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Memòria general
Introducció
L’any 2008 ha estat el primer del mandat de la Junta Directiva sortida del procés electoral de
desembre 2007. Aquesta Junta, a diferència de les anteriors, els vocals han estat elegits per tots
els socis. L’actuació de la nova Junta ha estat fonamentat el Pla Director aprovat per la mateixa
Junta i ha servit per realitzar una sèrie d’actuacions encaminades a assolir un funcionament
uniforme de les diverses seccions establint un conjunt de procediments encaminats a una
organització més eficient de les activitats. Un altre aspecte important que cal destacar ha estat la
constitució d’una nova organització professional dirigida pel nou gerent i coordinada per una part
de l’Executiva .
La tasca principal, doncs, ha estat l’ordenament intern del Centre, i això ha permès la realització
de una auditoria dels comptes del Centre amb l’ informe favorable que s’adjunta en aquesta
memòria.
L’altre front important de l’activitat de l’entitat en aquest any 2008 ha estat incrementar el nombre
d’activitats de les seccions amb la creació de tres de noves: Desens de Barrancs , Bicicleta de
Muntanya i Esquí Nòrdic, com també la realització d’una sèrie d’actes en commemoració del
centenari de l’esquí a Catalunya, del centenari de la Secció de Geografia i Ciències, el centenari
de la Secció de Muntanya i el 132è centenari del Centre, a més de conferències i exposicions dins
i fora del nostre estatge social.
Aquest augment de l’oferta d’activitats s’ha vist també reforçat per la Companyia de Guies, que ha
programat un ampli ventall d’activitats per als a socis de l’entitat i a d’altres col·lectius.
S’ha creat l’Àrea d’Activitats per tal de donar suport a les activitats col.lectives organitzades per les
seccions i comissions, i per a programar activitats de cara a cobrir els vuits que quedin a les
seccions i de cara a captar socis de col.lectius externs.
En aquest esforç de reestructuració s’han revisat les competicions organitzades pel Centre amb el
doble objectiu que no siguin deficitàries i tinguin un ressò social fort. Tot això ha permès una
reducció notable del dèficit pressupostat. Les actuacions en els refugis i en l’Àrea Documental ha
significat un esforç financer important que s’ha cobert amb pòlisses de crèdit en bones condicions,
malgrat la situació de caixes i bancs
L’Àrea Documental ha fet un gran avanç en la preservació i digitalització del patrimoni documental
i artístic del Centre amb la inauguració de l’arxiu històric de l’entitat, la continuació de la
digitalització dels mapes de la cartoteca i el treball de catalogació de les biblioteques d’altres
centres excursionistes per poder accedir des del nostre web als diversos fons bibliogràfics sobre
excursionisme. La publicació de diversos llibres amb el patrocini de diverses institucions ha estat
un reflex de la feina feta en aquest àmbit. També s’ha de fer menció de la catalogació i
presentació dels pergamins que es trobaven al Centre del monestir de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron.
S’ha creat una comissió de Voluntariat per tal de coordinar, incentivar i tenir cura dels voluntaris
del Centre. La primera actuació ha estat, juntament amb l’Escola de Muntanya, la programació i
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organització d’un curs de Vocal d’Excursions Col.lectives adreçat a tots els vocals del Centre.
Aquest any 2008 ha estat important l’esforç que hem fet en els nostres refugis, defensant els
nostres interessos, amb una renovació de guardes i diverses obres de millora.
El Xalet de la Molina és un dels temes pendents. S’han fet nombroses gestions en diversos òrgans
de l’Administració, i s’ha preparat un estudi de viabilitat econòmica, així com la realització
d’avantprojectes per a la rehabilitació del xalet, disposant d’un pressupost sobre el que pot
representar retornar-lo a la seva funció.
Els mitjans de comunicació del Centre han estat la revista Muntanya, que ha rebut diversos
premis; el lloc web, que s’ha reformat i que permet la gestió de les activitats i el seu pagament, i el
butlletí, que ha reduït la seva extensió per fer-lo com una guia de l’activitat futura, però no de
noticiari del Centre.
El Centre ha estat present els diferents mitjans de comunicació en un decidit objectiu de donar a
conèixer la nostra entitat en tots els àmbits esportius i culturals.
En resum, ha estat un any de molta feina i esforç per part de tots, i particularment per part dels
vocals presidents i vocals voluntaris de les seccions per canviar els procediments en les activitats,
com també per l’equip professional en crear una nova organització amb un coneixement mínim del
que representa el Centre, però amb moltes ganes de fer-ho de la millor manera possible.

Actes i activitats més destacades
Moviments de socis
Socis a 31 de desembre de 2007 = 5.082
Socis a 31 de desembre de 2008 = 5.160
Assemblea General Ordinària
El dia 22 d’abril va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del Centre Excursionista de Catalunya
corresponent a l’any 2007. Va obrir l’acte el president, el Sr. Puente, que demanar l’assignació o
nomenament de dos interventors d’acte d’aquesta sessió. Van ser el socis Joaquim Ferrandiz i
Rovira i Carles Sierra Gili.
Aprovació de l’acte de l’assemblea anterior
L’assemblea l’aprovà.
Aprovació de la Memòria de l’any 2007
La secretària, Pepa Igartua Moya procedeix a la lectura de la Memòria del curs 2007. Un cop
finalitzada la lectura l’assemblea l’aprova per unanimitat.
Informe de Presidència
Continuant l’ordre del dia, el president va fer una exposició de la situació del Centre, els actes més
significatius, les realitzacions fetes i els projectes futurs.

Aprovació de l’estat de comptes del 2007
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Per malaltia del tresorer, el Sr. Zamora, el vicepresident primer, el Sr. Francesc Banqué, procedeix
a fer una exposició de l’estat de comptes a 31 de desembre del 2007. L’assemblea aprova l’estat
de comptes per unanimitat.
Aprovació del pressupost del 2008
Es va procedir a l’exposició del pressupost per l’any 2008. Un cop finalitzada la projecció de les
transparències els socis van donar la seva conformitat al pressupost presentat i l’assemblea
l’aprova per unanimitat.
Auditoria
D’acord amb els nous estatuts aprovats en l’Assemblea del 30 d’octubre del 2007, s’ha dut a
terme una auditoria, la primera que es duu a terme al CEC. Els resultats i la Memòria d’aquesta
auditoria està inclosa en aquesta presentació.
Estatuts
Es varen presentar els estatuts aprovats en Assemblea Extraordinària el 30 d’octubre del 2007, al
Consell Català de l’Esport. Aquest Consell ha fet algunes esmenes al text presentat, per la qual
cosa s’han d’aprovar els punts que han estat redactats de nou.
Actes institucionals
El dia 9 de març se celebrà a Vil·la Joana (Vallvidrera), la 5è Diada de Verdaguer Excursionista. El
CEC com a membre de la Comissió Verdaguer i organitzador de la trobada va fer una excursió per
la serra de Collserola, conjuntament amb la Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc. A Vil·la
Joana va tenir lloc un acte per recordar al poeta, amb nombrosa assistència.
Centenari de l’Esquí a Catalunya 1908-2008
L’any 1908 naixia en el si del Centre Excursionista de Catalunya, la Secció d’Esports de
Muntanya, que venia a donar via lliure a l’aspecte més esportiu de l’excursionisme, enfront del
caire més cultural i conservador dels directius de l’entitat. La joventut admiradora de Juli Soler i
Santaló, ferm practicant de l’alta muntanya pirinenca va donar l’empenta decisiva. Entre la colla de
joves, la personalitat d’Albert Santamaria té un perfil propi. Li havia picat el mosquit d’una nova
modalitat esportiva que començava a obrir-se pas als països alpins d’Europa, provinent
d'Escandinàvia i que es practicava damunt la neu. Era l’esquí. Santamaria en tingué un tast en
una visita a Chamonix, el 1907, i va decidir importar-lo a Catalunya.
En Santamaria va importar esquís i luges de Suïssa i, amb una colla força nombrosa de
companys, pel Nadal del 1908, van anar al santuari de Corbera, als Rasos de Peguera, per
estrenar aquells nous estris. Començava l’aventura de l’esquí.
La descoberta de les pistes i l’arribada del tren a la Molina va donar l’impuls definitiu a l’esquí. El
1925, el Centre Excursionista de Catalunya inaugura el Xalet de La Molina, còmoda base per a la
pràctica dels esports de neu.
Amb motiu d’aquest centenari, la comissió que treballava ja feia mes d’un any i mig es va constituir
oficialment el dia 20 de febrer del 2008, en el Comitè Organitzador del Centenari de l’Esquí a
Catalunya, al Museu Colet amb la representació de la Secretaria General de l’Esport, el CEC, la
FCEH , la FEEC, la ACEM, Ajuntaments, Diputacions , Consells Comarcals i diferents entitats
implicades en els esports de neu.
L’acte de obertura dels actes del centenari tingué lloc en el nostre estatge social el dia ....... amb la
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presència de la Secretaria General de l’Esport i del Sr. Samaranch, a qui se li féu un homenatge.
Celebració del Centenari de la Secció de Muntanya
El 7 d’agost del 1908 es va constituir oficialment la Secció d’Esports de Muntanya amb motiu de la
sortida que el 24 i 25 de desembre del mateix 1908 als Rasos de Peguera, al pla de Campllog, al
pla de l’Estany, al poble de Peguera i a la Serra d’Ensija, per fer les primeres esquiades. Es va
celebrar el dia 16 de desembre el centenari de la Secció de Muntanya amb un acte institucional al
CEC.
Celebració del Centenari de la Secció de Geografia i Ciències Naturals
El 16 d’abril del 2008 van començar els actes de la celebració del centenari de la Secció de
Geografia i Ciències Naturals, amb diverses activitats durant tot l’any, que varen engegar el 18 de
maig amb una trobada festiva al molí Nou, prop de Moià.
Àrea Documental
Durant aquest any 2008 s’ha fet una gran tasca envers la digitalització de documents, mapes,
arxiu i catalogació de documents i del fons artístic, i s’han catalogat uns pergamins que se sabia
que estaven al CEC, però que no havien estat estudiats, sobre el monestir de Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, i que varen ser donats a socis que començàvem a fer recerca a finals del segle XIX.
Àrea d’Activitats
Segons el pla d’acció que va ser aprovat en Assemblea Ordinària del 22 d’abril del 2008, l’Àrea
d’Activitats ha dut a terme activitats dirigides a grups d’entitats, com ara universitats, institucions
socials i esportives, etc. S’ha fet una gran tasca envers perquè el CEC sigui conegut com el que
és: un referent en el món de la muntanya. Però no ha estat fàcil, i no sempre els resultats han
estat els esperats. S’espera que aquest segon any sigui més positiu, i per això s’enfocaran les
activitats de forma més atractiva i amb una millor promoció.
Diada de Sant Jordi
L’acte de la Diada de Sant Jordi va tenir lloc a l’auditori de CaixaForum Centre Social i Cultural de
l’Obra Social i Cultural de l’Obra Social de la Caixa. Joaquim M. Puigvert, professor d’història
contemporània de la Universitat de Girona, va pronunciar la conferència “Josep Danés i Torras,
l’arquitecte del Xalet de la Molina”. A continuació es van lliurar les insígnies de platí, or i argent als
socis que varen complir 75, 50 i 25 anys com a socis de l’entitat. Va concloure l’acte el Cor de la
Universitat de Barcelona, dirigit per Jordi-Lluís Rigol.
Obertura de la terrassa sisè pis
El mes de juny es va obrir a tots els socis la terrassa del sisè pis, des de la qual es pot gaudir
d’una vista excepcional de Barcelona.
Office pels treballadors del CEC
Es va condicionar un office per als treballadors del Centre a l'àtic, al laboratori fotogràfic, atès que
ja no es feia cap activitat de revelat de fotografies.
Visita al CEC de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat
El dia 11 de juny es va presentar a la sala d’actes el llibre Herbes remeires, de Ramon Gausachs,
a cura de Jordi Pujol i Soley, expresident de la Generalitat, acompanyat de la seva esposa Marta
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Ferrusola, acte que va ser un dels esdeveniments més celebrats del Centre.
Diada Nacional de Catalunya.
El dia 11 de setembre, diada nacional de Catalunya, el Centre va fer la tradicional ofrena de flors
al monument de Rafael de Casanova.
Actes commemoratius 25è aniversari TV3
Dia 10 de setembre: jornada de portes obertes de les 10 de la nit fins a la una de la matinada, i
pujada a peu a Montserrat.
Pujada a peu a Montserrat, a partir del Monistrol fins a la plaça del santuari. En aquesta caminada
hi participaren uns mil excursionistes. A ¼ d’11 els excursionistes omplirem la plaça amb el símbol
de Televisió de Catalunya i les càmeres de TV· connectaren en directe amb el programa especial
de l’aniversari “La nit vint-i.cinc”.
Actes commemoratius dels 132è aniversari del CEC
El dia 26 de novembre es va fer un acte institucional per commemorar el 132è aniversari del
Centre a la sala d’actes. Va obrir l’acte el president del CEC, el Sr. Josep M. Puente. A continuació
es va fer una conferència sobre els actes del centenari de l’esquí 2008 a càrrec del president del
centenari, el Sr. Andreu Rafa Martínez, i la presentació del llibre de Daniel Romaní.
Es va fer la lectura del veredicte i lliurament del premi Pau Vila de recerca sobre geografia i
ciències naturals. Va concloure l’acte el lliurament de plaques commemoratives a les entitats
excursionistes celebraven la seva fundació: 100 anys Foment Martinenc (Secció Excursionista), 25
anys el Centre Excursionista Baix Empordà, Centre Excursionista Cim Bellpuig, Centre
Excursionista Escalenc, Centre Excursionista Saltenc, Centre Muntanyenc Sant Llorenç i Grup
Excursionista la Rata Cellarda.
El dia 28 es va celebrar un sopar social a les instal·lacions del col·legi Pare Manyanet
Participació del CEC en la pel.lícula “L’altra cara del Forca”
El Centre en la pel.licula L'Altra cara de la Forca" dirigida per l'Oriol Garcia i protagonitzada per
diversos socis del Centre recreant la primera escalada a la paret nord del Pedraforca per part d’en
Lluís Estasen i el seu equip. Aquesta pel.licula es va presentar al Festival de Cinema de Muntanya
de Torelló i va obtenir el premi al millor film de muntanya de l'estat.
Actes d’homenatge
El 21 de febrer es va celebrar a ala sala d’actes l’acte acadèmic d’homenatge a mossèn Antoni
Batlle, en el decurs del qual es va descobrir el retrat Mossèn Batlle a Sant Pere de Clarà, obra de
l’artista Manuel Segura i Mullor.
El 8 d’octubre a la sala d’actes es va fer un homenatge pòstum a la consòcia Úrsula Willius que va
morir quan un allau ens la va prendre mentre feia una ascensió amb esquís als pics d’Estaragne,
juntament amb cuatre companys del Centre.
El 18 de novembre va tenir lloc el memorial de Jordi Panyella, amb la projecció d’una audiovisual
de la seva vida esportiva. El “Pany”, que morí el mes de maig, va ser un dels pioners de l’escalada
a Catalunya.
També es varen nomenar presidents honoraris els consocis Artur Peix de Cinema i Vídeo, i a
Josep M. Garrut d’Història i Art. El Sr. Garrut ens va deixar definitivament aquest any 2008.
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Inscripcions en línia a les activitats del CEC
Des del mes d’abril ja es possible inscriure’s en línia a totes les activitats del CEC a través de la
nostra pàgina web www.cec.cat, reservar plaça, consultar les que queden disponibles i fer tots
els tràmits necessaris.
XIII Fira de Material Usat de Muntanya i Esquí
Un any més es va dur a terme amb èxit la Fira de Material Usat de Muntanya i Esquí.
Premis
El 24 de gener l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) va celebrar els seus
25 anys a la Llotja de Mar de Barcelona, i la revista Muntanya va ser reconeguda “per la seva
presència des de l’any 1979 en l’espai català de comunicació a través d’una premsa periòdica de
qualitat”
El 22 de maig el president Sr. Puente va recollir a Madrid la Placa Olímpica al Mérito Deportivo,
que el COI atorga al CEC, per commemorar la fundació de la nostra entitat fa 132 anys.
Conferències
El 5 de febrer a la sala d’actes es va pronunciar la conferència “Joaquim Santsusagna o la nació a
través de l’excursionisme”, a càrrec del Dr. Xavier Ferré i Trill, professor de la universitat Rovira i
Virgili.
El 14 de febrer a la sala d’actes es van projectar audiovisuals del nostre consoci, l’alpinista Jordi
Pons: “Orígens i evolució de l’alpinisme a Europa” i “La inaccessible paret nord del Dru”.
El 9 d’abril es va fer la conferència “Les 4 columnes de Josep Puig i Cadafalch”, a càrrec de Enric
Padrosa i Blanca Serra, membres del Secretariat Executiu de la Xarxa d’Entitats Cíviques i
Culturals, impulsors de ela campanya de la restitució de les columnes.
Cicle de conferències del 175è aniversari de la Renaixença
Aquests any coincidia el 175è aniversari de la Renaixença. Amb aquests motiu el Centre,
conjuntament amb l’associació “Som 10 Milions”, al llarg de l’any ha organitzat un cicle de
conferències i un homenatge al bisbe Juli Carsalade.
El dimecres 30 d’abril el jutge i escriptor Alfons López Tena inicià el cicle amb la conferència: “Per
una nova Renaixença”.
El dimecres 14 de maig, Miquel Strubell Trueta, filòleg, professor de la Universitat Oberta de
Catalunya, ens parlà “De la Renaixença cultural a la sobirania política”.
El dimecres 25 de juny, Marcel Mateu, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma
de Barcelona, intervingué parlant de “La generació de la independència”.
El dimecres 17 de setembre participà l’escriptor Víctor Alexandre, que parlà de “Catalunya: estat
d’Europa o perifèria de Madrid”.
El dimecres 22 d’octubre, intervingué la professora de Teoria econòmica a la Universitat de
Barcelona, Elisenda Paluzie, amb el tema, “L’espoli fiscal dels Països Catalans”.
Per tancar el cicle de conferències el dimecres 12 de novembre l’escriptor i empresari Xavier Roig,
exposà el tema “Una dèbil societat civil”.
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El dijous 27 de novembre, per cloure aquests actes dedicats a recordar els 175è aniversari de la
Renaixença, es va fer un homenatge al que fou bisbe de Perpinyà del 1899 al 1932, Juli
Carsalade, que des de la seva diòcesi donà suport fermament al moviment cultural i patriòtic de la
Renaixença. En aquest acte intervingué mossèn Josep Cardús i Grau.
Presentació de llibres
El dia 5 de novembre es va presentar el llibre “Escalada en roca” de Nando Gel, instructor de
d’Escola de Muntanya del CEC.
El dia 11 de desembre es va presentar el llibre “La volta a Catalunya en BTT”, de Josep Insa
Montava.
L’Aplec Excursionista dels Països Catalans
Un grup de quaranta socis participaren en el XXXII Aplec Excursionista del Països Catalans, que
se celebrà a Montserrat i Monistrol els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre, organitzat pel Club
Muntanyenc Mollet. A l’acte de cloenda i assistiren el president Josep M. Puente i el vicepresident
Francesc Banqué.
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
El dissabte 13 de desembre, és trobaren a Montserrat, les entitats excursionistes que durant
quaranta anys, cada tercer cap de setmana de febrer, hem renovat la Flama de la Llengua
Catalana, ubicada a l’atri de la basílica.
L’acte tingué lloc a la sala d’actes del monestir, amb la presència de l’abat de Montserrat, Josep
M. Soler.
En representació del Centre Excursionista de Catalunya, hi assistiren el vicepresident David
Mengual, la secretària de la Junta Directiva, Pepa Igartua, i Lluís Willaert i Francesc Beato.
La iniciativa de la Flama de la Llengua Catalana va sorgir el 1968, quan una comissió d’entitats
excursionistes, entre aquestes el Centre Excursionista de Catalunya, es va adherir als actes per
commemorar el centenari del naixement de Pompeu Fabra.
Agraïments
Hem d’agraïr a “La Caixa”, Caixa Girona, Caixa Sabadell, IEC (Institut d’Estudis Catalans),

ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya), el seu suport en diversos projectes duts a terme
per l’Àrea documental i l’Àrea d’Activitats així com al Consell Català de l’Esport pel seu
ajut en la organització i projecció del Centenari de l’Esquí a Catalunya.

Recordem als nostres socis que ens han deixat durant l’any 2008. Tindrem sempre present
la seva contribució en la marxa endavant del Centre Excursionista de Catalunya.
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SECCIONS
SECCIÓ DE MUNTANYA
L’activitat de la Secció de Muntanya durant l’any 2008 ha estat condicionada per la reestructuració
de les Seccions del Centre. Així, les activitats de BTT/ cicloturisme s’han traspassat a la nova
secció creada per aquesta funció. El Grup de Joves s’ha constituït en la Comissió de Joves, que
coordinarà les activitats de joves de totes les seccions; per tant, totes aquestes activitats han
quedat fora de la Secció de Muntanya. La nova estructura del Centre ha restat independència a
les seccions, i en el cas de la Secció de Muntanya considerem que ha minvat el poder de decisió i
la capacitat econòmica. Aquesta reestructuració del Centre, en part necessària per assegurar-ne
el futur, esperem que doni el resultat desitjat. En qualsevol cas, no ens ha de servir d’excusa per
no donar el servei que els socis demanen.
Les noves condicions i normatives per a les sortides, que han estat objecte de debat durant el
2008, han portat com a conseqüència una disminució de l’activitat per part d’alguns vocals. També
algunes activitats oficials s’han convertit en no oficials, amb participació dels socis de manera
particular. Així ha estat en algunes sortides de marxes de resistència i caminades populars, i
algunes activitats d’alpinisme i esquí de muntanya.
Com sempre les activitats d’excursionisme han estat les més nombroses i amb una participació
consolidada, i així mateix les activitats de veterans amb un èxit considerable. Les sortides d’alta
muntanya i esquí de muntanya han baixat en general, i algunes hivernals es van suspendre pel
mal temps, risc d’allaus o manca de neu a l’inici de l’any. De sortides de vies ferrades només se
n’han fet dues. El 6 d’abril vam fer la 7a Marxa Combinada del CEC, a Taradell, dins de la X Copa
Catalana de Marxes Tècniques Regulades, amb una eficaç organització de Miquel Cinca. En els
quadres adjunts hi ha el resum de les activitats oficials que han portat els vocals de la Secció de
Muntanya durant l’any 2008.
De tot això deduïm que no hem estat prou capaços d’engrescar els companys socis a participar
més en les activitats que organitzen els vocals, tot i que considerem que aquestes activitats tenen
prou varietat i interès. Ens queda el dubte de si no oferim tot el que el soci demana, o si no hi ha
prou socis que vulguin participar en les activitats oficials i prefereixen fer activitats pel seu compte.
No renunciem a posar-hi més esforços per aconseguir un nivell d’activitat superior, i que sigui de
prou interès per a tots el socis del Centre. Del que estem segurs és que el conjunt de vocals de la
secció hi posarà tot el seu compromís i esforç, com fa molts anys que estan fent, i que mereixen i
tenen el reconeixement del seu treball.
Finalment, cal recordar que aquest any 2008 hem celebrat el centenari de la secció, i en
commemoració hem programat un seguit d’activitats que s’allargaran fins a l’estiu del 2009. El 16
de desembre es va fer un acte de commemoració del Centenari, i reconeixement als expresidents
de la Secció, amb una conferència col·loqui a càrrec d’Enric Faura.
EXCURSIONISME
Vocal coordinador: Mateu Espinal
Mes Inscrits Lloc

Vocals

1

45

Vallgorguina-Montnegre-Calella

C.Portillo i J.Sánchez

1

34

Batet de la Serra

Alexandre Costa i Hermes Soler

9

Notes
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1

33

Serra de Cardó i caminet de Llacuna

Francesc Beato i J.B.Andreu

1

36

Sant Martí Cavallera i Sant Llorenç Morunys

Pepe Guajardo i Montse Giménez

1

47

Serrat dels Llamps

Mateu Espinal i Pilar Casals

1

30

Puig d'Olorda i puig Madrona

Alexandre Costa i Conrat Boix

2

37

Santuari de la Salut

X. Junquera i J. Nieva

2

52

Ruta del Sorreig

C. Portillo i J. Sánchez

2

23

GR 3: l’Estany – Moià

Ignais Nadal i J.R. Montes

2

3

Montmajor

Manuel Canales

2

47

Punta del Curull

Francesc Beato i J.B. Andreu

2

38

Vila-rodona i Salomó

Pepe Guajardo i Montse Giménez

2

21

Sant Pere de Bertí

Mateu Espinal i Pilar Casals

3

20

Turó de Magarola i Sant Pere Màrtir

Alexandre Costa i Conrat Boix

3

39

Un paisatge de pessebre

X. Junquera i J. Nieva

3

14

Serra de Collserola. 5a Diada Verdaguer

Francesc Beato

3

21

Bassegoda

Josep Pérez i Manel Canales

3

53

Castell de Rocabertí i ermita Santa Llúcia

Francesc Beato i J.B. Andreu

3

34

Sant Martí de Cavallera-Cambrils

Pepe Guajardo i Montse Giménez

3

12

Alto Tajo

Carles Portillo i M. José Navarro

3

28

Les Alberes

Joaquim Sánchez i Vicky Barjuan

4

23

GR 3: Moià – Monistrol de Calders

Ignasi Nadal i Joan Ramón Montes

4

48

Montseny: Carenes d'en Bosch i Tagamanent

Joaquim Sánchez i Carles Portillo

Montcalb i creu de Fumanya

Pepe Guajardo i Montse Giménez

4
4

23

Cap de la Boixassa

Mateu Espinal i Pilar Casals

4

47

XIV Caminada de Vilanova de l'Aguda

F. Beato i J.B. Andreu

4

33

Turó de l'Home i les Agudes

Alexandre Costa i E. Pascuas

4

39

Montsant

Joaquim Sánchez i Francesc Campos

5

20

Tozal del Mallo

Joaquim Sánchez i Carles Portillo

5

53

Muntanya de Santa Fe

Francesc Beato i Joan Bernat Andreu

5

15

GR 3 (3a etapa): Monistrol – Manresa (I)

Ignasi Nadal i J. Ramón Montes

5

25

Beseit, Refugi Caro. Circuit Ports (4)

Joaquim Sánchez i Carles Portillo

5

31

Cingles de Vallcebre

5

20

Vall de Benasc

Alexandre
Costa
i
Encarnació
Pascuas
Pepe Guajardo i Montse Giménez

6

24

GR 3: 3a etapa Monistrol – Manresa (I)

Ignasi Nadal

6

45

La tosa d'Alp

Francesc Beato i Joan Bernat Andreu

6

32

Gorges del Fresser

Josep M. Griera
Hermes Soler i J.M. Ibars

6

23

Puigllançada

10

0

Montcalb, creu de Fumanya

Pepe Guajardo i Montse Giménez

10

33

Cingles de Vallcebre (2)

Hermes Soler

10

23

Balmes d’Uja

Josep Perez i Manel Canales

10

22

Lo Covil (Montgrony)

Mateu Espinal i Pilar Casals

10

12

10

25

GR 3 4a etapa): Sant Joan de Vilatorrada, Ignasi Nadal
Fonollosa
De Valldoreix a Vallvidrera, per la Rierada
Conrat Boix i Alexandre Costa

11

0

Parc natural de l'Albera

Joaquim Sánchez i Vicky Barjuan

11

19

GR3 (5a etapa): Camps – Saló

Ignasi Nadal

11

30

Colònies del Llobregat (1)

Alexandre Costa i Hermes Soler

10

AJORNADA

AJORNADA

ANUL·LADA
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11

40

Puig de les Àligues

Josep Pérez i Manel Canares

11

33

Volta al tossal de Maçaners

Pepe Guajardo i Montse Giménez

11

20

La Calma, alta Garrotxa

Emili Rissech

10

53

GR 1 (1a etapa): Sant Martí d’Empúries-Orriols

Joaquim Sánchez i Lluís Rotllan

11

23

Volta pels cingles de la Mussara

Mateu Espinal i Pilar Casals

11

47

GR 1 (2a etapa): Orriols – Banyoles

Joaquim Sánchez i Lluís Rotllan

12

23

Colònies del Llobregat (II)

Alexandre Costa i Hermes Soler

12

19

Notre Dame du Coral

Josep Pérez i Manel Canares

Grimpada al Puigsacalm

Emili Rissech

12

ANUL·LADA

TOTAL PARTICIPANTS: 1.590
VETERANS
Vocal coordinador: Antoni Muñoz
Mes Inscrits Lloc

Vocals

1

13

Vallès Oriental

Josep Llinares i Toni Muñoz

2

12

Cabrera (Collsacabra)

Toni Muñoz i Lluís Willaert

3

29

Priorat, Montsant

Toni Muñoz i Lluís Willaert

4

18

Travessa del Montnegre

Toni Muñoz i Lluís Willaert

5

0

Alta Garrotxa: Sant Aniol d’Aguja Lluís Solé, Guillaume i Lluís Willaert ANUL·LADA

7

29

Canigó

Lluís Willaert i Toni Muñoz

9

20

El Moianès

Toni Muñoz i Lluís M. Peix

10

21

Fonts del Fluvià

Toni Muñoz i Lluís Willaert

11

17

Serra de l'Obac

Toni Muñoz i Andreu Rafa

12

28

Platges del Sud

Toni Muñoz i Lluís Willaert

Notes

TOTAL PARTICIPANTS: 187
ESQUÍ DE MUNTANYA
Vocal coordinador: Manuel Parrado
Mes Inscrits Lloc

Vocals

Notes
FALTA D’INSCRITS

2

0

Núria

Francesc Chiva

1

6

Montmalús

Manuel Parrado

3

0

Tuc de Baciver i tuc de Parros

Josep Pastor/Enric del Pozo ANUL·LADA

2

6

Travessa Aigüestortes

Manuel Parrado

2

6

Mont-roig

Alex Montoliu

3

9

Núria. Ral·li d’esquí de muntanya Melitó Queralt

3

3

Refugi Wallom

3

9

Alex Montoliu

Tuc de Molières

Josep Pastor

2

Pic de Mortiers

Ander Chamarro

NO HI HA NEU

2

Pic de Nerassol

Teresa Larrieu

FALTA DINSCRITS

4

Pic de Marboré

An der Chamarro

MALES CONDICIONS NEU

4

Aneto

Alex Montoliu

MALES CONDICIONS NEU

4

8

Tusse de Remunye

Manuel Parrado

5

6

Pic Cordier

Manuel Parrado

11
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4

4

Pica d’Estats

Teresa Larrieu

TOTAL PARTICIPANTS: 57
MARXES TÈCNIQUES REGULADES
Vocal coordinador: Miquel Cinca.
Mes Inscrits Lloc

Vocal

3

9

50a Marxa Or. per descripció (AE Talaia)

Miquel Cinca

4

22

7a Marxa combinada Taradell

Miquel Cinca

5

2

XI Marxa Or. Regularitat sistema Dufour

Miquel Cinca

5

8

60a Marxa d’Orientació i Regularitat Ripoll Miquel Cinca

5

2

49aMarxa de Regularitat Campdevanol

Miquel Cinca

6

2

54a Marxa Or.i Reg. per Muntanya

Miquel Cinca

5

2

II Marxa Nocturna d'Or. i reg.

