIDEOTERTÚLIA!
Durant aquest any s’han celebrat
quatre sessions a la sala d’actes,
els dies 8 d’abril, 2 d’octubre, 4 de
novembre i 2 de desembre.!
55è CERTAMEN DE FILMS I
VÍDEOS AMATEURS
D’EXCURSIONS, REPORTATGES
I DOCUMENTALS!
Es van presentar 22 vídeos que van
ser projectats a la sala d’actes en
quatre sessions els dies 4, 6, 11 i
18 de febrer. El jurat es va reunir el
dissabte 23, i el dia 4 de març al
mateix lloc es va fer la lectura del
veredicte, lliurament de premis i
projecció dels films premiats.!
S’acompanya l’acta del jurat amb
detall dels membres del mateix i
premis atorgats.!
76è CERTAMEN ESTATAL DE
VÍDEO NO PROFESSIONAL.
SELECTIU UNICA 2012!
Com cada any la Secció de Cinema
i Vídeo té l’honor d’organitzar el
concurs selectiu dels vídeos que
han de representar a l’Estat
espanyol en el Concurs mundial de
la UNICA (Unió Internacional de
Cinema No Professional).!
Després d’una preselecció van
ser projectats a la sala d’actes 89
films en 5 sessions, els dies 22, i 29
d’abril i 6, 8 i 13 de maig, mentre
que el dia 25 del mateix mes el jurat
es va reunir en sessió privada per
fer un veredicte que es va fer públic
el dia 3 de juny, juntament amb la
discussió pública i la projecció dels
films seleccionats. S’acompanya
l’acta del jurat amb detall dels
membres del mateix i films
seleccionats.!
En el concurs mundial d’aquest
any celebrat a Fieberbrunn (Àustria)
del 24 al 31 d’agost els quatre
vídeos seleccionats pel nostre jurat
van obtenir una medalla d’or i premi
especial a la millor peŀlícula a Mi ojo
derecho, de Josecho de Linares;
dues medalles de bronze per El
hombre equivocado, de Roberto
Goñi, i Vecinos, de Jaime Maestro, i
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un diploma per Almufis, de M.
Angulo i Charlie Conroy. El
programa espanyol per obtenir el
segon premi per països. Tot un èxit
de la representació espanyola a la
UNICA i a la vegada una felicitació
per al nostre jurat per saber escollir
els quatre vídeos presentats.!
Joaquim Clos!
Vocal responsable de la Secció de
Cinema i Vídeo!

!
GUIES DEL CEC!
!

El 2013 ha estat un any
d’implementació del nou projecte de
Guies del CEC obert a tot tipus de
de perfil de participants, des del
novell fins a l’expert, tant per als
socis com per als no socis.!
La resposta a la nostra proposta
ha estat molt satisfactòria i les
expectatives de cara al 2014 són
les d’augmentar el número de
participants i mantenir el bon nivell
de satisfacció i atenció als nostres
clients.!
Nombre d’activitats realitzades:
80. Nombre de participants totals:
309 (124 socis i 185 no socis).!
Estadística de participació de
clients per activitat:!
• barrancs (102),!
• vies ferrades (61),!
• raquetes de neu (59),!
• alpinisme (41),!
• escalada (19),!
• esquí (10),!
• estades d’aventura (9), i!
• espeleologia (7).!
CENTRES ESCOLARS!
El projecte d’activitats per a centres
escolars ha fet un canvi en
l’estratègia comercial durant aquest
2013 i ja comença a recollir els
seus fruits.!
Destaquem, sobretot, l’alt nivell
de satisfacció tant dels nens com
dels mestres que han participat de
les nostres activitats. La nostra
filosofia i el valor afegit del Centre
Excursionista de Catalunya és molt
valorat, i la millor prova és que el
100% de les escoles que han
participat volen repetir l’any vinent.!
De cara al 2014 les expectatives
són molt bones i amb una crescuda
important, i no només en activitats
d’un dia sinó amb estades
d’aventura i estades d’esquí.!
Escoles 2013: 6 escoles (354
alumnes). Escoles reservades
2014: 11 escoles (628 alumnes).!

!
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ESCOLA DE MUNTANYA!

!

Els projectes de l’any 2013 han
estat els següents:!
1) Cursos de formació. Es fan
31 cursos (6 d’escalada, 10
d’alpinisme, 2 d’esquí de muntanya,
1 d’alta muntanya, 1 de barrancs, 2
de cartografia digital i GPS, 1
d’orientació, 4 amb l’Equip de
Recerca Botànica, 1 d’esquí nòrdic
i 3 cursos de formació a mida) amb
un total de 275 alumnes. Comptem
amb un equip tècnics esportius que
fa possible el nostre alt nivell
formatiu i pedagògic. Vetllem per la
constant actualització dels nostres
guions formatius. Oferim cursos
amb uns continguts actualitzats i
amb les tendències i el materials
mes innovadors. Els nostres
alumnes gaudeixen d’una bona
experiència formativa que els
permet desenvolupar-se amb
seguretat en el medi. !
2) Xarxes socials. Més de 2.000
seguidors a la nostra pàgina del
Facebook. Utilitzem les xarxes
socials per promocionar els nostres
cursos, penjar fotos, penjar
ressenyes i crear continguts
d’interès. Al canal YouTube,
pengem els vídeos i a la pàgina del
flickr publiquem totes les fotos dels
cursos i activitats realitzades per
l’Escola i els Guies del CEC:!
https://www.facebook.com/
escolaiguies.cec !
http://www.youtube.com/
EscolaiGuiesCEC !
http://www.flickr.com/photos/
escolaiguiescec!
3) Comunicació i difusió. Es
confecciona un díptic amb els
cursos i activitats dels Guies i el
repartim per botigues d’esport de
Barcelona i altres llocs d’interès.
Publiquem anuncis a la revista
Muntanya i publiquem els cursos i
activitats cada mes al Butlletí
d’activitats del CEC. !
4) Renovem l’apartat web de
l’Escola (http://escola.cec.cat)
creant els següents apartats: qui
som, cursos de formació,
informació general, Escola jove
d’escalada, Escola d’esquí alpí,
Mailing Escola, xarxes socials,
serveis i avantatges, patrocinador
oficial, àlbums de fotos, inscripcions
obertes, destaquem l’apartat
d’opinions dels nostres alumnes i
molt especialment el nou espai: El
Racó de Ferran Latorre, on el

Ferran, com a soci del CEC, ens
recorda la importància de la
formació per fer activitats de
muntanya amb seguretat. !
5) També obrim les activitats a
diferents portals d’internet. Oferim
cursos i activitats a través de
Senderisme.com, Yumping,
Propostes.com, i també al Carnet
Jove.!
6) Organització
d’esdeveniments. Aquest any
l’Escola ha participat en la
coordinació de dos esdeveniments.
Per una part, i per segon any
consecutiu, amb l’Alpine Athlete
Film Tour de Dynafit i Primaloft, en
què en l’edició d’enguany s’han
projectat dues peŀlícules fascinants
i espectaculars al voltant del món
de l’esquí de travessa d’alta
muntanya: Füng Tage im
September (Cinc dies de setembre)
i Valhalla. D’altra banda, s’ha
organitzat la 18a Fira de material
usat de muntanya i esquí.!
7) Centre oficial de pràctiques.
L’Escola de Muntanya acull per les
seves pràctiques de tècnics
esportius a tots els alumnes que
ens ho demanen. Aquest any han
passat per la nostra Escola 17
alumnes del CAR de Sant Cugat,
de l’IES de la Pobla i INEFC.!
8) La marca Salewa. Com a
patrocinadora oficial de l’Escola,
hem elaborat un pla de màrqueting
anual amb totes les accions
conjuntes. Destaquem el val de
descompte del 15% que donem a
tots els participants dels nostres
cursos i les promocions mensuals
de material per tots els socis, amb
uns descomptes especials.!
9) Relació amb les seccions.
Conjuntament amb la Secció
d’Esquí Nòrdic organitzem el Curs
d’iniciació i perfeccionament d’esquí
nòrdic. Amb l’Equip de Recerca
Botànica Ramon Pujol i Alsina hem
organitzat el primer Curs de flora
mediterrània, el segon Curs de flora
montana: flora atlàntica, el curs
monogràfic de prats d’alta
muntanya en sòls calcaris i el Curs
monogràfic de boscos subalpins de
pi negre. Amb la Secció de
Muntanya els convidem a les
cloendes dels cursos per tal que
puguin explicar als alumnes totes
les activitats que es fan a la secció i
continuar fent activitat amb ells. !
10) Sala d’escalada de bloc.
Organitzem la III Competició a la
sala de bloc del CEC, amb molt
bona participació dels usuaris de la
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sala. Ampliació del nombre de
presses i dos Dragon Balls. Fem el
manteniment i l’actualització de les
vies de la sala, per que els socis
puguin fer correctament els seus
entrenaments.!
11) Escola Jove d’Escalada. Per
segon any consecutiu, l’Escola
Jove té un grup de 12 nens de 6 a
14 anys, dividits en tres grups de
petits, mitjans i grans, que cada
dimecres a la sala de bloc, fan
l’activitat extraescolar i una sortida
en roca de pares i fills al final del
trimestre. Mitjançant jocs i exercicis
específics afavorim un millor
desenvolupament motriu, cosa que
incideix de forma positiva en la
coordinació, la lateralitat, l’autopercepció, l’equilibri, l’autocontrol i
la consciència de risc.!
Carol Torres!
Coordinadora de l’Escola de
Muntanya!

!
COMISSIÓ D’INFANTS!
!

Com a punt important cal destacar
el compromís de la Junta i diversos
pares en l’organització de sortides;
fins un total de 19 pares han actuat
com a vocals. Això ha permès
realitzar un total de 21 activitats.
Malauradament les condicions
meteorològiques van fer alterar o
anuŀlar algunes de les sortides.
Tenint en compte els períodes
festius, aquest nombre de sortides
efectivament realitzades representa
gairebé una activitat cada 15 dies.
Aquest ritme ha permès fer un
ventall molt ampli d’activitats,
combinant les tradicionals
d’alpinisme amb sortides més
lúdiques: des d’esports d’hivern
com raquetes a les Bulloses o
sortides d’esquí alpí a Andorra, a
l’ascensió al Pedraforca o al
Canigó, o des de una sortida en
bicicleta de dos dies pel canal de
Midi, des de Tolosa a Carcassona,
a una excursió de dos dies pel
Montsant coincidint amb la
celebració del Nadal. També s’han
fet algunes sortides culturals com la
visita a l’Aquari, una visita guiada a
la Sagrada Família i una altra a la
Colònia Güell, que vam combinar
amb una sortida BTT pel delta del
Llobregat. La programació de
les sortides ha tingut en compte
també, el conèixer indrets poc
coneguts de la geografia propera.
En aquest sentit, a banda de les
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sortides d’alta muntanya, també se
n’han fet d’altres de muntanya
mitjana i de baixa muntanya.!
Hem realitzat activitats pels dos
grups que ja es van definir en el
passat: júniors i minyons, i fins i tot,
vam fer una excursió apta per a
molt menuts pel Montgrí on ens
vam banyar en diferents cales.
S’està intentant potenciar les
activitats pels minyons a fi de poder
donar continuïtat al grup en el futur.!
De les activitats realitzades,
algunes han estat excursions en
cap de setmana, amb pernoctació
d’una nit. Això ha permès arribar a
llocs més llunyans i fer activitats de
més d’un dia. També ha permès la
convivència dels infants i els adults
en una situació diferent de
l’habitual. Tanmateix la crisi
econòmica fa que es limitin
aquestes sortides perquè el cost
per les famílies és més elevat.!
Un fet destacat ha estat la
formació de vocals de la Comissió
d’Infants. Va consistir en unes
sessions teòriques a la seu del
CEC a Barcelona i un cap de
setmana a Ulldeter per la part
pràctica. Hi van participar gairebé la
totalitat dels vocals. A l’estada del
cap de setmana també hi
participaren els infants que van
tenir un programa propi. Des de la
Comissió d’Infants es vol agrair a la
Junta i a l’Escola de Muntanya,
l’esforç i la voluntat de portar a
terme aquesta activitat. Per la
Comissió d’Infants, caldria que
aquesta formació es programés
novament en el futur perquè atès
que la Comissió d’Infants va
adreçada a famílies amb fills d’entre
6 i 14 anys, amb el temps es
produeix una renovació natural.
Això vol dir que els membres ja
formats deixen la CI i n’entren de
nous sense formació.!
D’altra banda, des de la
Comissió d’Infants es vol agrair que
la petició que es féu d’activar el
Grup del Jovent s’hagi portat a
terme. Esperem que tingui el
dinamisme necessari per tirar
endavant i que el grup d’infants
puguin continuar anant a la
muntanya quan ja no ho vulguin fer
amb els seus progenitors. !
Una a una, les sortides
realitzades durant aquest any 2013
es poden consultar a l’apèndix final
de taules.!
Ágata Pedrerol!
Vocal responsable de la Comissió
d’Infants!

!
DINAMITZACIÓ SOCIAL!
!

Durant tots els dimecres de l’any
2013 s’ha fet l’activitat corporal de
tai-txi-txuan, a cura de Natividad
Gordo, i de manera totalment
altruista, sent l’assistència dels
socis continuada.!
També es va dur a terme un
Curs d’aprenentatge de sardanes, a
cura de Mercè Arquè i Toni Horta. !
Es va projectar la peŀlícula
Amazonian vértigo: Salto Ángel,
Venezuela, a cura d’Eduard Font,
coŀlaborador del Festival de Torelló.!
Es va pronunciar la conferència
“Més enllà del límit: del nivell del
mar a 8.000 metres”, a cura del
nostre consoci i alpinista Ferran
Latorre, que ens va parlar de la
seva experiència per damunt dels
8.000 metres. Un cop finalitzada la
seva presentació, s’inaugurà una
exposició amb fotografies seves. !
També es van projectar les
peŀlícules Pyràmide (2008, França),
una ascensió al cim Balmhorn de
4.000 m, i La llegenda de la Pierra
Menta (2005, França), la història
d’una de les curses de muntanya
més reconegudes del món.!
Pel que a la presentació de
llibres, es donaren a conèixer la
guia Olesa de Montserrat i entorns,
guanyadora del XV premi
d’estudiants 2010, a cura de Joan
Soler Gironés; el llibre Noche
estrellada, d’Isabel Suppe. Aquesta
escriptora va patir un accident
escalant en una muntanya de 5.500
m a Bolívia, on va morir el seu
company i ella va patir un greu
accident. Relata en aquest llibre la
seva angoixa.!
També es va fer la Presentació
del llibre Les truites als estanys dels
Pirineus, d’Alexandre Miró Pastor. !
La projecció del film La cordée
du rêve, premiada el 2004 en
diversos concursos a Suïssa,
França, G. Bretanya, Torelló,
Cervinia, Chequia, etc.!
La ruta del Quixot, projecció del
DVD de la ruta que es va fer el mes
d’agost del 2010, amb en Francesc
Beato, a cura de M. Àngels Vilana.!
La llamada del silencio, peŀlícula
de Joe Simpson, en l’intent
d’escalar la cara nord de l’Eiger
l’any 1936. Presentat per Xavier
Santos. !
Presentació del llibre Les 50
millors excursions amb raquetes de
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neu, de Manel Figuera i Abadal, a
cura de l’autor i d’Oriol Massó de la
Llibreria Horitzons.!
Projecció de la peŀlícula Marco
Étoile Filante, de Bertran
Delapierre. Ascensió a l’Everest
amb descens amb surf de neu. !
Berhault, de Gilles Chappaz i
Raphaël Lassablière. Peŀlícula en
homenatge a un alpinista que va
morir al 2004 al Dom. A cura
d’Eduard Font.!
Projecció de la peŀlícula
Passagers de l’Everest, de Pierre
Dutrievoz, a cura d’Eduard Font. !
Projeccions Tot seguint el Duero i El
Iemen i l’illa de Soqotra, a cura de
Mercè Arquè i Toni Horta. !
Projecció del documental Els
meus set cims, i presentació del
llibre, a cura de l’autor Joan Clofent,
que va superar un càncer pujant set
dels principals cims del món. Un
interessant documental i llibre sobre
una superació personal. !
Presentació del llibre Els
templers, guerrers de Déu, de Joan
Fuguet i Carme Plaza. !
Projecció del film Imatges per a
la història, del nostre consoci Jordi
Pons i Sanginés. Un recull
d’imatges que en el seu temps
varen ser notícia dins i fora de
Catalunya.!
Presentació del llibre Ki, ki, so,
sooo!, les nou portes del Zangskar,
d’Enric Soler i Raspall.!
Projecció de la peŀlícula
Llicència per matar, protagonitzada
per Clint Eastwood rodada als Alps
Suïssos, a cura de Xavier Santos. !
Coŀloqui sobre el tema
“Catalunya-Espanya vs. Comunitat
ibèrica de nacions”. Participants
Frank Dubé i Santiago Espot.
Moderadora Marta Bovet,
presentació a càrrec d'en Lluís
Willaert.!
Pepa Igartua!
Vocal responsable de Dinamització
Social!