Miquel Cinca

10

4

45a Marxeta (Sistema Dufour)

Miquel Cinca

11

2

31a Marxa Regularitat Terres de Lleida

Miquel Cinca

11

2

55a Marxa de Regularitat per Muntanya

Miquel Cinca

TOTAL PARTICIPANTS: 55
ALTA MUNTANYA
Vocal coordinador: Humbert Plantada
Mes Inscrits Lloc

Vocals

3

Pic de la Cabaneta

Francesc Chiva i Gemma Nadal

Pic de la Coma d'Or

Dolors Gurri i Joan R. Montes

MAL TEMPS

Pic de Molières

Francesc Chiva i Gemma Nadal

LESIÓ DEL VOCAL

Pic d'Amitges

Emili Rissech i Marimar Grau

10

4
4
3

7

4

9

Pic de Claravide i tuc de Bargadèra

Emili Rissech i F.X. Gregori

5

8

Pic de Casamanya

Dolors Gurri i F.X. Gregori

5

9

Pic de Bagüeñola

Marca Cabedo

5

13

Aneto (AM)

Josep Pastor i Enric del Pozo

6

18

Torreneules i camó dels Enginyers

Carles Portillo i Joaquim Sánchez

6

0

Circ de Carança, coma de Bacivers

Dolors Gurri i Joan Ramon Montes

6

11

Posets

Josep Pastor i Enric del Pozo

6

12

Pica d'Estats per la vall Ferrera

Dolors Gurri i Joan Ramon Montes

6

0

Pic d’Aragüells

Francesc Chiva i Gemma Nadal

6
7

18
17

Circuit pel massís del Carlit
Tuc d'Ermèr

Quim Sánchez i Lluís Garrdio
Quim Sánchez i Carles Portillo

7

16

Circuit estanys de Colomèrs

Quim Sánchez i Neus Zamel

7

16

Monteixo i pic de Norís

Joan Ramon Montes

7

23

Sotllo

Quim Sánchez i Ramon Ribas

7

7

Pic de Robiñera

Manuel Parrado

8

6

Travesa d'Aigüestortes

Manuel Parrado

8

7

Pica d’Estats, Andorra

Dolors Gurri i Manel Canales

9

7

Pic de la Solana d’Anglos

Manuel Parrado

12
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CANVI DE LLOC

ANUL·LADA

ANUL·LADA
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8

14

Campbieil

8

16

Picos de Europa

Francesc Chiva
Carles Portillo i Dani Gàlvez

9

10

Casco de Marboré

Joan Ramon Montes i Dolors Gurri

9

17

Estanys de Fortargent i Juclar

Joaquim Sánchez i Carles Portillo

9

13

Montardo

Francesc Chiva

9

16

Estanys de Gemena, cresta Besiberri

Isabel Huber i Humbert Plantada

10

0

Travessa circular per Ordesa

Albert Arboles

10

13

Cotiella

Joan Ramon Montes

11

16

Volta als cims d'Ulldeter

Joan Ramón Montes

11

9

Coma de l'Orri i Gra de Fajol Petit i Gran Joan Ramon Montes

ANUL·LADA

11

0

Pic de Peguera

Albert Arboles

ANUL·LADA

11

0

Circ de Carança, coma de Bacivers

Joan Ramon Montes

ANUL·LADA

11

6

Tuc de Marimanha

F.X. Gregori

TOTAL PARTICIPANTS: 403

Vies ferrades
Vocal coordinador: Ignasi Vidal
Durant l’any 2008 s’han realitzat només dues sortides de vies ferrades. L’aparició d’una
programació paral·lela de la Companyia de Guies sense consensuar el calendari ni rebre cap
informació va crear un cert malestar entre els vocals. Després, una normativa imposada abans
d’explicar-la als vocals va provocar un major desànim. Finalment, la falta de resposta a la proposta
de fer excursions de cost zero per als socis va ser determinant perquè no es fes més activitat al
2008.
19/04/2008 Montserrat. Vam fer la ferrada del Torrent del Lloro. Es tracta d’un tram equipat molt
curt, ideal per a iniciar-se i fer pràctiques. L’aproximació és pel clot del Tambor. Després vam
baixar pel camí que passa per la cova de l’Arcada. Un dinar al poble del Bruc va servir per
comentar i preparar noves sortides.
13/07/2008 ANDORRA. El dissabte teníem previst fer les vies ferrades de Segudet, que estan
situades a la parròquia d’Ordino. Vam realitzar l’aproximació fins a l’inici de les vies, però la pluja
ens va impedir fer-les. La major part del grup es va quedar a dormir a l’alberg Borda Jovell a
Sispony. L’endemà una millora del temps va permetre un segon intent. Primer vam pujar la via
ferrada de la Creu de Noral i després la pròpiament dita de Segudet. Per acabar la jornada hi ha
una tercera via d’iniciació molt més curta.
Cal destacar la bona acollida que han tingut aquestes sortides i el grau de satisfacció dels
participants. El comentari més estès ha estat que troben a faltar més activitats d’aquest tipus. La
nostra reflexió és que el Centre hauria d’incentivar i buscar més voluntaris per augmentar l’oferta.

CENTRE ACADÈMIC D’ESCALADA (CADE)
Cal destacar l’activitat realitzada per Marc Subirana durant aquest curs com a integrant del CTAC
(Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya). El grup ha finalitzat el període de dos anys de
formació, que tenia com a objectiu aprofundir en els coneixements tècnics tant en roca com en gel.
Com a cloenda, els sis joves han fet un viatge expedició a la serralada Huayhuash i a la Cordillera
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Blanca (Andes del Perú), on no trobaren bones condicions de neu, tot i que van realitzar algunes
ascencions. No obstant això, escalaren amb tècnica de Big Wall a l’Esfinge (muntanya per damunt
del 5.000 m), i van fer un intent de 700 m de desnivell, i un meritós intent en solitari d’en Marc fins
a la meitat de paret.
La secció també ha participat activament en diversos esdeveniments:
f Col·laboració amb la Comisió de Joves en la presentació de Jordi Pons, que féu una projeccció
d’un audiovisual i una xerrada.
f Col·laboració en l’acte d’homenatge a “Pany” (membre del CADE, traspassat aquest any)
f Participació en el documental històric d’escalada L’altra cara de la forca, d’Oriol Garcia. El
llargmetratge recrea la primera escalada de la paret nord del Calderer al Pedraforca l’any 1928
per Lluís Estasén i tres companys del CEC. Film premiat al XXVI Festival Internacional de
Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló.
Així com les habituals escalades de cada any realitzades per diversos membres. A continuació
citem alguns exemples:
f PIRINEUS: Petite Aiguille d’Ansabere “Esperó Sud”; Cavallers “Pistacho asesino” i “Blues”;
Tozal del Mallo “Brujas-Francoespañola”.
f ALPS: Les Montons “Les zeros sont fatigues”.
f PONOIG: “Via Catalunya”.
f PUIG CAMPANA: “Via Júlia”.
f QUIRÓS. “Espolon Magico”.
f TEBERGA: “Esperame en el cielo”.
f MONTSERRAT: Roca Gris “Little Big Horn”, La Mòmia “Brown Sugar”, Frare Gros “La Festa del
Paca”.
f I en glaç, escalades a Gavarnia, Boí, Pimorent, Rjukan, Bielsa i Pedraforca.

SECCIÓ D’ESQUÍ ALPÍ
La temporada que ha realitzat la secció es divideix fonamentalment per dos blocs:

Sortides Secció d' Infants
La seccions d’Infants i d’Esquí Alpí cooperen per realitzar una sortida conjunta.

Curset per a socis i no socis
Es tracta d’oferir una activitat d’esquí alpí a tots els socis del CEC. La nostra idea és engrescar els
pares i mares per aprendre a esquiar amb els seus fills. Fer arribar l’esquí no només als més
petits, sinó també als seus pares. Aquest curset està obert a tot el públic, majors d’edat i menors
acompanyats o amb autorització paterna, i a tots els nivells d’esquí, des dels més experts fins als
debutants.
Funcionament. Sortida cap de setmana. Sortim el divendres a les 7 del vespre per la tarda amb
autocar (Provença / Bailen) . Ens allotgem a Ca l’Aina (MP), una casa de colònies situada a
Canillo (Andorra), on disposem de vint places. Aquesta casa de colònies està a cinc minuts
caminant del telecabina de Canillo.
També realitzem sortides per Nadal i Setmana Santa, i el funcionament és el mateix.
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Vocals: Laia Pujol Mangues, Anna Farré Foret, Marc Rocher González, Marc Carreras Almirall.

Conclusions
Aquesta és la primera temporada d’esquí alpí que la secció ha ofert una activitat prou àmplia
perquè tots els socis del CEC, independentment de l’edat i el nivell puguin gaudir de l’esquí amb el
Centre. El grup de vocals del qual està formada la Secció d’Esquí Alpí són els mateixos que
s’encarreguen d’acompanyar al grup durant tota l’activitat i de donar classes d’esquí a pistes. La
temporada comença a finals de novembre, i acaba a principis d’abril. Tenint en compte que la
temporada d’esquí no ha acabat, no podem treure conclusions definitives, però sí que podem
esmenar algunes dificultats que hem tingut i que intentarem millorar abans que acabi la
temporada. La principal dificultat que hem tingut al llarg de la temporada ha estat la poca quantitat
de socis que s’han apuntat a l’activitat. Dins d’aquest punt hauríem de valorar diversos factors,
com són el preu de l’activitat i la publicitat que s’ha fet. Considerem que aquests dos factors són
els que no acaben d’adaptar-se a l’activitat que proposem i que els haurem de millorar de cara a la
pròxima temporada. Per a fer-ho, necessitarem el suport del Centre i posar a prova tots els seus
mitjans de difusió. Per una altra banda, un problema bastant molest que s’ha reproduït a totes les
sortides organitzades ha estat el problema amb les inscripcions i el programa informàtic. No volem
acabar sense deixar constància que aquesta secció vol organitzar una activitat potent que faci
esquiar a tots els socis del CEC. Al llarg de la temporada hem observat que el fet d’organitzar
sortides conjuntes amb altres seccions pot ser una manera de donar-nos a conèixer. Creiem que
la idea de portar a esquiar altres seccions del CEC és molt bona per diversos motius (donar-nos a
conèixer, unir i descobrir aficions, conèixer més possibilitats de fer coses en el propi Centre... ),
desgraciadament no totes les seccions estan disposades a pagar un preu tant alt per un cap de
setmana d’esquí alpí.

SECCIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC
Un any més, aquest ha estat un hivern sec i marcat per la poca neu al Pirineu. Això ha provocat
que moltes de les marxes se suspenguessin, i que unes poques es fessin in extremis, així com
una baixa participació en les sortides a causa de la falsa creença que no hi havia gens de neu.

ACTIVITATS REALITZADES
Cursets i xerrades
Va començar la temporada amb el clàssic curset d’esquí nòrdic a la platja, que es va dur a terme
durant dos dissabtes de novembre a la platja de la Barceloneta. Hi van participar sis persones. En
el curset se’ls va ensenyar les tècniques bàsiques per desplaçar-se sobre la neu amb els esquís
de fons; també se’ls va ensenyar el material emprat, la roba, els esquís, les botes, els bastons i
altre material com les ceres, les parafines i els esquís de rodes.
A principis de desembre es va fer una xerrada sobre l’encerat d’esquís a càrrec de Ferran Pubill,
on van assistir una quinzena de persones. A la xerrada es va explicar i es va ensenyar a la
pràctica com parafinar i com encerar els esquís, i també una explicació del material que s’utilitza.
Pel pont de la Immaculada es va intentar fer una sortida als Alps, però quan faltaven dos dies
perquè es fes, la pluja va fer desaparèixer la poca neu que hi havia a les pistes, així que es va
anul·lar.
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Del 27 al 30 de desembre es va realitzar, com cada any, el curset de Nadal, al Capcir, en el qual hi
van participar quinze persones, quatre de les quals van venir una part dels dies, ja que per
diverses causes no podien venir tots els dies. Es va anar a l’estació de la Llosa, on hi havia uns
quants quilòmetres oberts, el gruix de neu era just, i en algunes zones sobresortien algunes
pedres. Es van realitzar dos cursets, un d’iniciació al clàssic amb tres participants, i un altre
d’iniciació al patinador, on van anar la majoria dels altres participants. A més a més, els del curset
d’iniciació van anar amb altra gent a les hores en què no tenien curset perquè poguessin anar
millorant en les hores que no tenien monitor i no es trobessin sols un cop acabessin les hores de
curset.
S’han tornat a realitzar les sortides del cicle d’iniciació a l’esquí nòrdic i a les raquetes de neu. Es
van realitzar tres sortides al Capcir els caps de setmana següents: 12 i 13 de gener; 9 i 10 de
febrer, i 8 i 9 de març.
Moltes de les sortides es van suspendre per manca de neu. Les sortides que finalment es van
realitzar van ser les següents:

Sortides a marxes populars
La manca de neu ens va obligar a suspendre moltes de les sortides, ja que en algunes, tot hi
haver-hi neu, la gent continuava pensant que no n’hi havia i això feia que no s’apuntessin.
Els dies 2 i 3 de febrer es va fer una sortida a la marxa Beret. Cal destacar-la, ja que es va fer
juntament amb el Grup de Jovent. El dissabte es va fer un curset pels membres del Grup de
Jovent, i un altre pels adults que van voler, i diumenge es va participar a la marxa Beret.
El dia 23 i 24 de febrer es va aconseguir salvar la sortida a Llanos del Hospital. Hi van participar
set persones, i al final tothom va participar a la marxa Plan d’Están.