!
ÀREA DOCUMENTAL!
!

Un cop donat per finalitzat el
conveni de coŀlaboració entre el
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de
Barcelona i el Centre Excursionista
de Catalunya per al
desenvolupament del pla director
de l’arxiu històric, del pla director
del fons documental i del pla
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director del patrimoni artístic de
l’entitat (2009-2012), s’han
continuat realitzat les actuacions i
tasques planificades segons el
calendari previst, fet que ha estat
possible gràcies a la continuïtat del
suport ofert per les següents
institucions: l’Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) i la Diputació de
Barcelona que, gràcies a la
signatura del conveni anual 2013
amb el Centre (conveni de
coŀlaboració entre l’Institut de
Cultura de Barcelona, la Diputació
de Barcelona i el Centre
Excursionista de Catalunya per
donar continuïtat al pla director de
l’àrea documental de l’entitat), han
possibilitat la continuïtat dels plans
directors de la biblioteca i l’arxiu
històric. !
La dotació econòmica d’aquest
conveni per al 2013 ha estat de
42.000 €. Menció a part mereix el
finançament de la Fundació “la
Caixa” per dur a terme el pla
estratègic de l’arxiu fotogràfic
2009-2016, la digitalització de
l’arxiu fotogràfic de l’entitat.!
L’aportació econòmica externa a
l’àrea documental durant el 2013,
en detall, per als corresponents
projectes proposats ha estat la
següent:!
1. Diputació de Barcelona. Conveni
Diputació de Barcelona-ICUBCEC 2013, continuïtat al pla
director de l’àrea documental,
amb 37.000 €.!
2. Institut de Cultura de Barcelona
(ICUB). Conveni Diputació de
Barcelona-ICUB-CEC 2013,
continuïtat al pla director de
l’àrea documental, amb 5.000 €.!
3. Fundació “la Caixa”. Pla
estratègic de l’arxiu fotogràfic
2009-2015, amb 342.600 €. !
El consell assessor de l’àrea
documental, format pel president
Josep Manuel Puente i Pubill, el
vicepresident Ignasi Forcada i
Salvadó, Pepa Igartua (secretària),
Francesc Olivé i Guilera, Antoni
Pladevall i Font, Carles Gasòliba i
Böhm, Josep Lluís Alay i
Rodríguez, Jordi Casassas i
Ymbert, Jaume Sobrequés i Callicó
i Cristina Ferrer i Coromina
(coordinadora de l’AD), s’ha reunit
el dia 10 d’abril del 2013 en la seva
tercera reunió des de la seva
formació.!
El consell assessor de la Masia
Mariona ha impulsat el record de
Rafael Patxot amb l’ànim de
contribuir al necessari i just

reconeixement de la figura i l’obra
del que fou insigne patrici, mecenes
i soci del CEC. Aquest òrgan està
integrat per diverses institucions o
personalitats vinculades amb l’obra
de Rafael Patxot: el Centre
Excursionista de Catalunya, les
dues Diputacions de Barcelona i
Girona, les Universitats de
Barcelona i Girona, el monestir de
Montserrat, el Servei Meteorològic
de Catalunya, l’Institut d’Estudis
Catalans, l’Agrupació Astronòmica
de Sabadell, els ajuntaments de
Fogars de Montclús i Sant Feliu de
Guíxols, els museus la Tela de
Granollers i la Gabella d’Arbúcies i
la família Carreras-Patxot.!
Des d’aquest consell s’ha
impulsat la commemoració del 50
aniversari de la mort de Rafael
Patxot, que s’esdevindrà el 2014, i
en aquest sentit s’ha creat un grup
de treball que ha elaborat un seguit
d’accions commemoratives i de
reconeixement a la seva figura .!
A continuació es fa una
descripció resumida i global de la
feina realitzada.!
Des de l’àrea documental s’ha
participat en nombroses reunions
del grup de treball que organitza la
commemoració del 50è aniversari
de la mort de Rafael Patxot Jubert i
s’han dut a terme diverses accions i
actes com el que tingué lloc a la
seu del Centre amb motiu del 137è
aniversari del CEC, el 26 de
novembre del 2013. Precedit del
president, i de Joan Puigdollers i
Fargas, regidor de Medi Ambient i
Serveis Urbans de l’Ajuntament de
Barcelona i diputat delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona, Joaquim
Puigvert, professor titular d’Història
Contemporània de la Universitat de
Girona pronuncià la
conferència: “Rafael Patxot i la
tradició dinàmica de l’excursionisme
científic i cultural”.!
S’ha participat en la definició
d’un calendari d’actes general per
al 2014 i 2015 en què l’aportació
del CEC es basarà en la publicació
d’una separata que reculli el conjunt
de sermons de la medalla d’or de
Rafael Patxot, publicats als
butlletins del CEC (1924-1936),
prologada i editada pel Jordi
Casassas i Ymbert (prevista per
novembre 2014).!
També s’ha treballat en
l’elaboració del web Univers Patxot
i en l’organització d’una futura
exposició (2015), tot cedint-ne
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material original, així com en la
difusió de l’aplicatiu treballat sobre
les 7.700 imatges de l’Estudi de la
Masia Catalana que permet situar i
cercar les antigues imatges de les
masies sobre el mapa de
Catalunya. Es preveu la publicació
d’un article especialitzat sobre
l’aportació de Rafael Patxot en tots
els àmbits a la revista Muntanya
(setembre 2014).!
Pel què fa a l’Arxiu Fotogràfic
cal destacar el pla dut a terme per
impulsar i millorar la difusió dels
serveis que ofereix l’arxiu, del qual
l’acció més destacada ha estat la
renovació del web de l’AFCEC,
amb la incorporació de les noves
galeries temàtiques (selecció de les
millors imatges agrupades en les
temàtiques més representatives: la
muntanya, l’excursionisme, la
reproducció del patrimoni artístic,
l’arquitectura, l’enginyeria, l’esport,
l’oci, l’etnografia, la vida rural, la
ciutat, la vida quotidiana, així com
la vida social i política del país. Les
trobareu totes agrupades a l’apartat
del nou web GALERIES. L’AFCEC
ha estrenat nou web: http://
arxiufotografic.cec. !
S’ha continuat duent a terme les
tasques programades segons el
calendari previst en el projecte pla
estratègic de l’arxiu fotogràfic
2009-2016, digitalització de l’arxiu
fotogràfic de l’entitat.!
En concret, i fins a finals de
2013, s’ha iniciat el procés
d’avaluació i selecció de les
imatges. S’ha continuat amb els
processos de neteja i conservació,
buidatge, digitalització interna
(vidre), i de catalogació de les
imatges, que s’han publicat a la
Memòria Digital de Catalunya.
També s’ha prosseguit amb
l’externalització de la digitalització
de part del fons (plàstic, afegint-se
també part del vidre ).!
El total d’arxius digitalitzats a 31
de desembre del 2013 ha estat de
135.934.!
El total d’imatges catalogades
durant l’any 2013 ha estat de
41.726, essent el total d’imatges
catalogades a 31 de desembre, de
102.775.!
El total d’imatges consultables a
la Memòria Digital de Catalunya
(31/12/2013): 91.654 imatges
pertanyents a 11 coŀleccions i 50
fons personals.!
S’ha adquirit el material de
conservació necessari per ubicar
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les imatges en els dipòsits
definitius.!
En l’apartat de la biblioteca cal
destacar les novetats a
l’hemeroteca digital, en la qual
s’han inclòs tots els números a text
complet de la revista Muntanya en
català (recentment digitalitzats, des
de 1970 fins al darrer any en curs),
així com el Butlletí Arqueocec,
produït pel Grup d'Arqueologia
Pelegrí Casades i Gramatxes.!
Aquesta eina us permet la cerca
al text complet de la totalitat dels
números, o bé anar clicant número
per número per accedir al seu
contingut: http://biblioteca.cec.cat/
opac_cec/index.php?
lvl=hemeroteca&catid=1 !
També ressaltem la coŀlaboració
per part de la biblioteca del CEC en
l’elaboració de Cultura de
muntanya: bibliografia bàsica,
coordinada des del Servei
d’Informació Selectiva del Servei de
Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya: http://www20.gencat.cat/
docs/CulturaDepartament/DGCC/
Documents/Arxiu/SIS/CdeMu.pdf. !
I de manera especial, cal dir el gran
esforç que s’ha fet per mitjà de les
xarxes socials en dinamitzar i
difondre les novetats arribades a la
biblioteca i qualsevol acte relacionat
amb el seu fons i els seus serveis.!
S’han continuat rebent les
novetats editorials d’acord amb els
convenis signats entre el Centre i
diverses editorials especialitzades
en excursionisme, muntanya i
cartografia. Aquests acords
suposen per a la biblioteca rebre
dos exemplars de totes les novetats
editorials que publiquen a canvi
d’oferir-se la ressenya a la revista
Muntanya. En total l’acord es manté
amb una selecció d’editorials
especialitzades de Catalunya
(Alpina, Cossetània, Piolet, Farell,
Garsineu) i d’Espanya (Prames,
Desnivel i Sua).!
S’ha prosseguit amb la
catalogació de les novetats
editorials a la biblioteca, així com
del fons retrospectiu i d’interès per
als usuaris.!
A l’arxiu històric, a banda de les
tasques ordinàries de l’arxiu, s’han
pogut dur a terme tres projectes. Tal
i com estava programat en el
Conveni:!
• S’ha instaŀlat la base de dades
interna de l’arxiu a un servidor
web definitiu: http://
arxiucec.einatec.com !

• S’ha introduït la totalitat de la
descripció arxivística, la
indexació, a més de la
localització de les capses (a
nivell de sèries) a la nova base
de dades, cosa que permet la
cerca a la documentació històrica
del CEC a través d’un únic
cercador i la seva localització. !
• S’han digitalitzat les actes de la
Junta Directiva del CEC (alta
resolució i còpia per la difusió)
corresponent als períodes
1912-1931, d’acord amb el
projecte impulsat per la Diputació
sobre la Mancomunitat de
Catalunya i el Centre
(1914-2014: Centenari de la
Mancomunitat de Catalunya).!
• S’han adjuntat les imatges de
cada acta (fitxers a baixa
resolució digitalitzats) a la fitxa de
cadascuna de les sessions
d’actes corresponents).!
• S’ha resumit, descrit i indexat les
sessions de les actes de la Junta
Directiva del CEC corresponents
als períodes 1912-1931, fent
especial referència als contactes
i relacions que tingué l’entitat
amb la Mancomunitat de
Catalunya.!
Pel què fa a la cartoteca, el fons
cartogràfic ha estat seleccionat per
part de l’ICC per formar part del
portal de mapes antics de
Catalunya al catàleg IDEC, entre
altres entitats (Biblioteca de
Catalunya, Biblioteca Víctor
Balaguer i la Cartoteca de
Catalunya, de l’ICC), http://
catalegidec.icc.cat !
S’han georeferenciat sis mapes
antics i s’està treballant en la difusió
del projecte i poder continuar amb
la resta del fons digitalitzat.!
BIBLIOTECA!
S’ha prosseguit amb el
manteniment i millora del
programari lliure per a biblioteques
PMB, utilitzat per al catàleg local i el
Catàleg Coŀlectiu de les
Biblioteques Excursionistes
(CCBE). L’objectiu d’aquest
projecte és el d’integrar els diversos
fons bibliogràfics que comparteixen
aquest àmbit temàtic, compartint
registres bibliogràfics i
coneixements tècnics relacionats
amb la catalogació i la indexació.
S’ha generalitzat i estès a la totalitat
de socis el préstec automatitzat.!
Serveis al soci. Durant aquest
any la biblioteca ha rebut 1906
consultes i ha realitzat 450 préstecs
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de documents. Respecte a les
adquisicions, s’han registrat 149
noves entrades de llibres, 58
mapes i 2 DVD. El catàleg en línia
de la biblioteca ha rebut 3.005
visites.!
Serveis externs. S’ha coŀlaborat
amb l’aportació de fons documental
i referències bibliogràfiques per a la
realització del Corpus bibliogràfic
excursionista català, de Joan
Escalé Bosch; per a la recopilació
de material pel futur Museo del
Esquí Paco Fernández Ochoa; per
a la construcció d’una base de
dades completa i en línia del
Catàleg espeleològic de Catalunya
(www.espeleoindex.com), a cura de
Josep Manuel Miñarro Urrestarazu i
Francesc Rubinat Aumedes; per a
la publicació del treball Les
campagnes méconnues de
géodésiens espagnols, a càrrec de
Francisco Termenón; per a la
realització d’una història de la
premsa excursionista catalana, a
càrrec de Carles Capellas
Cabanes; per a la construcció d’una
base de dades de les ascensions
catalanes a tot l’arc alpí, a càrrec
de Jordi Lalueza Foix; per a la
realització d’una història de la
fotografia de muntanya del segle
XIX, a càrrec de Ramon Barnadas, i
per a la publicació de la Monografia
lingüística de Vallcebre, de Marià
Grandia, edició a càrrec de Ramon
Felipó.!
La biblioteca del CEC ha
participat en l’elaboració de la
bibliografia selectiva sobre
muntanya anomenada Cultura de
muntanya, http://www20.gencat.cat/
docs/CulturaDepartament/DGCC/
Documents/Arxiu/SIS/CdeMu.pdf,
impulsada pel Servei de
Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, juntament amb la
Biblioteca Comtat de Cerdanya de
Puigcerdà, la Biblioteca Pública del
Govern d’Andorra, la Biblioteca
Nacional d’Andorra i la Llibreria
Quera de Barcelona. La tria
bibliogràfica inclou únicament obres
disponibles al mercat per tal de
facilitar la formació d’una coŀlecció
bàsica sobre la matèria.!
Així mateix, nombrosos
investigadors i doctorands han
consultat el fons de la biblioteca per
a l’elaboració d’articles i tesis
doctorals.!
També s’han realitzat
intercanvis bibliogràfics amb les
biblioteques de la Universitat
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Politècnica de Catalunya, de la
Universitat Jaume I, de la
Universitat de Vic, de la Universitat
de Lleida i de la Universitat de
Girona.!
Donatius. Editorials: Angle,
Cossetània, Desnivel, Entrecomes,
Empúries, Espasa, Piolet, Prames,
Sua i Tushita.!
Entitats i institucions: Unió
Excursionista de Catalunya, Institut
Cartogràfic de Catalunya, Fundació
Lluís Carulla, Ajuntament de
Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Fundació Rafael Masó,
Museu Frederic Marès, Societat
Catalana de Geografia, Obra Social
“la Caixa”, Federació Catalana
d’Espeleologia, Observatori del
Paisatge de Catalunya, Institut
d’Estudis Catalans, Agrupació
Astronòmica de Sabadell, Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, Real
Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara, Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, Esbart
Català de Dansaires, Fundació
Cultural Montcada, Foto Film
Calella i Museu de Ciències
Naturals de Granollers.!
Particulars: Josep Manuel
Puente, Ignasi Forcada, Pepa
Igartua, Antoni Pladevall i Font,
Ramon Felipó, Araceli Segarra,
Carles Gasòliba, Francesc
Taxonera, Antoni Real, Lluís
Willaert, Joan Soler Gironès, Xavier
Mas i Soler, Josep Manuel Miñarro,
Manuel Castellet, Agustín Faus,
Andoni Canela, Héctor Oliva, Itziar
Marcotegui, Pablo Strubell, Joan
Fuguet, Enric Soler i Raspall, Víctor
Ferrer Rico i Juliette Chavigné.!
Difusió. Els perfils de la
biblioteca del CEC al Facebook i al
Twitter han arribat als 467 i 128
seguidors respectivament.
L’objectiu principal es donar
conèixer els serveis i fons de la
biblioteca i augmentar-ne la seva
visibilitat: http://www.facebook.com/
biblioteca.cec, https://twitter.com/
BibliotecaCEC. !
CARTOTECA!
Mapes antics del CEC a la Memòria
Digital de Catalunya: http://
mdc.cbuc.cat/cdm/search/
collection/mapesCEC. !
Accessos 2013: 3.230 visites
web al catàleg de la cartoteca
(biblioteca del CEC): http://
biblioteca.cec.cat/opac_cec/
index.php?lvl=cartoteca. !
S’ha completat la catalogació de
260 mapes al catàleg PMB, tot