Sortides internacionals
De l’11 al 14 de gener es va fer una sortida internacional, per tal de participar en la marxa de la
Worldloppet Jizerská Padesatka, que es feia a la República Txeca. Hi va haver quatre participants,
els quals van tornar molt satisfets de l’experiència.
Des 14 al 25 de febrer es va fer una sortida al Canadà i a EUA, en la qual es va participar a la
marxes de la Worldloppet Gatineau Loppet i American Birkebeiner respectivament.

Equip de competició
En general, van a les mateixes sortides que es fan oficials, però com que se’n van anul·lar per
manca de participants, els membres van anar una mica per lliure. Cal destacar que gràcies al
pacte que va haver-hi amb els del CAEI, els membres van poder assistir a alguns dels
entrenaments amb aquest grup amb gent de la seva edat. Els membres de l’equip van presentarse a les següents marxes:
f A la marxa Beret. Aquí cal destacar l’Alba Sunyer, la qual va participar per primer cop als
esprints Salomon en clàssic el dissabte a la tarda, i a la marxa de 30 km clàssic, en la qual va
quedar a la 13a posició. Joaquim Sellas i Emma Pons van participar en la marxa de 10 km
clàssic, en la qual van quedar en un lloc bastant bo, 49 i 56 respectivament.
f Als Campionats de Catalunya, que s’han de destacar per la baixa participació, hi van participar
l’Alba Sunyer en 5 km lliure, i en Joaquim Sellas en 10 km lliure, els quals van quedar 1a i 4t
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respectivament en les seves categories.
f En la marxa Andorra Fons hi va participar Alba Sunyer en 20 km lliure, i va obtenir la 2a
posició.
f En la marxa Plan d’Están també hi va participar Alba Sunyer, que tot hi trobar-se malament a la
meitat de la cursa, va acabar els 20 km clàssic en 8a posició.
f En l’Andorra Relleus, Alba Sunyer finalment hi va poder participar en un equip mixt, que a
última hora va quedar en 2n lloc.
f A la marxa de les Pastures de Llívia, cal destacar Emma Pons, que va participar a la cursa de
10 km, i va quedar 1a classificada. En aquesta mateixa marxa, Alba Sunyer va fer la cursa
combinada, que consistia en córrer 20 km clàssic el dissabte i 20 km patinador el diumenge.
Dissabte va quedar 3a i diumenge, amb una neu molt gelada i perillosa, va obtenir el 4t lloc, i
va quedar 3a classificada a la cursa combinada.
Finalment, i per tancar la temporada, Alba Sunyer va participar a la marxa Naut Aran, en la qual va
quedar en 3a posició.
En la classificació final de la Copa Catalana, el CEC va quedar 6è a nivell de clubs, Alba Sunyer
va quedar 1a sènior, Joaquim Sellas va quedar 8è cadet i Emma Pons va quedar en 11a posició
en la categoria infantil 1. En la categoria de veterans, una sòcia de la secció va quedar 1a
classificada màster 3.

SECCIÓ DE BTT
Hem tancat l’any 2008 amb un nombre superior de sortides respecte a l’any passat. En total s’han
programat quinze sortides, de les quals se n’han realitzat tretze (dues anul·lades per falta d’inscrits
i per mal temps). El nombre de participants ha oscil·lat entre cinc i vint per sortida, tot i que hi ha
hagut alguna sortida de menys participants i d’altres –no gaires– que han superat la xifra més alta.
El nombre de participants a les sortides de bicicleta ha estat d’un total de 114 persones.
Com és habitual, les excursions han estat d’un dia, llevat d’algun cap de setmana. La majoria
s’han fet amb cotxes particulars, tot i que hi ha un tant per cent petit que opta per les excursions
en tren; això s’ha donat especialment en grups més grans, que no arribaven a les vint persones.
També s’han realitzat dues xerrades de mecànica de bicicletes amb una assistència de 25
persones.

GRUP DE JOVENT
Un any més el Grup de Jovent segueix el seu camí en la formació de joves en l’àmbit de la
muntanya.

Participants
La participació al llarg d’aquest any s’ha estabilitzat. Amb un grup de participants estables a
l’entorn de les quinze persones, la mitjana de participació de les sortides ha estat de vuit
persones. El nostre grup de contactes als que enviem setmanalment la nostra programació és de
64 persones.
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Sortides
S’han realitzat al llarg de l’any 2008 un total de deu sortides i dos campaments. Les sortides han
estat predominantment d’alpinisme, encara que també hi ha hagut espai per a altres disciplines,
com l’esquí de fons, l’esquí alpí, la bicicleta tot terreny, el caiac, excursions amb raquetes de neu,
l’escalada i les vies ferrades; totes aquestes activitats s’han fet tant al nostre país com més enllà
de les nostres fronteres: Pirineus, Montnegre, cap de Creus, Montserrat, Còrsega o Bardenas
Reales, han estat alguns dels escenaris que han emmarcat la nostra activitat aquest any.
A continuació un resum de les activitats d’aquest any:
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Marxa Beret 08 (esquí de fons).
Circ de Pessons (raquetes).
Campament Aigüestortes (alpinisme).
Corredor de Montnegre (BTT).
Cadira del Bisbe (escalada).
Bardenas Reales (BTT).
Pica d’Estats (alpinisme).
Cap de Creus (caiac).
Còrsega (alpinisme, ferrades, caiac).
Mont Perdut (alpinisme).
Teresina (via ferrada).
Grandvalira (esquí alpí).

Campaments
Al llarg del 2008 hem organitzat dos campaments:
f Setmana Santa a Aigüestortes: el grup es va traslladar al refugi Josep Maria Blanc, punt des
d’on es van preparar diverses ascensions als cims que envolten el refugi (Muntanyó, Peguera i
Monestero).
f Estiu a Còrsega: al llarg de 10 dies el grup es va traslladar a l’illa i, mitjançant l’activitat de
muntanya i el caiac, va descobrir alguns dels seus paratges més amagats. Les vies ferrades,
l’excursionisme al llarg d’algunes de les etapes del GR 21 ens varen permetre veure l’illa des
d’un altre vessant.

Projectes
Amb la finalitat d’obrir la nostra activitat més enllà dels nostres socis, el Grup de Jovent ha
presentat tres projectes a diferents institucions i organismes:
f ¡No et quedis penjat! Programa d’activitats 2008.
f La muntanya i la guerra.
f Programa d’educació ambiental de l’Obra Social Caixa Catalunya.

Comunicació
El 2008 hem obert dues noves vies de comunicació del grup. En una d’aquestes hem penjat les
fotos de les activitats del grup: www.flickr.com/joventcec, i l’altra és una via de comunicació
virtual molt estesa entre el jovent. Es tracta del facebook de jovent, un espai de trobada i
d’intercanvi entre tots els participants del Grup de Jovent.
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SECCIÓ D’ENGORJATS
El Grup de Descens d’Engorjats, adherit a la Federació Catalana d’Espeleologia, i presidit per Mari
Nivera, es va plantejar en el seu primer any diverses fites, on destaquem la confecció del logo de
la secció, la confecció d’un calendari anual, samarretes tècniques i, el més important, la realització
de més del 90% de totes les activitats, i també la participació en la trobada internacional de
barrancs Gorgs 2008, i en el Curs de nivell II de descens de canyons de l’Escola de Muntanya del
CEC.
A primers de maig se’ns ubica a l’antiga Escola de Muntanya, i en data d’avui encara està per
habilitar en tots els aspectes.
Dins de les diverses subseccions, la de material crea el primer llistat que cataloga el material
tècnic i esportiu.
La Vocalia Tècnica, dirigida per Jordi Martínez, que es divideix en sortides pràctiques i
monogràfics, ha portat a terme el 50% de les activitats plantejades en el calendari anual, tant la
sortida pràctica de grans verticals i el seu monogràfic com la d’aigües braves, posposades fins al
2009 per causes diverses.
Sortides pràctiques: els dies 12 i 13 d’abril es va dur a terme la sortida d’autosocors, on es van
poder recordar i posar en pràctica els coneixements de rescat. La sortida es va realitzar a la vall
Fosca i es va descendir el canyó del Bosc de Serradell. La sortida va tenir una afluència d’11
persones.
Monogràfics. El dia 10 de juny es va fer la xerrada d’organització de sortides, on es van exposar
les bases per poder muntar una sortida i portar un grup dins d’un engorjat. L’afluència va ser
baixa, de sis persones. Ponent: Jordi Martínez.
El dia 16 de desembre es va fer la xerrada dinàmica sobre organització d’expedicions, on s’han
exposat les bases per organitzar i dur a terme una petita o gran expedició. L’afluència ha estat
molt bona, amb onze persones. Ponent: Xavier Arregui.
La Vocalia de Reequipaments, dirigida per Ricard Dodero, el dia 30 de setembre va fer una
primera conferència sobre reequipament, on es van assentar les basses per reequipar engorjats i
poder dur a terme amb eficàcia aquest propòsit. Després de la presentació, es va produir un
interessant col·loqui entre tots els assistents, que van ser una quinzena aproximadament. La
xerrada va tenir una bona afluència amb nou persones.
La Vocalia de Sortides de Descoberta, dirigida inicialment per Carlos Sotoca, i posteriorment per
Mari Nivera, va plantejar quatre sortides; però se’n van anul·lar tres per manca de participants. La
única sortida portada a terme va ser la dirigida per Carlos Sotoca el 15 de juny al barranc Glorieta i
al mas dels Frares, amb una assistència de sis participants, en què un d’ells és va accidentar.
La Vocalia d’Audiovisuals, dirigida pel Damià Pérez, ha portat ha terme el 100% de les activitats
programades.
El 7 de maig es va presentar la Secció d’Engorjats a la sala d’actes. Es va comptar amb la
presència del president de la Federació Catalana de Espeleologia, el Sr. Hilari Moreno, i el
vicepresident del CEC, el Sr. David Mengual, i també de representants del Comitè de Barrancs de
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la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
La presentació va ser inaugurada amb el discurs de Mari Nivera, presidenta de la secció, i va
incloure l’audiovisual de presentació del GDE, a càrrec de Damià Pérez, de 9 minuts de durada, i
que resumia la trajectòria dels membres del GDE en l’activitat del Descens d’Engorjats, així com
en diferents cursos. Tanmateix es va fer un aperitiu a la terrassa del CEC. Assistència: 35
persones (40% del aforament de la sala d’actes).
El 2 de desembre s’inicia el primer audiovisual del cicle “Petis viatges, grans aventures” a càrrec
del Jordi Martínez. Va estar dividit en dues parts, Alps Marítims i Còrsega, de 8 i 15 minuts
respectivament. L’assistència va ser de 34 persones (un 40% de l’aforament de la sala d’actes).
Cal remarcar la presència del president de la FCE i de membres del Comitè de Barrancs de la
FEEC.
Es publica en la revista EspeleoCat de la FCE l’article realitzat sobre el descens dels Caragols i el
torrent del Lloro a Montserrat per dos membres de la secció, Damià Pérez i Mari Nivera.
Acabem l’any amb la creació del nou calendari d’activitats per a l’any 2009, on s’ha incrementat el
número d’activitats en totes les seccions, i amb un dinar el dia 20 de desembre al Bruc, on a
primera hora del matí es fa el descens del clot dels Caragols per vuit persones, i més tard, 23
amics celebrem el primer aniversari del GDE.

SECCIÓ DE RECERQUES ESPELEOLÒGIQUES (ERE)
Activitats de la secció
Les activitats dutes a terme per l’ERE al llarg de l’any 2008 poden resumir-se en els següents
aspectes:
f En el mes de juliol es va publicar el número 48 de la revista Espeleòleg, en la qual les
principals temàtiques desenvolupades han estat el coneixement i estudi de les coves del
Salnitre, a Montserrat; les exploracions a Peña Ezkaurri, on destaca l’avenc Ezkaurri’ko Leizea
(-351 m) i l’estudi de la distribució del coleòpter troglobi Troglocharinus ferreri pallaresi. A més
a més, també s’han publicat diversos articles i informació general espeleològica a la revista
Muntanya.
f Com cada any en el mes de novembre, s’ha portat a terme el Curs d’introducció a
l’espeleologia (el 52è) amb 17 participants. Com és costum, amb posterioritat, es van
programar diverses sortides per completar els coneixements impartits en el curset.
f Novament, aquest any les activitats al Pirineu no han donat els resultats desitjats. Ni la
prospecció ni l'exploració de cavitats han estat profitoses. Les darreres sortides d’aquest estiu
han estat dedicades a reequipar una gran cavitat pirinenca que creiem que ofereix bones
possibilitats de continuació.
f La campanya a Picos de Europa, amb els companys anglesos de l’Oxford University Caving
Club (OUCC), s’ha centrat en trobar possibles continuacions a l’Asopladeru de la Teixa.
Paral·lelament, a la Fisura Chica s’han revisat diverses continuacions sense resultats
satisfactoris, i s’ha donat la cavitat per finalitzada i s’ha desequipat.
f

SECCIÓ DE CÀMPING
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49è edició dels campaments de vacances Antoni Gelabert
Els campaments d’enguany, a causa del nombre elevat de socis interessats, que creix any rere
any, i als problemes d’espai i organització, es va optar per la fórmula d’organitzar dos
campaments, fórmula que ja s’havia provat anys enrere amb força èxit.
Tenint en compte els diversos interessos dels acampadors, es van buscar dos indrets diferenciats
que, per les seves característiques, poguessin acontentar a tothom. Un l’hem denominat
“Campament de curta distància”, i l’altre “Campament de llarga distància”.
Els llocs triats han estat:
•
•

Bordes de Graus (Tavascan). Campament de curta distància.
Bled (Eslovènia). Campament de llarga distància.

Organització
Aquest any ha estat un any de transició després de l’aprovació dels nous estatuts del CEC, i la
reestructuració de l’organització de l’entitat. Pel que fa als campaments els punts més destacats
dels canvis han estat:
•
•
•
•
•

Nou representant a la Junta Directiva, única en el govern de la entitat.
Creació de grups de treball per temes, amb responsables de grup. Els grups han treballant
indistintament per tots dos campaments.
Traspàs de les funcions administratives i de comptabilitat a professionals de l’entitat sota
la responsabilitat de la gerència del Centre.
Els serveis de transport i magatzem s’han contractat des de l’entitat.
Els cuiners han estat contractats per l’entitat.