afegint-li la imatge, així com s’ha
corregit la catalogació d’uns 80
mapes.!
Cartoteca històrica del CEC
(biblioteca del CEC): http://
biblioteca.cec.cat/opac_cec/
index.php?
term=&area=cartoteca_historica&lvl
=cartoteca&from=0&submit=Cerca. !
Participació en l’elaboració del
portal de mapes antics de
Catalunya al catàleg IDEC (en
construcció) impulsat per l’Institut
de Dades Espacials de Catalunya
(IDEC)- ICC. Mapes del CEC a:
http://catalegidec.icc.cat. !
Ordenació i classificació de 15
mapes antics. Consultes externes:
12.!
ARXIU HISTÒRIC I INTERMEDI!
L’arxiu històric del CEC (AHCEC)
ha complert amb les fites que tenia
programades d’executar en relació
a la gestió, preservació,
conservació i difusió des seus fons
històrics i semi actius.!
Evolució i gestió dels dipòsits
documentals. Durant el primer
trimestre de l’any ha estat
ingressada documentació per
transferència de secretaria,
seccions i atenció al soci que es
conservaven als respectius
departaments, així com quatre
donacions d’empreses i particulars
vinculats al CEC per diverses vies i
que corresponen a documentació
en suport paper i peŀlícula produïda
al llarg de la vida de l’entitat que
encara restaven en els respectius
domicilis i seus privades.!
Ha estat revisada, reordenada i
reubicada la documentació
concentrada en el dipòsit del primer
pis dels compactes A17, A20 i A21,
juntament amb la que s’ha
ingressat durant el 2013. !
L’ocupació real a 31 de
desembre del 2013 és de 250 ml de
dipòsit en capses normalitzades
foli, 40,5 ml de dipòsit en planeres,
22,6 ml dipòsit arxiu intermedi. Han
estat preses i controlades les
mesures de temperatura i humitat
durant tot l’any de tots els espais
documentals del AHCEC. Així
mateix s’ha dut a terme un protocol
de manteniment i neteja dels espais
de conservació documental.!
Espais, emmagatzematge,
transferències i esporgades. Durant
el 2013 l’arxiu intermedi s’ha
mantingut ubicat provisionalment en
el pis adjacent de paradís 10.
Aquest dipòsit disposa d’un espai
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sensiblement inferior als 73,40 ml
que tenia el primer dipòsit. Es
mantenen en aquest espai
dipositats tots els fons de
documentació semiactiva
classificats més la nova
documentació ingressada durant el
primer terç del 2013 amb una
ocupació documental a 31 de
desembre del 2013 de 23,6 ml (236
capses). Així l’arxiu intermedi
durant el 2013 ha crescut en 0,6 ml. !
Durant el 2013 a l’espai de
l’arxiu històric s’han acabat les
tasques de tractament documental i
revisió fins el compacta A21.
Només una documentació
bibliogràfica ha estat traspassada a
la BCEC.!
A l’espai de planeres de l’arxiu
històric no hi ha hagut ingressos
documentals, però sí reubicació de
documentació i actualització de
registre d’ubicació.!
S’han executat les instruccions
per les transferències documentals
de les unitats de l’entitat a l’arxiu
intermedi entre gener i març.
Durant el primer trimestre de l’any
han estat fetes les transferències
documentals corresponents a
administració i secretaria, i les
seccions de Geografia,
Arqueologia, ERE, Muntanya,
revista Muntanya, Cinema i Vídeo.
Fora de termini i al llarg dels altres
tres trimestres han estat
transferides la documentació
habitual digital d’Arqueologia,
Butlletí CEC i revista Muntanya.!
No s’han executat esporgades
durant el 2013. Si s’ha preparat 8
capses de documentació prevista
per esporgar i pendent de ser
aprovada per l’ AD i JD.!
Tractament documental.
Classificació, ordenació i primer
inventari de la documentació dels
compactes A16 a A21.!
Reubicació documental i
actualització de l’inventari de les
planeres AP1 a AP30. Aquestes
planeres contenen pergamins,
cartells, gravats, dibuixos i plànols.!
A l’arxiu intermedi ha estat
gestionat el sistema de carpetes
per al servidor per allotjar la
documentació electrònica que
arriba a l’arxiu des de totes les
unitats documentals, seccions i
àrees. S’han modificat alguns dels
permisos d’acció i accés sobre
aquesta documentació aprovada
per gerència. S’ha continuat
allotjant la documentació en les
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carpetes electròniques
corresponents.!
A l’arxiu intermedi s’ha fet la
classificació i tractament
documental de transferències
realitzades i introducció de la
informació a la base de dades de
l’AICEC. Volum total AICEC a
31/12/2013: 226 capses (22,6 ml)!
Instruments de descripció. Base
de dades de l’AHCEC. Aquest
projecte ha constat de vàries fases:!
a) reinstaŀlació de l’ICA-ATOM 1.3.1
a un servidor web. En espera de
ser aprovat per part de la JD,
s’oferirà des del web de l’AHCEC
l’accés a la descripció de l’arxiu
(sense poder accedir-se a la
informació i accés a la unitat
documental simple o document);!
b) preparació sessió informativa
amb els membres del SAF (Servei
arxius de la Federació de Monges
Benedictines) sobre ICA-Atom. La
sessió es realitzarà al mes de gener
del 2014.!
Projecte de descripció,
indexació i localització del fons
històric a la base de dades de
l’arxiu, ICA-ATOM (conveni 2013
Núria Téllez).L’AHCEC ha adaptat
el seu quadre de classificació
orgànic a un model de quadre de
classificació funcional per facilitar
les transferències de l’arxiu
intermedi (AICEC) i a l’arxiu històric
(AHCEC).!
Per tal de fer aquest traspàs
s’ha fet un previ d’equivalències.
Revisió i introducció de dades
existents tant a nivell de fons com a
nivell de sèries a la nova base de
dades, per a tots els fons
documentals i coŀleccions que
formen l’AHCEC. Projecte impulsat
per la Diputació de Barcelona sobre
la Mancomunitat de Catalunya i el
Centre (1914-2014: centenari de la
Mancomunitat de Catalunya)
(conveni 2013 Vidimus i Artyplan).
S’han digitalitzat les actes de la
Junta Directiva del CEC (alta
resolució i còpia per la difusió)
corresponent als període
1912-1931. S’han adjuntat les
imatges de cada acta (fitxers a
baixa resolució digitalitzats) a la
fitxa de cadascuna de les sessions
d’actes corresponents). S’ha
resumit, descrit i indexat les
sessions de les actes de la Junta
Directiva del CEC corresponents
als períodes 1912-1931, fent
especial referència als contactes i
relacions que tingué l’entitat amb la
Mancomunitat de Catalunya,

creant-se els punts d’accés
estandarditzats corresponents.!
Atenció de consultes internes i
externes AHCEC. Durant el quart
any d’obertura al públic de l’arxiu,
l’atenció al públic ha estat reduït a
10 hores setmanals per motius
econòmics esgrimits per l’entitat.
L’arxivera ha compaginat les
tasques internes amb les tasques
d’atenció a l’investigador, han estat
rebudes 231consultes. Aquestes
consultes es distribueixen de la
següent forma:!
• 104 consultes internes fetes per
membres de les diverses unitats
del CEC.!
• 127 consultes externes fetes per
socis, no socis i institucions en el
procés de recerques que han
arribat per correu electrònic,
telèfon i/o personalment en sala.!
Préstecs. Malgrat que l’arxiu
històric i l’intermedi no ofereixen un
servei de préstec de documents a
disposició del públic, per raons de
preservació, conservació i
seguretat, han estat posats a
disposició del personal intern nou
préstecs documentals i per
exposicions s’ha autoritzat un
préstec documental.!
Comunicació i difusió. S’ha
distribuït a través de la Generalitat,
subdirecció d’arxius i pel personal
del AD alguns exemplars de la guia
dels arxius del CEC publicada al
mes de gener de 2012 a la
Coŀlecció de Guies d’Arxius
Històrics de Catalunya (núm. 9), de
la Generalitat de Catalunya. Aquest
és un instrument descriptiu
fonamental per a la difusió del
patrimoni documental de l’entitat i
que dóna molt de prestigi a l’entitat
per la qualitat de la feina realitzada.!
S’ha participat en una taula
rodona sobre arxius privats a les
Jornades d’arxivística organitzades
per l’Arxiu de la Universidad de
Navarra a Pamplona.!
Donacions. Coŀlecció de
butlletins antics anys
1907/1919-1920, actes de sessió
inaugural 195/1907-1908. Donació
feta per Antonio Masferrer Soduga
per completar la sèrie conservada a
l’AHCEC. Peŀlícula recuperada de
l’expedició Patagònia 1972 per
l’empresa Your Lost Memories.
Donació feta per Alfonso Sevilla
Ayensa, responsable de l’empresa
Your Lost Memories.!
ESTUDI DE LA MASIA CATALANA
(EMC)!