Campament Bordes de Graus al Pirineu
Del 2 al 16 agost, al Càmping Bordes de Graus (Tavascan), a una altitud de 1.360 m. Assistència:
110 persones.
Tallers i activitats
Gimcana infantil, gimcana adults, taller pintura i dibuix, taller de fanalets, taller de moneders (brics
reciclats), sessions espontànies de contes, taller pedres pintades, curs taller de ball de saló.
Activitats de muntanya (53 ascensions)
Montroig (12), Certescan (12), Ventolau (13), pic dels Estanys (3), tuc Estany Xic (7), Baborte (2),
Broate (8), Mariola (8) sortides remarcables (148), Santa Magdalena (21), llacs dels Ports (17),
estanys Gerbé (13), port Tavascan (6), Roia de Moià (7), estany Mariola (11), estany del Diable
(17), llac Naorte (4), estany Gueroso (13), estany Flamisella (12), estany de la Gola (7), Boavi (20).
Sortides diverses: bordes de Noarre, pleta del Prat, Andorra, Tírvia,etc.
Altres activitats destacades
f
f
f
f

Bicicleta de muntanya i carretera.
En un foc de camp es van projectar unes diapositives d’escalada.
Fou remarcable la “passa de mals de panxa” que afectà nombrosos acampadors.
La matinada del dia 15 aparegueren enfarinades les muntanyes del voltant.
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f El darrer dia, un cop carregat el camió, es cantà en rotllana el “Cant dels adéus”.
Campament Bled (Alps)
A Bled, com a prova pilot, hem llogat una carpa menjador (amb taules i bancs), i una carpa cuina.
El resultat de l’experiència ha estat satisfactori en els dos casos.
Del 2 al 16 agost, al Càmping Bled (Eslovènia) a una altitud de 500 m. Aassistència: 220
persones.
Tallers i activitats
Gimcana infantil, taller de pintura i dibuix, concurs de fotografia, sessions espontànies de contes,
representació teatral al foc de camp a càrrec del cuiner, dirigint un grup de jovent. Aprofitant
l’espai tancat de la carpa, es van fer diverses activitats. Es va passar un seguit de diapositives dels
Alps Julians, de la pujada al Triglay, i també es van passar vídeos de campaments d’altres anys.
Així mateix, també es van lliurar els premis dels concursos de fotografia i dibuix i es van passar
diapositives d’activitats d’espeleologia de la zona.
Activitats de muntanya (67 ascensions)
Devela Pec (10), Jalovek (1), Jerevikovec (4), Krn (2), Mala (11), Mangrt (2), Prisank (3), Rudnika
(3), Slemenova Spica (12), Svinjak (2), Triglav (16), Visoki Kanin (1). Sortides Remarcables: Bovec
(3), cascades Martuljek (7), cascades Savica (1), Humcic (1), Logarska Dolina (1), Lopata (1), llac
Bohinjsko (21), llacs del Triglav (4), Posavje (1), vall de Vrata (11), vall del Riu Soca (8), Vintgar
(5), Vogel (7). Sortides diverses (58): Ljubljana, coves de Postumia, Graz, Piran, Trieste, etc.
Altres activitats destacades
Escalada, vies ferrades, bicicleta de muntanya i carretera. Vàrem disposar de nou equips complets
per a ferrades, cedits per la Secció de Muntanya. Aquest fet va donar molt joc en la iniciació de
nens i joves en l’ús d’aquest material. Es van fer 33 lloguers durant el període del campament.
Es va convidar a sopar als representants del càmping i a les autoritats de la zona. Van assistir-hi
la directora general de turisme d’Eslovènia i la direcció del Càmping Bled, que van ser atesos per
la direcció del campament. Es van intercanviar obsequis.
Remarques
Durant el foc de camp del dia 14 es féu un recordatori de la mort de la Núria Bonaventura fa 10
anys al Neuvielha. Fou especialment emotiva una connexió en directe entre els companys
acampats a Bled-Eslovènia amb els acampats a les bordes de Graus, que compartírem aquest foc
de camp. Amb aquest mateix sentiment es féu esment també de la nostra companya Úrsula
Willius, que morí també al Neuvielha aquest any.

Àpat dels acampadors
El dia 29 de novembre es va organitzar el dinar dels acampadors a Can Piqué. Malgrat la pluja,
que ens enfangà a tots, es va fer una caminada abans del dinar, que compartírem un centenar de
companys. Els parlaments dels representants del Centre, encoratjaments i felicitacions, clogueren
aquesta trobada.
SORTIDES DELS DIJOUS
Durant el 2008 s’han fet les següents sortides: Matinals: 7-2, Sant Vicenç dels Horts, Sant Antoni
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(25); 6-3, Conreria, Coscolla de l'Amigó (17); 3-4 Santa Coloma de Cervelló, parc cirerers (24); 56; Sant Vicenç de Jonquers, torrent Colobrers (21); 2-10, Begues, mirador de Solius (17); 6-11,
Mataró, parc del Pont de la Vila (12); 4-12, Vacarisses, la Torrota (22). Culturals: 14-2, Caldes de
Montbui (11); 13-3, Sant Joan Despí (15); 10-4, Granollers, Museu de Ciències Naturals (10); 8-5,
Blanes, jardi Mar i Murtra (13); 12-6, palau Mercader, Museu Agbar (22); 9-10, Moià, coves del
Toll (18); 13-11, Sabadell, Museu d'Art (11); 11-12, Martorell Museu Santacana i Vicenç Ros (14).
Tot el dia: 17-1, Sant Celoni, Olzinelles, (21); 21-2, Sentmenat, Guanta, el Farell (18); 15-5,
l'Esquirol, riera de les Gorgues (12); 19-6, mirador de la Pena (18); 3-7, Planoles (20); 18-9,
l'estany Postius (18); 16-10, Castelcir, Sauva Negra (20); 20-11, Granera (15).

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I CIÈNCIES
EXFAVEPRO “Núria Martí”
Sortides amb vehicles propis combinades amb excursions a peu
f
f
f
f
f
f
f
f

13 de gener: Sant Pere de Ferrerons (Moianès). 32 participants.
10 de febrer: castell de Queralt (Anoia). 32 participants.
2 de març: santuari del Miracle (Solsonès). 38 participants.
13 d’abril: castell de Farnés (La Selva). 42 participants.
7 i 8 de juny: Setcases i Ulldeter (Ripollès).
12 d’octubre: la Pedralta (Baix Empordà). 36 participants.
9 de novembre: Sant Nazari i la Grevolosa (Osona). 33 participants.
14 de desembre: les Tines de Talamanca (Bages).

Aquestes sortides han estat organitzades per diversos vocals del grup, i coordinades per Rafel
Serra.

Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina
EXCURSIONS
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

27 de gener: Rupit (Osona). 42 participants.
24 de febrer: Sadernes (Alta Garrotxa). 35 participants.
30 de març: Sant Martí de Brocà (Berguedà). 30 participants.
27 d’abril: la vall d’Alinyà (Alt Urgell). 32 participants.
25 de maig: castell de Monclús i Mosqueroles (Vallès Oriental). Anul·lada per la pluja.
15 de juny: serra de Catllaràs (Berguedà). 25 participants.
28 de juny: Bastanist i coll de l’Estenedor (Cerdanya). 28 participants.
29 de juny: les plantes medicinals de la Cerdanya. 30 participants.
Cloenda del curs a la Molina: dinar. 50 participants.
29 de setembre: castell de Monclús i Mosqueroles (Vallès Oriental). 41 participants.
26 d’octubre: Sant Joan les Fonts (Garrotxa).
23 de novembre: zona lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany). 33 participants.
14 de desembre: massís de Collserola (Barcelonès).

Aquestes sortides han estat organitzades pels diversos vocals del grup, i amb l’assessorament de
Núria Arnan en els aspectes geològics.

11a Trobada de voluntaris
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1 de maig. Santuari de la Salut de Sabadell. Trobada de tots els vocals que participen en
l’organització de les activitats del Grup. 21 participants. Matí: excursió a la rodalia de Sabadell:
torrent de Colobrers, ermita de Togores i santuari de la Salut. Tarda: reunió per confeccionar el
programa d’activitats per al curs proper.

Col·laboració amb la Comissió de l’Esport Adaptat
9 de novembre. Passejada pels boscos de Santa Fe del Montseny. Guia i assessorament botànic:
Montserrat Solano.

Visites
17 de maig. Visita matinal als jardins de Costa i Lobera. Vocal: Enric Orús. 30 participants.

Conferències i audiovisuals
f 24 de gener. Els pins, aquests arbres tan polèmics i tan útils. Per Enric Orús i Josep M.
Panareda. 45 participants.
f 27 de març. Presentació del projecte de recerca: Cartografia corològica del arbres de
Collserola. Per Valentí Gonzàlez i Josep Nuet. 34 participants.
f 22 de maig. La vegetació natural dels cims del Montseny: matollar de ginebró o fageda. Per
Josep M. Panareda. 43 participants.
f 18 de juny. Els fruits i les seves formes. Per Enric Ventura i Hermínia Escolà. 32 participants.
f 15 d’octubre. Inauguració del curs de botànica. Presentació de les activitats a cura de Josep
Nuet. Projecció de l’audiovisual Flors de muntanya, obra de Pere Fornt. 50 participants.

Cursos
1r Curs de botànica popular
A cura de Josep M: Panareda i Maravillas Boccio.
f
f
f
f

15 d’abril. Què és i com és una planta: la vida i miracles de l’estepa blanca. 44 participants.
29 d’abril. Els fonaments de les plantes: les arrels. 43 participants.
13 de maig. L’esquelet de les plantes: la tija i les branques. 50 participants.
27 de maig. Els pulmons de les plantes: les fulles. 45 participants.

2n Curs de botànica popular
A cura de Josep M: Panareda i Maravillas Boccio.
f
f
f
f

14 d’octubre. L’encant de les plantes: les flors. 36 participants.
28 d’octubre. El pol·len a corre-cuita: la fecundació. 22 participants.
11 de novembre. Objectiu complert: els fruits. Ajornat.
25 de novembre. Escampar-se per subsistir: la disseminació. Es va tractar conjuntament amb
el tema de la sessió anterior, ajornada. 24 participants.

Equip de Recerca Botànica
Aquest equip, amb vuit participants, dirigit per Valentí Gonzàlez i Josep Nuet, ha estat treballant en
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diversos projectes.

Projecte Flora de la vall de Saltèguet
Confecció d’un catàleg de la flora de la vall de Saltèguet, a la Molina (Cerdanya). Sortides de
treball de camp: 11 de maig, 8, 28 i 29 de juny i 12 d’octubre. S’ha continuat l’herborització a la
vall, especialment al sector oriental i a la carena del coll de la Bassa. S’han recollit uns 500 plecs
d’herbari i unes 780 referències de plantes.

Projecte Collserola
Cartografia de la distribució dels arbres de la serra de Collserola. Durant aquest curs s’ha
completat el treball de camp, visitant cada un dels 120 quadrats UTM de 1 x 1 km de la serra.
S’han recollit prop de 5.000 referències d’un total de 123 arbres diferents. Sortides de treball de
camp: 13 de gener, 10 de febrer, 9 de març i 13 d’abril.

Projecte Cartografia de plantes bioindicadores del Montseny
Confecció dels mapes de distribució, en reticles d’UTM de 1 x 1 km, de les plantes més
característiques de diferents ambients. Sortides de treball de camp: 9 de novembre i 14 de
desembre.

Laboratori de botànica
Sessions de determinació de plantes al local de la secció, els dies 9 i 23 de gener, 6 i 20 de febrer,
5 i 19 de març. A partir de l’abril han estat setmanals, cada dimecres.

Conferència i sortida d’ornitologia
f 22 d’octubre. Introducció a l’ornitologia. Per Gabriel Gallardo, de l’ICO. 29 participants.
f 25 d’octubre. Excursió d’observació d’ocells al delta del Llobregat i al massís de Garraf. Amb
l’assessorament de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). 29 participants.

Centenari de la Secció de Geografia i Ciències Naturals
Inauguració
El 16 d’abril, a la sala d’actes, va tenir lloc la inauguració dels actes del centenari de la secció.
Després de la presentació per part de la presidenta, Montserrat Llorens, el president de l’entitat, el
Sr. Josep Manel Puente, va pronunciar unes paraules que donaven caràcter institucional a la
celebració del centenari, i el Dr. Josep M. Panareda va parlar de les perspectives de futur i del
compromís de l’excursionisme i de la secció en particular en el món actual. 92 participants.
El 18 de maig, va tenir lloc una trobada festiva de tots els grups de la secció a l’àrea del Molí Nou
de Moià, on van trobar-se tots a l’hora de dinar.
Durant el matí, cada grup va fer una excursió o diverses visites culturals:
f El Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina van anar de Santa Maria de l’Estany fins al
Molí Nou.
f El grup d’ExFaVePro van fer la visita del monestir i el claustre de Santa Maria de l’Estany i van
pujar al Puig de la Caritat.
f El grup de Viatges Geogràfics i Culturals van visitar la cripta i el Museu d’Oristà i l’església
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romànica de sant Feliuet de Terrassola.
A la tarda hi va haver música i dansa tradicional a càrrec del grup familiar d’origen menorquí Ets
Alocs, en què els assistents van participar activament. Hi van participar unes 130 persones.

Conferències i audiovisuals del centenari
Cicle de conferències Grans temes de les Ciències Naturals.
f 21 de maig: Marià Vidal. Per Francesc Olivé. 21 participants.
f 1 d’octubre: L’era dels transgènics. Per David Bueno. 45 21 participants.
f 23 d’octubre: El treball dels rius per obrir camí. Per Joaquim Farguell, de l’ACA. 35 21
participants.
f 20 de novembre: Els hàbitats CORINE i la preservació del medi natural. Per Josep Vigo. 24 21
participants.
f 11 de desembre: El seguiment de les poblacions d’ocells a Catalunya. Per Sergi Herrando, de
l’ICO. 42 21 participants.
Cicle d’Audiovisuals Grans reportatges dels nostres viatgers.
f 19 de novembre: El Iemen. Per Joan Blasi. 41 participants.
f 4 de desembre: Jordània, l’encant del passat. Per Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbon. 104 41
participants.
Les activitats del centenari continuaran i es clouran durant l’any 2009.