Centre Excursionista de Catalunya
Renovació del web de l’Estudi de la
Masia Catalana al web del CEC.!
Recerca bibliogràfica i
sistematització dels llegats Patxot a
Catalunya i resta de l’estat pel Grup
de Treball de Commemoració del
50è Aniversari de Rafael Patxot i
Jubert. Reunions definició del web,
recopilació de la documentació,
recerca fora del CEC, i
sistematització de la documentació. !
(Web Univers Patxot en
construcció).!
ARXIU FOTOGRÀFIC!
Serveis. 88 consultes presencials !
801 consultes correu electrònic.
215.479 consultes a la Memòria
Digital de Catalunya. Comandes:!
69 còpies en paper fotogràfic. 230
fitxers digitals. 481 fitxers digitals
per a ús intern de l’entitat.!
Entitats que han fet ús dels
nostres fons: Associació de Veïns
de Freixinet i Rodalies, Prames,
Ajuntament de Vespella de Gaià,
Bestiari – MHC, Universitat
Politècnica de Catalunya, Museu
Arxiu de Santa Maria de Mataró,
Arxiu Nacional d’Andorra, Vallesos,
Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya, Museu Frederic Marès,
Casa Museu Gaudí, TV3, Edicions
62, Ajuntament de Cornellà, Museu
Palau Mercader, Centre de
Documentació i Recerca Històrica
de l’Escala, Il·lustre Coŀlegi
d’Advocats de Barcelona, Galerie
1900-2000 – París, Hotel La Coma,
Setcases, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Garsineu Edicions,
Àgora, Fundació la Caixa Exposició: Japonisme, Editorial
Efados, Consorci del Turó de la Seu
Vella de Lleida, Dos de Arte
Ediciones, Museu Marítim de
Barcelona, Museu Arxiu Municipal
de Vilassar de Dalt, Festival
Revela-T, Fundación MAPFRE,
Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de la Garriga, Centre
Excursionista de Terrassa,
Barcelona Rosa, Ajuntament de
Ciutadilla, Universitat de les Illes
Balears, Universitat de Girona,
Institut de Recerca Històrica,
Associació de carreters de Sant
Josep – Eivissa, Fundación
Municipal de Cultura Ayuntamiento
de Valladolid, Institut de Cultura de
Barcelona, Museu d’Història de
Barcelona, Consorci Drassanes
Reials i MMB, Pagès editors, S. L.,
Consorci del Turó de la Seu Vella
de Lleida, Associació Estació
Biològica del Pallars Jussà, Arxiu
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Municipal de Matadepera, Institut
de Cultura de Barcelona, Direcció
de Programes de Difusió Cultural,
Fira i Festa del Llibre del Pirineu –
Organyà, Mossos d’Esquadra, Diari
d’Andorra, Periòdic d’Andorra, Flor
Edicions, SL, Sans & Bold
Comunicació, El Almanaque de los
Pirineos, Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont,
Sàpiens, Arxiu del Museu Marítim
de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de
Barcelona, Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
Palau Falguera de Sant Feliu de
Llobregat, Institut Ribera del Sió
d’Agramunt, Enciclopèdia Catalana,
Museu d’Història de Catalunya,
Ajuntament de Gavà (exposició),
Ajuntament del Brull, Sala Amós
Salvador – Logronyo, Fundación
Santa María la Real, Palau Güell,
Ajuntament de Gallifa, Junta
Constructora de la Sagrada
Família, Ajuntament de Vilanova de
Meià, Pyrénées Magazine. !
Comunicació i difusió.
Renovació dels continguts i
estructura del web de l’AFCEC.
Noves galeries fotogràfiques.!
Arxiu.Fotografic.CEC.
Participació amb diferents grups al
Facebook: Barcelona
desapareguda, Arxiu Fotogràfic de
Barcelona.!
Participació a Jornades. II
Jornada de Fotografia en Museus i
Arxius - Museu Marítim de
Barcelona.!
Participació a exposicions. El
Montseny dels primers
excursionistes. Darrere les passes
d’Artur Osona, Institut d’Estudis
Fotogràfic de Catalunya, CEM
Frontó Colom, 21 de març – 23 de
juny de 2013. Parlem del temps.
Història de l’afició meteorològica a
Catalunya, Museu Palau Mercader,
Cornellà de Llobregat, 28 d’abril 20 d’octubre de 2013. Japonisme.
La fascinació per l’art japonès,
CaixaForum Barcelona, 14 de juny.
15 de setembre de 2013. Els
autocroms, fotografies en color en
el primer terç del segle XX, Museu
Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt,
Festival Revela-T, 24 de maig – 1
d’abril de 2013. España
contemporánea. Fotografía, pintura
y moda, Fundación MAPFRE,
Madrid, 2 de setembre de 2013 – 5
de gener de 2014. Gaudí, Museo
de Pasión de Valladolid, Fundación
Municipal de Cultura - Ayuntamiento
De Valladolid. Miŀlenari de
Matadepera, Arxiu Municipal de

Matadepera. Entorn 1900, Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, 7 de
novembre de 2013 – 17 de maig de
2014. Les roses de Can Fargas,
Palau Falguera de Sant Feliu de
Llobregat, 15 de novembre de
2013. 17 de novembre de 2013.
Gaudí, Sala Amós Salvador,
Logroño.!
Altres: Arxiu Nacional d’Andorra,
cessió de 635 fitxers digitals
(1024x768 píxels) per a la seva
consulta interna i per posar-los a
disposició dels seus usuaris. !
Arxiu Nacional d'Andorra - A la
recerca de l’Andorra romàntica. 10
visions de l’excursionisme català.
Recull del fons fotogràfic de Centre
Excursionista de Catalunya.
Creació de 22 galeries d’imatges
fotogràfiques temàtiques (565
imatges). Assessorament tècnic: !
Carmen Losada, Unidad de
Documentación y Gestión de
Publicaciones, Institución Milà i
Fontanals – CSIC, Barcelona.!
Roberto Alonso Moral, Conservador
del Legado Alfonso E. Pérez
Sánchez, Fundación FocusAbengoa, Sevilla. Marta Llobera,
Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida.
Visita Virgili Vera i Antoni Grau,
Centre Excursionista de Terrassa.!
PLA ESTRATÈGIC DE L’ARXIU
FOTOGRÀFIC (PEAFCEC) 2013!
Durant el 2013 s’ha realitzat:!
Avaluació i selecció. Imatges
avaluades i seleccionades: 43.322.!
Digitalització. Plaques
digitalitzades durant el 2013:
50.136 arxius. !
Total d’imatges digitalitzades:
135.934 arxius.!
Catalogació. Imatges
catalogades durant el 2013: 41.726
imatges.!
Total d’imatges catalogades:
102.775 imatges.!
Memòria Digital de Catalunya:!
Imatges pujades a la Memòria
Digital de Catalunya durant el 2013:
37.114 imatges. Total d’imatges
consultables a la Memòria Digital
de Catalunya: 91.654 imatges
pertanyents a 11 coŀleccions i 50
fons personals.!
Voluntariat: Ton Abel, Anna
Maria Argimon, Ramon Capellas,
Xavier Felip, Rosa Figueras, Carme
Folgueras, Francina Fornieles,
Victòria Garcia, Montserrat Olivella,
Margarita Palmer, Montserrat Pi i
Núria Scherdel.