Viatges Geogràfics I Culturals
f Del 23 d’abril a l’1 de maig. Viatge a Galícia. Monforte de Lemos, Orense, Lugo, Santiago de
Compostela, P. N. de Corrubedo, Pontevedra, Rias Baixas, Finisterre, A Coruña, Ribera Sacra.
38 participants.
f Del 18 al 26 de juny. Viatge a Valladolid i Palencia. Castells medievals, romànic palentí, canal
de Castella, Peñafiel, Medina del Campo, Aguilar de Campoo. 30 participants.
f Del 23 al 29 de setembre. Viatge per terres del Quixot. Castella la Manxa. Valdepeñas,
Tomelloso, Lagunas de Ruidera, El Toboso, Campo de Criptana, Tablas de Daimiel. 32
participants.
f 25 i 26 d’octubre. Excursió al Pirineu Català. Gerri de la Sal, vall de Cardós, Tavascan, Sant
Maurici, Refugi d’Amitges. 47 participants.
f 30 de novembre. Excursió i dinar al delta de l’Ebre. Cloenda de les activitats de l’any 2008. 49
participants.
Els viatges i excursions d’aquest grup han estat organitzats pels vocals Francesc Juandó i Maria
Vilalta.
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Conferències i audiovisuals
f
f
f
f
f
f

23 de gener: Videoreportatge: Canadà, costa Oest. Per Estanislao Torres. 56 participants.
20 de febrer: Turquia integral. Per David Bueno. 65 participants.
6 de març: Videoreportatge: Vuit dies al Tibet. Per Neus i M. Pilar Cabrerizo. 75 participants.
8 d’abril: Projecció diapositives: L’Antàrtida. Per Jordi Llorens.
98 participants.
17 d’abril: Videoreportatge: Bolívia. Per Julià Saez. 64 participants.
17 de desembre: Ferro al mig del desert. Expedició a Mauritània. Per Joaquim Montoriol. 41
participants.

Projeccions conversa
f
f
f
f
f
f
f
f

16 de gener. Pell de brau II. Extremadura-Toledo. Per Dora Serra. 25 participants.
6 de febrer. Canadà Oest. Per Albert Font. 51 participants.
5 de març. Cazorla. Per Enric Ventura. 29 participants.
2 d’abril. Cazorla. Per Antoni Perelló. 31 participants.
7 de maig. Parc d’atraccions Disneylàndia. Per Enric Ventura. 11 participants.
4 de juny. Argèlia i Mali. Per Julià Saez. 51 participants.
8 d’octubre. Navarra. Per Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbon. 52 participants.
5 de novembre. Muntanyes pirinenques, del Canigó a la Maladeta. Per Carles Macià. 21
participants.
f 10 de desembre. Setmana santa a Múrcia. Per Antoni Perelló 32 participants.

26è Premi Pau Vila de recerca sobre geografia i ciències naturals
El dia 26 de novembre, en l’acte de commemoració del 132è aniversari del CEC, es va lliurar el
26è Premi Pau Vila. Enguany va recaure en el treball presentat amb el lema “Ordal”, i amb el títol
“Flora i vegetació del roc de Forellac”, dels autors Romà Rigol i Valentí Gonzàlez. El jurat estava
format per Àngels Morell, Josep Maria Panareda i Joaquim Farguell, i va actuar com a secretari
Enric Ventura.

SECCIÓ D’HISTÒRIA I ART
Excursions culturals amb autocar
f Gener: Visites guiades a l’observatori astronòmic de Castelltallat i al nucli antic de Rajadell,
església de Sant Iscle i Santa Victòria i la pinacoteca museu.
f Febrer: Arbeca. Visita guiada al molí antic, castell dels ducs de Cardona, esglésies de Sant
Jaume i de Sant Miquel de les Borgetes, i la font de la Juliana.
f Març: Lleida. Museu Diocesà i Comarcal, casa Templera i castell de Gardeny.
f Abril: monestir de Sant Benet de Bages (conjunta amb la Secció de Fotografia). Visita guiada
al monestir i a les dependències modernistes de la família Casas, celler Oller del mas Castell.
f Maig: serra de Llaberia, visita Museu del Transport de Bast i ermita de Santa Marina, Museu
del Vi, a Montbrió del Camp.
f Juny: viatge al territori de la comanda de l’orde del Temple de Montsó. Visites guiades a
Monsó, per Marc Martínez i Rex, castell i catedral, Chalamera, Ballobar, torre dels Freires a
Fraga, església de Berbegal, Peralta d’Alcofea, el Tomillo i Castellflorite.
f Juliol: Berguedà, visita a Berga medieval, casa de la Patum, Sant Quirze de Pedret.
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f Setembre: monestir de Sant Benet de Bages (conjunta amb la Secció de Fotografia). Visita
guiada al monestir i a les dependències modernistes de la família Casas, i visita a molí d’oli. El
Cogul, Peixeres d’Alfés i d’Aspa (sortida organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista
de Lleida, amb motiu del descobriment de les pintures rupestres).
f Octubre: Canet d’Adri, Sant Vicenç d’Adri i Santa Afra.
f Novembre: Sant Feliu de Pallarols i santuari de la Salut.
f Desembre: Excursió sorpresa, que va resultar ser a Manresa i Sampedor.
Un total de 13 excursions, nou organitzades per Mercè Falcó, dues per M. Falcó, una per Josefina
Garriga, una per Antoni Parellada i M. Falcó, i una per Francesc Beato i Francesc Olivé.

Excursions amb transport públic i recorregut a peu
f Gener: matinal al casino de l’Arrabassada i les seves fonts.
f Febrer: serra de les Pedritxes, Matadepera, font de can Prat, pic de l’Aliga, el llac Petit, riera de
Gaià, Sant Miquel de Gonderes.
f Març: matinal al turó de Montcada i rodalia.
f Abril: serra de Collserola, turó de l’Ermità, torrent d’en Fotja, font del Rossinyol, torrent del
Cargol, font dels Degotalls, racó del Silenci. Montseny. Santa Fe, turó de Mourou, volta a
l’embassament i retorn a Santa Fe.
f Maig: Anoia. Piera, les Flandes, la Coma, el Bedorc, font de can Torres, camí del Matà, riera
de Vallbona, Vallbona d’Anoia. Cingles de Bertí. El Figaró, sot del Bac, grau de Castellar, la
Trona, Sant Pere de Bertí, l’Ullar, l’Onyó, Sant Miquel del Fai, Riells del Fai.
f Juny: Sant Quirze de Besora, castell de Montesquiu, pla del Ravell, castell de Besora, Santa
Maria de Besora, camí de l’Obaga, Sant Quirze de Besora. Sant Joan de les Abadesses, fonts
de Sant Antoni, el bac del Covilar. Costa Daurada: Ametlla de Mar, cala l’Alguer, cala
Pixavaques, cala del Cementiri, cala de l’Estany Tort.
f Juliol: Costa Brava. Cap de Sant Sebastià.
f Agost: Begur.
f Setembre: Sant Llorenç del Munt. Torre de l’Àngel, can Pobla, camí de la Font Soleia, carena
de les Ànimes, font del Saüc, la Mola, camí dels Monjos.
f Octubre: Tarragonès. Pont del Diable, mas dels Arcs, roca del Valent, escales de la Seu, els
Pallaresos, mas del Frare. De la font de Cera a Montcada. Alella, coll de Font de Cera, coll de
la Conreria, Sant Jeroni de la Murtra, Sant Climent, Puig Castellar, Montcada.
f Desembre: matinal pels rodals de Sabadell. De can Llong a can Déu passant per la font de
l’Arguelaget i pels torrents de Gotelles i el de Ribatallada. La riba del riu Ripoll. Barberà del
Vallès, la Romànica, molí d’en Sants, font de can Llobateres, castell de Barberà, font de can
Magí, Ripollet, Cerdanyola.
Un total de dinou excursions, quinze organitzades per Vicenç Peig, dues per Jacint Pallarols i dues
per Jordi Lucea.

Visites culturals
f
f
f
f
f
f

Gener: exposició Chaplin en Imatges, a CaixaForum. Ruta diària d’Antoni Gaudí.
Febrer: exposició Atrapats al gel, la llegendària expedició de Shackleton a l’Antàrtida.
Març: exposició Prínceps etruscos; entre Orient i Occident, a Caixa Fòrum.
Juliol: exposició Tresors del renaixement de Prato, a CaixaForum.
Octubre: visita a l’estudi Museu de Pons Cirac.
Novembre: exposició El pa dels àngels; col·leccions de la Galeria degli Uffizi.

Un total de vuit visites, set organitzades per Mercè Falcó i una una per Josep M. Garrut.
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Grup Miquel Farré de dibuix i pintura
f Abril: sortida al parc de Montjuïc i la font del Gat.
f Juny: sortida al port Vell de Barcelona.
Organitzades per la vocal Francesca Valls, es van fer dues sortides.

Grup d’Estudis Rurals
Cicle Lloses i pedra en sec
Sortides amb autocar:
f Febrer: ruta de les barraques de pedra seca de Sentmenat i visita al dolmen de la serra
Cavallera.
f Març: Pla de Santa Maria. Ruta del mas de la Fam i visita a les barraques de pedra seca de la
zona.
f Abril: Vallès Oriental. Llinars del Vallès, Torrassa del Moro a Llinars del Vallès, dolmen de ca
l’Arenes.
f Maig: Alt Empordà. La Garriga d’Empordà, visita a les barraques més interessants d’aquesta
zona, Avinyonet de Puigventós, Lles.
f Setembre: viatge al Perigord i la vall de la Dordonya, amb visites a Montauban, Siurac, Sarlat,
les cabanes de Breuil, la bastida de Domme, castell de Millandes, creuer per la Dordonya i la
Gouffre de Proumeyssac, Carcasonne.
Amb el vocal August Bernat es van fer quatre sortides, i August Bernat conjuntament amb Mercè
Falcó el viatge de quatre dies.

Verdaverd
f Gener: Rambla amunt, el casc antic.
f Febrer: Rambla avall, el Raval. Castell de Montjuïc i jardins Verdaguer i de Joan Brossa.
f Març: Sis jardins i dotze campanades a Sant Cugat (conjuntament amb el Club Muntanyenc
Sant Cugat).
f Abril: Rambla amunt II: barri gòtic. Rambla avall II.
f Maig: Girona, en temps de flors. Barri de la Barceloneta i el port Vell.
f Juny: el parc de Sant Martí, i el del Clot.
f Setembre: els jardins de Laribal, font del Gat i el barri del Poble Sec. El parc central del
Poblenou i Diagonal Mar.
f Octubre: el rec Comtal.
f Novembre: Santa Maria del Mar i el barri de Ribera (I).
f Desembre: Santa Maria del Mar i el barri de Ribera (II).
Un total de quinze sortides portades pel vocal d’aquesta activitat Vicenç Peig.

Bagatge de cançons
Sota la direcció de Robert Híjar i Roser Castelló, cada dijous últim de mes (excepte juliol, agost i
setembre) de 6 a 3/4 de 8 del vespre, s’ha continuat reunint el grup de persones interessades en
recordar i cantar cançons tradicionals i de muntanya.
També el 19 de juny van fer conjuntament una sortida a Cornellà, amb passejada i cants pel parc
de Can Mercader.
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Conferències
f Abril: Cent anys del descobriment de l’art prehistòric del Cogul; el CEC un gran protagonista,
per Alexandre Grimal. El santuari del Cogul: ambaixador de les arts prehistòriques de la
vessant mediterrània, a cura de la Dra. Anna Alonso i Tejada.
f Maig: La Frontera superior, a càrrec de Carles Macià i Vives.
f Juny: La Comanda de l’orde del Temple de Montsó, introducció a la simbologia medieval, a
càrrec de Marc Martínez i Rex.
f Juliol: Jaume I el conqueridor. 800 anys del seu naixement, a càrrec d’Agustí Esteve i Orozco
de Nàjar.
f Octubre: Wagner i la natura, a càrrec de l’Associació Wagneriana amb il·lustracions musicals.
Lliurament d’un retrat de Wagner donatiu del soci Emili Ullés i Costas. Miquel Arimany, casolà i
universal, per Miquel Lluís Muntaner.
f Novembre: Verdaguer a les valls d’Andorra, a cura de Pere Canturri i Jordi Pasques.
Un total de nou conferències coordinades per Francesc Olivé.

Presentació de llibres
f Juny: Dames, reines i abadesses, d’Elisenda Albertí, a càrrec de Lluís Willaert. Al vol,
d’Estanislau Torres, a càrrec de l’escriptor Joaquim Carbó.
Un total de 2 presentacions.

Activitats musicals
Activitats organitzades pels vocals Mercè Falcó, de la Secció d’Història i Art; Artur Peix i J.M.
Martínez-Moro, de la Secció de Cinema i Vídeo, i Francesc Beato, del CEC.
f Abril: visita al carilló del Palau de la Generalitat (amb concert). Projecció en DVD de Copying
Beethoven. Concert de Sant Jordi, a CaixaForum, a càrrec del Cor de la Universitat de
Barcelona.
f Maig: concert a càrrec del Trio Villalobos. El Palau, 100 anys de música, a càrrec de Joan
Vives.
f Juny: projecció en DVD de l’opereta de Jacques Offenbach La Périchole.
f Octubre: concert de música barroca a càrrec de la Camerata Barcelona. Projecció en DVD de
l’Òpera de Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte.
f Novembre: concert de Jazz, a càrrec de Latin-Trio.Projecció de Steamboat Bill Jr. Visita al
Museu de la Música.
f Desembre: projecció en DVD de l’opereta de Carl Zeller El venedor d’ocells. Concert de Nadal
2008, a càrrec de la Coral de la Universitat de Barcelona.

Reunions
Francesc Olivé, nomenat per la Junta Directiva del Centre, i els seus col·laboradors s’han reunit
mensualment per a la preparació de les activitats de la Secció.
Nombre de socis adscrits a 31 de desembre del 2008, a la Secció d’Història i Art: 365.
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SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La Secció de Fotografia ha portat a terme durant l’any 2008 onze sortides de caire fotogràfic i
cultural amb autocar, generalment els primers diumenges de cada mes:
f Gener: a Osona. Visita guiada del Museu de Forja de Seva, la població i al Brull, el turó del
Montgròs (jaciment ibèric).
f Febrer: a les Garrigues i a l’Urgell. Visites guiades a la fortalesa dels Vilars a Arbeca, i el
monestir de Vallbona de les Monges.
f Març: al Vallès Oriental. Una passejada pel parc d’interès natural de Gallecs. Visita de
l’església romànica de Santa Maria de Gallecs. Sortida de Setmana Santa a Múrcia i província:
Lorca, Àguilas, Cartagena, Cabo de Palos, Caravaca de la Cruz, Cieza, etc.
f Abril: al Bages. Visita guiada al monestir de Sant Benet de Bages i el celler Oller del Mas
Castell. Sortida conjunta amb la Secció d’Història i Art.
f Maig: al Baix Ebre. Visita guiada a Tortosa (catedral, castell de la Suda, Museu Diocesà i barri
antic).
f Juny: sortida a França. Visita guiada del forn solar de Montlluís i del d’Odeillo.
f Juliol: al Baix Ebre. Visita del Perelló i l’Ametlla de Mar.
f Setembre: al Bages. Visita guiada al monestir de Sant Benet de Bages i un molí d’oli. Sortida
conjunta amb la Secció d’Història i Art.
f Novembre: al Pallars Jussà. Visita guiada del castell de Mur i de la col·legiata de Santa Maria
de Mur.
f Novembre: al Baix Empordà. Sortida inògnita. Visita del castell de Púbol, el poble de la Pera i
l’ermita de Sant Andreu de Pedrinyà. Dinar col·lectiu i obsequis de llibres i altres objectes per
tots els assistents.