Apèndixs
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TAULES D’ACTIVITATS DE LES SECCIONS
SECCIÓ DE MUNTANYA VETERANS. Vocal coordinador: Antoni Muñoz
Dia
Mes Inscrits Lloc
Vocal
26
26
6
17
10

1
2
3
3
4

15
24
0
0
8

Sant Llorenç del Munt
Sitges, Vilanova
Serra de Galliners
Santuari de Bellmunt
Collserola sanitària

L. Willaert, T. Muñoz, R. Guiu
L. Willaert, T. Muñoz, R. Guiu
L. Willaert
L. Willaert, T. Muñoz, R. Guiu
L. Willaert i Núria Arnan

27
15
1
5
29

4
5
6
6
6

0
11
27
4
24

Serra de Llaberia.
Collserola zoològic
Cap de Creus
Collserola, entre la vida i la mort
Sota l’esguard del Cadí

L.Willaert i Antoni Muñoz
L. Willaert
L. Willaert i R. Guiu
L. Willaert
L. Willaert, T. Muñoz, R. Guiu

28
26
30
14

9
10
11
12

22
16
20
0

Serra de Llaberia
Cim del Matagalls per dreceres
Girona: santuari dels Àngels
Serra de Montmell

T. Muñoz, L. Peix i R. Guiu
L. Solé-Guillaume, T. Muñoz
L. Peix, T. Muñoz, R. Guiu
L. Peix i T. Muñoz

SECCIÓ DE MUNTANYA. Vocal coordinador: Joan Ramon Montes
Dia
Mes Inscrits Lloc
Vocal
12-13
1
12
Raquetes a Montgarri
Emili Rissech
20
1
10
Puig de Pastuira
Dolors Gurri J. R. Montes
27
1
16
Puigmal
Mateu Espinal i Josep Pérez

Nota

Anul·lada
Anul·lada
Anul·lada

Nota

2-3
16-17
23-24
9-10
22-23

2
2
2
3
3

0
7
0
8
16

Pic de la Cabana
Pic de l’Infern
Tossal de Colomer
Tuc de Ratera
Agulla del Portarró

Marc Cabedo
J. R. Montes
J. Pérez i Manel Canales
Emili Rissech
Josep Pérez i X. Perramon

Anul·lada

7
13-14
20-21
18-20
1-2

4
4
4
5
6

0
13
11
9
12

Nou Creus
Pic Negre d’Envalira
Massís de la Maladeta
Vértice de Anayet
El Turbó

Francesc Chiva
Dolors Gurri
Emili Rissech
Dolors Gurri
Manel Canales Josep Pérez

Anul·lada

8-9
15-16
15-16
15

6
6
6
6

0
16
4
0

Fran Campos i Ramon Ribas
Josep Pérez i Xavi Perramon
Marc Cabedo
Ignasi Nadal i Jordi Lucea

Anul·lada

22-24

6

7

Vall de Cardós
La Muga
Pic dels Corbets
Pedró dels Quatre Batlles
Ferrada Articalena – Castillo de
Acher

22-24
21-24
7
6-7

6
6
7
7

12
3
27
14

Pic Rouge de Bassiers
Bisaurin – Aspe
Puig de Pastuira
Cerdanya – Arièja (Bons Homes)

Quim Sánchez i Ramon Ribas
Manuel Parrado
Hermes Soler i Albert gras
Quim Sánchez i Ramon Ribas

13-14
14
20-21
20-21
17-18

7
7
7
7
8

12
15
14
13
5

Romanic Pirinenc Montardo
Puigmal
Peguera. Volta als Encantats
Travessia vall Fosca
Pic de l’Estanyó

L. Rotllan i Xavi Pera
Francesc Chiva
Xavi Perramon i Josep Pérez
Quim Sánchez i Neus Zamel
Manuel Parrado

5-11
10-11
31-5

8
8
9

22
7
4

Travessa pel Balaitús
Respomuso – Panticosa
Ruta Porta del Cel

Quim Sánchez i Ramon Ribas
Manuel Parrado
Manuel Parrado

14-15
21-22

9
9

14
0

Pic de Certascan
Pic de Serrato

Josep Pérez i X. Perramon
Quim Sánchez i Fran Campos

28-29

9

9

Veïns andorrans

L. Rotllan

Dolors Gurri i Xavi Gibert

Anul·lada

Anul·lada

2
13

10

16

Pic de Setut

Emili Rissech

5-6
17
16-17
9-10
15

10
11
11
11
12

15
0
0
10
11

Pic de Posets
Aresta del Ferran
Caminant per la vall de Tor
Pic de Veterans
Ulldeter. Marató TV3

J. R. Montes i Dolors Gurri
J. R. Montes i D. Cambón
Fran Campos i Ramon Ribas
J. R. Montes i D. Cambón
J. R. Montes i Domingo Cambon

15

12

0

ARVA. Marató TV3

Francesc Chiva

SECCIÓ DE MUNTANYA. ESQUÍ DE MUNTANYA. Vocal coordinador: Teresa Larrieu
Dia
Mes Inscrits Lloc
Vocal
19-20 1
7
Roc de Madres
Teresa Larrieu
16-17
23-24
9-10
2-3
16-17

2
2
3
3
3

7
0
0
7
12

Pic Coma del Forn
Bastiments
Pic de Nerassol
Pic de Posets
Pic d’Envalira

Teresa Larrieu
Atanasi Jornet
Marc Lucas
Àlex Montoliu
Teresa Larrieu

23-25
13-14
20-21
27-28
4-5

3
4
4
4
4

8
10
7
7
11

Minitravessa d’Aigüestortes
Petit Peric
Pic de la Serrera
Pic de la Maladeta
Tuc de Ratera

Manuel Parrado
Teresa Larrieu
Atanasi Jornet
Àlex Montoliu
Teresa Larrieu

4

Bessiberri

Manuel Parrado

25-26 5

SECCIÓ DE MUNTANYA. EXCURSIONISME. Vocal coordinador: Hermes Soler
Dia Mes
Inscrits Lloc
Vocal
13
1
26
Sobrepuny
Mateu Espinal
20
20
27
3
10

1
1
1
2
2

26
27
20
20
26

Muntanyes de Tivissa
Castell de Tona
L’Estany
La guerra de Succesió
Puig d’Arques – les Gavarres

Josep Pérez
Hermes Soler i Albert Gras
Ignasi Nadal
L. Rotllan
Alex Costa

17
24
3
10
10

2
2
3
3
3

11
40
27
8
20

Castell de Miliny
Boons Homes-Gosol, Tuixen
Roca Centella
Puig S’Acarbasa
Serra de Benavent

Mateu Espinal
Quim Sánchez
Pilar Casals i Xavi Junquera
M. Puigdueta i Ignasi Vidal
Manel Canales i Josep Pérez

17
17
24
24
7

3
3
3
3
4

15
27
25
20
27

X Diada Verdaguer
Coll Capsacosta
Volta al tossal de Cambrils
El ferrocarril
El Carrasclet

Hermes Soler i Albert Gras
I. Nadal i M. José Navarro
P. Guajardo i M. Giménez
L. Rotllan, L. Garrido
L. Rotllan i Ramon Ribas

7
13
14
21

4
4
4
4

14
12
54
0

Cingles i balmes de Tavertet
Sant Salvador de les Espases
Costa Brava: Cadaqués – Roses
XIX Caminada de Vilanova de l’Aguda

Mateu Espinal i Josep Pérez
Ignasi Nadal
Albert Gras i Hermes Soler
Manel Beato

21

4

6

Josep Pérez

21
28
28
5
12

4
4
4
5
5

32
0
0
27
27

L’Embardissada
Bons Homes: Bagà – Bellver de
Cerdanya
Roques del Minguell
Pratdip – Capçanes
Guilleries: Sant Gregori Turonal
Insurreccions anarquistes

12
19
19

5
5
5

0
23
27

Ruta canal de les Garrigues
Serra d’Ensija
Sant Miquel de Turbians

M. José Navarro i Ignasi Nadal
Xavi Perramon i Josep Pérez
P. Guajardo i M. Giménez

Ferran Ibañez i Quim Sánchez
Ignasi Vidal M. Puigdueta
Manel Canales i Josep Pérez
X. Junquera i Pilar Casals
L. Rotllan i Ramon Ribas

Anul·lada
Anul·lada

Anul·lada

Nota

Anul·lada
Anul·lada

Nota

Anul·lada

Anul·lada
Anul·lada

Anul·lada

3
26

5

27

Les cavorques de la Freixeneda

Ramon Ribas i Mateu Espinal

26
2
9
16
1926

5
6
6
6

27
11
27
27

Roses – Aiguamolls
Sant Cugat de Gavadons
Setcases – Tregurà – Setcases
Aigüamolls – l’Escala

Albert Gras i Hermes Soler
Ignasi Nadal
P. Guajardo i M. Giménez
Hermes Soler i Albert Gras

8

18

Parc natural de Somiedo

M. Giménez i H. Soler

15
5
6
20
20

9
10
10
10
10

27
10
25
0
15

L’Escala – Torroella de Montgrí
Roques del Minguell
Expansió Mediterrània
Memorial Beato al Puigsacalm
Directe al Balandrau

Hermes Soler i Albert Gras
Ignasi Vidal i Maria Puigdueta
Lluís Rotllan i Ramon Ribas
Emili Rissech
Dolors Gurri i Xavi Gibert