Projeccions
f “Viatge a Àvila” (vídeo) de Francesc Oliver. XXXV Premi Joan Camps i Coma.

Exposicions
f XXXVI Concurs Social de Fotografia Artística en B/N.
f XXI Concurs Fotografia de Temes Obligats.
Hem tingut cura de l’organització del XXXVI Concurs de fotografia artística en B/N, del XXXV
Concurs de diapositives color, Premi Joan Camps i Coma i del XXI Concurs social temes obligats,
apartats: bicicletes, paisatge urbà, gerro amb flors i bolets. Tots aquests concursos han estat
dotats amb premis honorífics (trofeus) i material sensible en paper color i diapositives.
Va tenir lloc com cada any el sopar de germanor en un restaurant de Barcelona.
La secció va celebrar el 104è aniversari amb un refrigeri a l’aula Pompeu Fabra el 16 de
desembre, dedicat a tots els socis que amb el seu suport desinteressat afavoreixen que es duguin
a terme els projectes de la secció. En finalitzar el refrigeri es lliuraren els trofeus dels concursos
d’enguany.
Fem constar la relació dels guanyadors dels concursos d’enguany: Jordi Alcacer, Maria Bonet,
Eduard Estrada, Antoni Fàbrega, Josefina Garriga, Roser Romaní, Neus Sánchez, Josep Soler i
Estanislau Torres.
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SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO
Aquesta memòria es desenvolupa amb un ordre cronològic de dates, en què s’han anat fent les
activitats d’acord amb el calendari de l’any natural, amb excepció dels mesos de juliol, agost i
setembre, en els quals la secció no fa activitat social.
Amb la renovació de la totalitat de càrrecs i membres de la Junta Directiva del Centre, l’any 2008
va estar designat pel president de CEC, (a proposta dels membres que formaven l’anterior Junta
Directiva ), com a vocal de la Junta i president de la secció, el Sr. Joaquim Clos Baguñà, el qual va
formar el seu equip directiu i col·laborador amb les següents persones i funcions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Joan Arrasa i Mojica, com a vocal de taller de vídeo.
Joan Baca i Pericot, com a vocal de relacions amb la UNICA.
Gabriel Bohigas i Anguera, com a vocal de cursets.
Joan M. Martínez-Moro, com a secretari i tresorer.
Jordi Micó i Tarruella, com a vocal de cabina i concursos.
Pere Parera i Rodríguez, com a vocal de comunicació i butlletí.
Josep Rota i París, com a vocal.
Isidre Rovira i Roca, com a vocal d’estadístiques.
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Activitats de la secció
GENER

f
f
f
f
f
f

Dilluns 7, sessió de videotertúlia.
Dimarts 8 i divendres 18, dues reunions de col·laboradors per a programació.
Dijous 10, 17, 24 i 31, quatre sessions de taller de vídeo.
Dilluns 14, projecció de Diari de viatge, de Josep Rota.
Dilluns 21, projecció Recordant a Elia Kazan, de Jordi Micó i Emili Massó.
Dilluns 28, La joia del Rajasthan i Angkor, la misteriosa, de Ramon Font.

Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 359 socis.

FEBRER
f Dilluns 4, sessió de videotertúlia.
f Dijous 7, 14, 21 i 28, quatre sessions de taller de vídeo.
f Dilluns 11, dimecres 13, divendres 15, dilluns 18 i divendres 22, cinc sessions de projeccions
dels vídeos presentats al 50è Certamen de vídeos amateurs d’excursions, reportatges i
documentals, en aquesta edició es va comptar amb la participació de 37 vídeos de diversos
autors.
Van formar el jurat les següents persones: Xavier Estrada i Ullastres, realitzador de Cinema i
Vídeo; Francesc Gurri i Serra, geògraf i expresident de la Secció de Geografia i Ciències; Josep
Maria Joaquin i Ventura, realitzador de Cinema i Vídeo; Artur Peix i Garcia, expresident de la
Secció de Cinema i Vídeo del CEC; i Xavier Ripoll i Sòria, realitzador de vídeos educatius, va
actuar com a secretari del jurat Joan M. Martínez-Moro, de la Secció de Cinema i Vídeo, els quals
es var reunir en sessió privada el dissabte dia 23, per veure i qualificar tots els films presentats.
Van resultar premiats els vídeos següents:
Tercera medalla:
“Patxi”, d’Antoni Viñas i Aymami, de Sabadell.
“Sualbard”, de Francesc Monsonís Bell-lloch, de Barcelona.
“Normandia, ahir i avui”, de Joaquim Clos i Baguñà, de Barcelona.
Segona medalla:
“Montseny, reserva de la biosfera”, de Martí Arañó i Oller, de Sant Cebrià de Vallalta.
“Joan Arús, versos, camins i paisatge”, de Josep Vidal i Masò, de Castellar del Vallès.
“El desert d’Atacama”, de Ramon Font de Saint-Germain, de Castelldefels.
Primera medalla:
“Angkor, la misteriosa”, de Ramon Font de Saint-Germain, de Castelldefels.
“Bangladesh, un país amenaçat”, de Josep Vidal i Massó, de Castellar del Vallès.
Premi especial de muntanya Jordi Pons:
“Fuenfría”, de Jesús Bosque, de Huesca.
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Premi especial “JOE”:
“Angkor, la misteriosa”, de Ramon Font de Saint-Germain, de Castelldefels.
f Dimarts 12, reunió de col·laboradors per a programació.
f Dilluns 25, projecció Xina antiga i moderna, de Rafael López.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 434 socis.
MARÇ

f Dilluns 3, sessió de videotertúlia.
f Dijous 6, 13 i 27, tres sessions de taller de vídeo.
f Dilluns 10, lectura del veredicte, lliurament de guardons i projecció d’una selecció de les obres
guanyadores del 50è Certamen de vídeos amateurs d’excursions, reportatges i documentals.
f Dimecres 12, reunió de col·laboradors per a programació.
f Dilluns 31, projecció d’una selecció de realitzacions que van participar en el concurs mundial
de la UNICA 2007.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 156 socis.
A proposta de la Junta Directiva del Centre de data 17 de desembre de 2007, s’acordà per
unanimitat nomenar president honorari de la Secció de Cinema i Vídeo el Sr. Artur Peix i Garcia
(expresident de la Secció), escollit per la seva dedicació a la secció i a la entitat.
ABRIL

f
f
f
f
f

Dijous 3, 10, 17 i 24, quatre sessions de taller de vídeo.
Dilluns 7, sessió de videotertúlia.
Dimarts 8, reunió de col·laboradors per a programació.
Dilluns 14, projecció Expedició catalanonepalesa al Cho Oyu, de Jordi Pons.
Dissabte 19, activitats musicals, visita cultural (organitzada conjuntament amb la Secció
d’Història i Art).
f Dilluns 21, activitats musicals, projecció de Copying Beethoven. (organitzat conjuntament amb
la Secció d’Història i Art).
f Dilluns 28, lliurament de la medalla UNICA 2007 a Artur Peix i Garcia, a càrrec de Jan Baca i
Pericot, en qualitat de delegat d’Espanya a la UNICA i projecció del film El vençut, realitzat
l’any 1972 pel Grup 3P, format per l’Artur Peix, el seu germà Carles i el seu fill Xavier.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 295 socis.
MAIG

f
f
f
f

Dilluns 5, sessió de videotertúlia.
Dijous 8, reunió de col·laboradors per a programació.
Dijous 8, 15, 22 i 29, quatre sessions de taller de vídeo.
Dijous 8, activitats musicals. Concert en directe a càrrec del Trio Villalobos (organitzat
conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
f Dijous 8, activitats musicals. Conferència El Palau 100 anys de música, per Joan Vives
(organitzat conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
f Els dies 19, 26, i 30 projeccions dels vídeos participants en el 71è Certamen Estatal de Vídeo
No Professional Selectiu UNICA, es van presentar sis videos per a la Copa film minut (World
Minute Movie), i 22 vídeos pel Selectiu UNICA .
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Aquesta convocatòria del concurs és per a seleccionar el programa que ha de representar
Espanya a la UNICA, que aquest any se celebra a Hammamet (Tunísia ) del 26 de juny al 6 de
juliol.
Van formar el jurat les següents persones: Antoni Colomer i Puntés, guionista i professor de
llenguatge cinematogràfic; Xavier Estrada i Ullastres, realitzador de cinema i vídeo; Josep Rota i
París, cineasta i director del festival de cinema de Sabadell; Encarnació Soler i Alomà, presidenta
de CINEMA-RESCAT; Cristina Valentí i Ternero, coordinadora del Festival de Cinema de Girona;
Jan Baca i Pericot, delegat d’Espanya a la UNICA, amb veu, sense vot, va actuar com a secretari
del Jurat Joan M. Martínez-Moro, expresident de la Secció de Cinema i Vídeo, els quals es var
reunir en sessió privada el dissabte dia 31, per veure i qualificar tots els films presentats.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 288 socis.
JUNY

f Dilluns 2. Es va procedir a la discussió pública del jurat del 71è Certamen Estatal de Vídeo No
Professional Selectiu UNICA. Es van seleccionar per anar al World Festival of Non Professional
Films ( UNICA ) els vídeos següents: “Sota la pluja” d’Auld Lang Shine, de Terrassa; “La
Chiquita piconera”, de Miguel Àngel Entrenas Liria, de Còrdova. De la participació dels 143
vídeos presentats a aquest Concurs Mundial, va merèixer una medalla d’or de les set que es
van concedir, i una medalla de plata de les 13 atorgades. En representació d’Espanya i del
CEC hi va assistir el nostre consoci Jan Baca i Pericot, com a delegat que, a més és conseller,
a títol personal del comitè de la UNICA des de 1976. Enguany s’ha instituït el premi CICTUNESCO Delmiro de Caralt, dedicat al nostre històric soci, pioner i mecenes de la secció. La
distinció s’atorgà al títol Brücken Bauen, de Bernhard Hausberger, de Liechtenstein.
f Dijous 5, 12, 19 i 26, quatre sessions de taller de vídeo.
f Dilluns 9. Lectura del veredicte, lliurament de guardons i projecció d’una selecció de les obres
seleccionades per el 71è Certamen Estatal de Vídeo No Professional Selectiu UNICA , en
representació d’Espanya a la UNICA, a Hammamet (Tunísia).
f Dimarts 10. Reunió de col·laboradors per a programació.
f Dilluns 16. Activitats musicals. Projecció en DVD de l’opereta La Périchole (organitzat
conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 252 socis.
SETEMBRE

f Dimarts 2, reunió de col·laboradors per a programació.
f Dimarts 10, reunió de col·laboradors per a preparació del 18è. Curset de Vídeo digital.
OCTUBRE

f
f
f
f
f

Dijous 2, 9 i 16, tres sessions de taller de vídeo.
Dilluns 6, sessió de videotertúlia.
Dilluns 13, projecció de Somnis a Parintis, de Josep Vidal.
Dimarts 14, reunió de col·laboradors per a programació.
Dijous 16, activitats musicals. Concert de la Camerata de Barcelona (organitzat conjuntament
amb la Secció d’Història i Art).
f Dilluns 20 i 27, activitats musicals. Projecció en DVD de l’òpera Così fan tutte (organitzat
conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
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f Els dies 21, 23, 28 i 30 es va portar a terme les primeres classes del 18è Curset de vídeo
digital, amb l’assistència de 12 cursetistes.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 259 socis.
NOVEMBRE

f Dilluns 3, sessió de videotertúlia.
f Els dies 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, i 27 es va continuar desenvolupant les classes del 18è Curset
de vídeo digital.
f Dijous 6, activitats musicals. Concert de jazz a càrrec del Latin trio (organitzat conjuntament
amb la Secció d’Història i Art).
f Dilluns 10, projecció de Racons d’Europa, de Ramon Font de Saint-Germain.
f Dimecres 12, reunió de col·laboradors per a programació.
f Dilluns 17, activitats musicals. Projecció del film mut Steamboat Bill Jr., amb música composta
expressament per Carles Robert i interpretada en directe al piano pel seu autor (organitzat
conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
f Dilluns 24, projecció del film L’amic Paco, de Joan Bibian, documental sobre Francesc Candel.
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 314 socis.
DESEMBRE

f
f
f
f

Dilluns 1, sessió de videotertúlia.
Dijous 4, 11, i 18, tres sessions de taller de vídeo.
Dimarts 9, reunió de col·laboradors per a programació.
Dilluns 15, activitats musicals. Projecció en DVD de l’opereta Der Vogelhàndler (organitzat
conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
f Dijous 18, activitats musicals. Tradicional concert de Nadal a càrrec del Cor de la Universitat de
Barcelona (organitzat conjuntament amb la Secció d’Història i Art).
Aquestes activitats van comptar amb l’assistència de 174 socis.
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COMISSIONS I SERVEIS
COMISSIÓ DE JOVES
Trimestre
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre

Sortides
5
7
8
8

Sortides anul·lades
1 (falta neu)
1 (falta neu)
0
1 (falta d’inscrits)

Participants
25
49
82
52

Vocals
6
7
7
9

Aquest any ha estat un any atípic per al Grup de Joves. Els canvis que des de la Junta s’han
proposat, i que han estat aprovats posteriorment, han causat moltes protestes i desacords en el
grup, que vam salvar fent durant sis mesos les sortides no oficials. Amb això vam aconseguir que
l’activitat no decaigués per causes externes al motiu bàsic pel qual som del Centre: fer muntanya.
Tot i així, creiem que ha estat un any profitós per al grup, gràcies a les ganes i energia de tots els
vocals. Ha vingut gent nova, antics membres han marxat, i de moment el grup segueix endavant,
tot i els entrebancs.