6
12
13
13
20

10
10
10
10
10

17
10
27
22
33

Serra d’Ensija
Puig Sobira de Canalda
Camins de l’Exili
Sant Miquel de Turbians
Memorial Beato: castell de Milany

Xavi Perramon i Josep Pérez
Mateu Espinal i Josep Pérez
Jordi Lucea i Hermes Soler
P. Guajardo i M. Giménez
Mateu Espinal i Albert Gras

31
27
2
10
17

10
10
11
11
11

68
27
14
55
27

XXXVI Aplec Països Catalans
Serra de Llaberia
Collet de les Barraques
Fagedes de Prats de Molló
Castell de Montsoriu

Pepa Igartua
Manel Canales i Josep Pérez
Ignasi Nadal i Jordi Lucea
Xavi Perramon i Josep Pérez
Hermes Soler i Albert Gras

17
24
24

11
11
11

27
13
27

Pilar Casals i Xavi Junquera
Josep Pérez
L. Rotllan, Xavi Pera

1
8

12
12

27
10

Forat de les Encantades
Rasos de Tubau
La Guerra Civil segle XV
Campdevànol – Sant Joan de les
Abadesses
Cingles de Gitarriu

15
15
15
15
22

12
12
12
12
12

4
26
27
0
27

Marató TV3
Serra de l’Obac, Marató TV3
Fageda Grevolosa, Marató TV3
Sender Vallès Natura, Marató TV3
Ferran II (Sense Isabel)

Jordi Lucea
Hermes Soler
Josep Pérez i Xavi Perramon
Albert Gras
L. Rotllan i Ramon Ribas

Ignasi Nadal
Emili Rissech

SECCIÓ DE MUNTANYA. VIES FERRADES. Vocal coordinador: Ignasi Vidal
Dia
Mes Inscrits Lloc
Vocal
7
4
8
Travessa Montserrat fent 15 cims
J. R. montes i Damià Pérez
27
4
0
Ferrada de les Dames
J. R. Montes
26

5

8

Cresta de l’Artic

Anul·lada

Anul·lada

Nota
Anul·lada

Dolors Gurri i Ignasi Vidal

COMISSIÓ D’INFANTS
Data
Lloc
13 gener
BTT al delta del Llobregat i Colònia Güell
27 gener
Esquí de muntanya a Vallter. Esquí alpí amb monitors
2 de febrer
Visita guiada a la Sagrada Família
9-10 febrer
Raquetes per les Bulloses
24 febrer
Esquí nòrdic a Tuixén
10 març
Serra de Verd. Raquetes
16-17 març
Esquiada a Andorra
14 abril
Ascensió a les moles del Corb i de Sant Honorat
21 abril
Montsant
3 al 12 maig
Formació de vocals
18 al 20 maig
BTT Canal de Midi
22-24 juny
Pedraforca i Sant Joan a Saldes
14-15 setembre
Ascensió al Canigó per Marialles
22 setembre
Mitja olla de Núria
29 setembre
Montgrí marítim
12-13 octubre
Serra de Cardó

Edat recomanada
Tothom
Júniors. Tothom
Tothom
Júniors
Tothom
Júniors
Tothom
Júniors
Júniors
Vocals i fills
Júniors
Júniors
Júniors
Júniors
Tothom
Tothom

4
COMISSIÓ D’INFANTS
Data
Lloc
27 octubre
Castanyada al Montseny
10 novembre
Cantonigròs – Ayats – Cabrera
24 novembre
Pedraforca 360º
1 desembre
Aquari
14-15 desembre
Nadal al Montsant

Edat recomanada
Tothom
Tothom
Tothom
Tothom
Tothom

SECCIÓ DE CÀMPING
Dia

Mes

Activitat

Inscrits

Lloc

Vocal

Nota

10

1

Visita al Museu de la Vida Rural

26

L’Espluga de
Francolí

Francesc Aguilera

Cultural

17

1

El puig del Far des de Vilanova
de Sau

27

Osona

Pere Miró

Tot el dia

24

1

D’Argentona a Orrius

26

Maresme

Matinal

7

2

Can Pagà, pont Trencat, la
Serra

31

Santa Maria de
Palautordera

Pere Sanz i Enric
Bernadas
Ramon Comellas i
Jordi Mengual

14

2

Visita al castell i el nucli antic
d’Hostalric

28

la Selva

Jordi Bueno i Pere
Xirinachs

Cultural

21

2

Porqueres, puig Clarà, la Puda,
Banyoles

24

Pla de l’Estany

Enric Bernadas i
Josep Rosinyol

Tot el dia

7
7

3
3

Castell de Burriac
Presentació dels campaments
d’estiu

28
110

Cabrera de Mar
Sala d’actes

Pere Miró
Equip de Càmping

Matinal
Reunió

14

3

Patrimoni arquitectònic de
Vallvidrera

37

Barcelona

Francesc Aguilera i
Cisco Tomàs

Cultural

21

3

Cingles de Bertí, la Trona, sot
del Bac

30

El Figueró

Ramon Serra i
Ramon Comellas

Tot el dia

4

4

Collbató, camí Rural de la Vinya
Nova

31

Baix Llobregat

Josep M. Batlle

Matinal

11

4

Cementiri i ruta del Indians a
Arenys de Mar

32

Maresme

Núria Señal

Cultural

18

4

De Lluçà a Prats de Lluçanès

32

Osona

Ramon Comellas i
Ramon Serra

Tot el dia

2
9
16

5
5
5

De Tiana al turó Galzeran
Museu Diocesà de Lleida
Costabona des de la Collada
Fonda

27
16
Anul·lada

Maresme
Segrià
Setcases

Josep M. Batlle
Esperança Redondo
Jordi Pardo

Matinal
Cultural
Tot el dia

28

5

Segona reunió campaments
d’estiu

110

Sala d’actes

Equip de Càmping

Reunió

7

6

De Cardedeu a l’ermita de Sant
Hilari

29

Vallès Oriental

Josep M. Batlle

Matinal

14

6

Visita a Llavors Fitó

28

Cabrera de Mar

Pere Miró

Cultural

21

6

Del torrent de la Cabana a
Campdevànol

16

Ripollès

Jordi Mengual i
Enric Bernadas

Tot el dia

23

7

Tercera reunió campament
Chamonix

70

Sala d’actes

Equip de Càmping

Reunió

25

7

Tercera reunió campament Vall
d'Aran

100

Sala d’actes

Equip de Càmping

Reunió

115

8

Campament de vacances llunyà

102 (1)

Equip de Càmping

Campament

115

8

Campament de Vacances
proper

157 (2)

Equip de Càmping

Campament

12

9

Castell de Fluvià

28

Càmping Le Grad
Champ de
Chamonix
Càmping Espalias,
Bossost (Vall
d’Aran)
Palau Tordera
(Vallès Oriental)

Jordi Mengual

Matinal

Matinal

5
19

9

Museu de la Pell i Catedral

17

Vic

Dolors Ferrer

Cultural

26
3

9
10

Serra de Busa
Sant Pere de Reixac

21
32

Solsonès
Montcada i Reixac

Jordi Pardo
Josep Rusiñol i
Pere Sans

Tot el dia
Matinal

10

10

Visita al Museu de Montserrat

24

Monistrol de
Montserrat

Esperança Redondo
i Dolors Ferrer

Cultural

17

10

Turó de l’Home i opcional les
Agudes

19

Fogars de Montclús

Emili Rossell

Tot el dia

7

11

Les masies catalogades de la
zona de l’Oriola

28

Vallvidrera

Paco Aguilera i
Cisco Tomàs

Matinal

14

11

Visita guiada a la Giralda de
l’Arboç

18

Baix Penedès

Josep Maria Batlle

Cultural

21

11

Sortida a Puig Castellar

27

Castellterçol

Dolors Capdevila /
Sofia Gallego

Tot el dia

24

11

Dinar dels acampadors,
Berenador del Àngels

90

La Roca del Vallès

Equip de Càmping

Tot el dia

5

12

Els tres turons: Rovira, Carmel i
Creueta del Coll

26

Barcelona

Ramon Comellas i
Jordi Mengual

Matinal

12

12

Museu del Coure

34

Les Masies de
Voltregà

Pere Miró

Cultural

19

12

De Sant Miquel del Fai a Sant
Pere de Bertí

Anul·lada

Bigues i Riells
(Vallès Oriental)

Jorge Torcal i
Ramon Serra

Tot el dia