Relació de sortides
Data
12-13 gener
20 gener
2-3 febrer
16-17 febrer
8-9 març
8-9 març
4-5 abril
20 abril
1-4 maig
11 maig
24-25 maig
14-15 juny
28-29 juny
5-6 juiol
13 juliol
19-20 juliol
1-15 agost
13-14
setembre
20 setembre
27, 28
setembre
4-5 octubre
12 octubre
25-26 octubre

Sortida
Tipus de sortida
Iniciació esquí muntanya
Esquí muntanya
Serra de Pàndols
Excursionisme (7)
Marxa esquí fons Beret
Esquí de fons (3)
Punta Alta
Alta muntanya (7)
Alta Garrotxa
Excursionisme (8)
Alta Garrotxa
Excursionisme (8)
Pic de la Cabaneta
Esquí de muntanya
Taga
Mitjana muntanya (10)
Aneto
Alta muntanya (6)
Dous de Bastareny
Excursionisme (10)
Aigüestortes
Excursionisme (6)
El Canigó. Pujada amb agrupacions de la Catalunya delExcursionisme (9)
Nord per portar la llenya de la flama de Sant Joan
Pica d’Estats
Alta muntanya (15)
Ruta del Rigat
Excursionisme (5)
Baixada del riu Rialb
Descens riu (15)
Tuc de Sendrosa
Alta muntanya (8)
Tour del Montblanc
Alta muntanya (4)
Sierra de Guara
Excursionisme (10)
Cingles de Bertí – Sant Miquel del Fai
Excursionisme (8)
Estanys de Gèmena – Bessiberri Sud. Sortida conjuntaAlta muntanya (17)
amb el grup d’Alta Muntanya de la Secció de Muntanya
Vall de Camprodon
Excursionisme (5)
La serra de Pàndols
Excursionisme (12)
Cresta de Gasamir. Canigó
Alpinisme (8)
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1-2 novembre
15-16
novembre
29-30
novembre
6-8 desembre
13-14
desembre

La serra de Guara
Pic de Balandrau

Excursionisme (5)
Alta muntanya (11)

Comapedrosa. Andorra

Alta muntanya (4)

Breca de Roland
Tossa Plana de Lles

Alta muntanya (0)
Iniciació a l’esquí de
muntanya (7)

COMISSIÓ CENTENARI DE L’ESQUÍ A CATALUNYA
Al llarg d’aquest any s’ha celebrat el centenari de la introducció de l’esquí a Catalunya, que tingué
lloc l’any 1908, quan un grup de socis de la Secció d’Esports de Muntanya del Centre
Excursionista de Catalunya van anar al santuari de Corbera, als rasos de Peguera, on realitzaren
la primera esquiada. Aquell Nadal de 1908 començava l’aventura de l’esquí a casa nostra.
Per tal de commemorar aquest aniversari es va constituir un Comitè d’Honor, en el qual eren
representades les màximes institucions del país: Generalitat de Catalunya, les diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, el Conselh Generau de la Val d’Aran, la Federación
Espanyola de Deportes de Invierno, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, el Centre
Excursionista de Catalunya i l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya.
Una Comissió integrada per socis del Centre Excursionista de Catalunya, la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Televisió de Catalunya van ser els
encarregats de tirar endavant els actes d’aquest centenari. Aquest actes foren tant de caire
cultural com esportiu.
Aquest any s’ha organitzat nou actes culturals i un d’esportiu. La commemoració del centenari de
l’esquí a Catalunya tindrà continuïtat durant tot l’any de 2009.
La Comissió del Centenari està constituïda pels següents membres:
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Josep Manuel Puente, president del Centre Excursionista de Catalunya.
Jordi Rosés, gerent de CEC.
Nadal Pujol (Secció d’Esquí del CEC ).
Emili Rissech (Secció de Muntanya del CEC).
Melitó Queralt (CEC).
Josep M. Sala (CEC).
Jordi Pons (CEC).
Marc Pascual (CEC).
Ton Abel (CEC).
Josep M. Figueras (CEC).
Andreu Rafa (CEC).
Albert Solà (FGC).
Toni Real (TV3).
Carles Olivé (FCEH).
Joan Barril (FCEH).
Víctor Carreras (FCEH).

La Comissió a efectuat

22 reunions des de la seva constitució, i ha preparat durant aquest
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període tot un seguit d’actes culturals i esportius que han quedat reflectits en el fulletó del
programa oficial d’actes del CEC.
Aquesta Comissió continuarà actuant durant tot l’any 2009 fins a finalitzar tots els actes previstos,
amb la cloenda a desembre del 2009 a les pistes de Masella.
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COMISSIÓ D’EQUIPAMENTS I REFUGIS
Durant l’any 2008 s’han realitzat, en els refugis del Centre, els arranjaments habituals per mantenir
les instal·lacions en perfecte estat de funcionament. D’altra banda, i gràcies a les subvencions de
la Secretaria General de l’Esport, s’han realitzat obres de major envergadura en els refugis
d’Ulldeter i Ventosa i Calvell.
Al refugi d’Ulldeter s’ha substituït tota la coberta del refugi, inclosa la seva estructura. A les parets
que tenen la consideració de façanes, s’ha fet un doblat interior de pladur amb barrera de vapor i
aïllament tèrmic a l’interior. S’han substituït els fulls exteriors de les finestres per uns de nous, a
base d’alumini lacat amb doble vidre. En els equipaments sanitaris s’ha realitzat una nova solera a
base de formigó. S’ha col·locat, també, un cel ras a la cuina a base de doble pladur, resistent al
foc. També s’han instal·lat sis noves plaques fotovoltaiques. Amb totes aquestes millores s’ha
aconseguit dotar aquest refugi d’una seguretat i confortabilitat que fins ara no tenia, de manera
que pot oferir un servei millor als usuaris.
Al refugi de Ventosa i Calvell s’ha fet una important actuació dels equipaments sanitaris, i s’ha
enderrocat allò existent, s’han repicat parets, s’han aixecat nous envans amb super maó, s’han
substituït desaigües, s’han enrajolat de nou les parets, i s’ha fet un nou plat de dutxa. També s’han
fet noves totes les instal·lacions elèctriques i d’aigua calenta i freda a la zona sanitària. S’han
substituït les tres finestres per unes de noves amb doble vidre, i s’han col·locat portes de fusta
folrada als tres banys.

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
El components de la Comissió de Publicacions ens hem reunit de forma regular cada dos mesos i
el nostre treball queda reflectit en els apartats següents:

Butlletí per als socis
Després de retornar a la seva antiga aparició mensual, continuem amb la seva edició, però ara en
blanc i negre; encara que durant el mes de desembre ha passat a ser solament de 12 pàgines, la
previsió normal és que sigui d’un butlletí de 16 pàgines a una sola tinta.

Revista Muntanya
Continua apareixent regularment amb el mateix nivell de qualitat.

Guies excursionistes
Aquest any també s’ha publicat un altre llibre i amb un nou format, dins la Col·lecció de Guies de la
nostra entitat, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat:
f Montsegur – Puigcerdà, per la ruta del tresor càtar i el camí de Vauban, dels socis Lluís Willaert
i Garcia i Josep Nuet i Badia.
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COMISSIÓ D’INFANTS
Durant el 2008 s’han consolidat els canvis iniciats durant el 2007.
La nova web s’ha convertit en el principal canal de comunicació de la Comissió d’Infants. També
ha demostrat ser una important via de difusió de les activitats realitzades per la comissió. Al llarg
de l’any, diverses famílies noves s’han atansat a la comissió gràcies a la informació mostrada a la
web. El correu electrònic també s’ha consolidat com una important via de comunicació i de difusió
de les sortides entre els membres de la comissió, i ha permès mantenir a tothom al dia de les
activitats previstes.
Pel que fa al nombre d’excursions, s’ha mantingut el ritme de sortides assolit durant el 2007. De
les 18 excursions programades, se’n van realitzar 15. Tenint en compte que al mes d’agost no es
fan excursions, això significa que hi va haver uns quants mesos amb més d’una excursió.
Una altra fita, iniciada també durant el 2007, va ser la realització d’excursions en cap de setmana,
que per als més petits són una oportunitat de jugar i de fruir de la companyia dels amics més enllà
de l’excursió, i que permeten arribar a llocs més llunyans i fer sortides més ambicioses. En total es
varen fer deu sortides de cap de setmana.
En la programació de les excursions també s’ha tingut en compte la varietat d’activitats, a fi que
les sortides de la Comissió siguin prou atractives tant per grans com petits: excursions clàsiques,
sortides d’alta muntanya, sortides en bicicleta, esquí alpí, raquetes, una excursió naturalista, i fins i
tot una calçotada.
Les sortides realitzades durant el 2008 han estat les següents:
f
f
f
f
f

Gener: Prenafeta, a la serra de Miramar, i calçotada. Curs d’esquí alpí a Andorra.
Febrer: Curs d’esquí alpí a Andorra. Sant Jeroni, a Montserrat.
Març: Curs d’esquí alpí a Andorra. Raquetes a Amitges, a Sant Maurici.
Abril: excursió a les fonts del Glorieta. Excursió al congost de Mont-rebei, al Montsec.
Maig: ruta del ferro en bicicleta, al Ripollès. Excursió a la serra del Cadí (es va anar al refugi,
però no es va poder fer la excursió pel mal temps).
f Juny: Matagalls, al Montseny.
f Octubre: Boumort i refugi Cuberes.
f Novembre: grau de l’Euga i Fraguerau, a la serra del Montsant. Pujada al Puigsacalm.

Val a dir que també s’ha realitzat un important esforç en reforçar la participació de tots els
membres de la Comissió en l’organització de sortides. Durant el 2008 s’han anat incorporant nous
pares i mares en la organització de les sortides. En aquest sentit, és remarcable el número de
vocals que van estar implicats en l’organització de sortides: un total de 10 vocals per a les 17
sortides programades.
Finalment, a finals del 2008 es va plantejar la renovació de la Junta de la Comissió, que es va fer
efectiva a inicis del 2009. Ricard Ribas va deixar la Vocalia de la Comissió d’Infants, que ha estat
assumida per Àlex Montoliu. Els altres membres de la Junta també han passat el relleu a un nou
grup de pares i mares, que assumeixen amb il·lusió el repte de donar continuïtat a aquesta tasca.

COMISSIÓ D’ESPORT ADAPTAT
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Durant aquesta temporada la Comissió d’Esport Adaptat ha continuat fent activitat.

Natació
En natació a part dels entrenaments en piscina curta (25m), s’han realitzat vuit entrenaments,
d’una hora mitja, a la piscina Sant Jordi (50 m).
S’ha participat en les lligues catalanes que s’han organitzat a: CN Parets, CN Vic, CN Sabadell, el
Prat, CN Barcelona i CN Mataró.
De Campionats de Catalunya se n’han celebrat dos, el d’hivern i el d’estiu, a Matarò i a Sabadell.
Aquest any com que era Any Paralímpic, només es va celebrar un Campionat d’Espanya,
organitzat pel CN Barcelona. Nosaltres vam participar-hi amb sis nedadors.
Travessies nedant: tres del nostres nedadors van participar a la de Barcelona per la Mercè, a la
del port de Sitges el 8 d’agost i dos valents es van llançar a l’aigua al port de Barcelona a
participar a la Copa Nadal (temperatura de l’aigua: 13ºC).

Esquí de fons
En esquí de fons es va participar en diverses marxes, com ara: Beret (10 km), Los Llanos a
Benasc (10 km), Tuixén i la Marxa de l’Arp. Es va participar en una sortida a la Rabassa
organitzada per l’Associació d’EB.
L’esquí de fons es practica dempeus i assegut, amb cadira nòrdica.

Caiac
Es van fer dues sortides, una a la cala Montgó i una altra a Tamariu.
El dia 3 d’agost es va participar en la baixada del riu Sella (Astúries) organitzada per la FADMF,
amb una assistència de set persones.

Excursions
Els vocals de la nostra Comissió van organitzar diverses sortides. Vam anar a a fer una ruta per la
zona d’Empúries i l’Escala (2 dies). Vam participar en la sortida del centenari de la secció de
Geografia a Moià. El castell de la Popa, i una sortida per conèixer els colors del Motseny a la
tardor guiada per la Montse Solano de la Secció de Geografia. Per acabar l’any, l’excursió del
Pessebre, que ja és una clàssica; el pessebre el fem nosaltres d’una forma artesana amb fang, i el
portem a la residència d’avis del poble de l’Ordal.

Golf
La Fundació Cruyff va organitzar una sessió tècnica de golf a l’Estartit, amb la participació d’un
dels nostres esportistes.

ESCOLA DE MUNTANYA
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L’Escola de Muntanya (EMCEC) ha portat a terme un total de 24 cursos.
Detall dels participants, conferenciants i instructors:
Cursos
Iniciació a l’alpinisme. Opció 1
Iniciació a l’esquí de muntanya
Escalada en glaç
Avançat d’alpinisme hivernal
Avançat d’esquí de muntanya
Curs per a la Facultat de Geologia
Tècniques de descens en fora pista
Iniciació a l’alpinisme. Opció 2
Seguretat i allaus
Alpinisme i esquí de muntanya per a INEFC
Cartografia digital i GPS
Escalada esportiva. Nivell 1
Descens de canyons i engorjats. Nivell 2
Stage d’escalada a Les Calanques
Tècniques d’encordament en glacera
Alta muntanya
Iniciació a l’escalada. Nivell 2
Vies ferrades
Tècniques de progressió en crestes
Estada formativa als Écrins
Escalada esportiva. Nivell 1
Alta muntanya
Cartografia digital i GPS
Introducció a l’espeleologia

Alumnes
24
15
13
12
7
51
12
24
7
7
8
7
9
6
9
19
2
6
11
6
10
12
14
16

Conferenciants
3
5
2
2
4
6
1
4
2
2
2
3
6
1
1
5
1
1
1
1
3
5
1
7

Instructors
9
7
5
7
3
5
2
8
2
4
3
2
7
3
1
6
1
2
3
2
3
3
3
12

És a dir, un total de 307 participants, més de 70 conferenciants i més de 100 instructors.
Cal dir que l’EMCEC pren nota i estudia amb molta atenció aquestes dades per millorar l’oferta de
cursos, i dóna així més importància a la qualitat que a la quantitat en la formació que oferim. La
novetat en els cursos avançats o de perfeccionament és que hem anat introduint la figura dels
tècnics d’esports en les diverses modalitats.
Destaquem els cursos de tècniques més concretes (encordament en glacera, descens per fora
pista, etc.), com també una oferta consolidada en el nostre calendari, de manera que oferim la
possibilitat de consolidar els coneixements dels alumnes.
També destaquem els cursos d’iniciació a l’alpinisme com el “curs estrella”, perquè aquest any
hem tingut 48 alumnes.
Cal recordar també que l’escola cada estiu ofereix l’estada formativa als massís dels Écrins, i que
cada any molts alumnes acaben de consolidar els seus coneixements en un indret esplèndid on
poden posar en pràctica tots els seus coneixements d’escalada i alpinisme, per donar la
possibilitat d’apropar els Alps a tots aquells alpinistes que només han desenvolupat la seva
activitat en l’àmbit dels Pirineus i que volen fer aquest pas endavant.
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La col·laboració que l’EMCEC té amb la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona en la
forma del Curs de coneixements bàsics i seguretat en muntanya segueix produint uns resultats
magnífics. Enguany ha comptat amb la participació de més de 51 alumnes de la facultat, amb sis
professors i cinc instructors de l’EMCEC. L’experiència segueix sent molt positiva per totes dues
bandes.
L’acord de conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
(INEFC) segueix vigent. Els oferim una assignatura optativa de les modalitats d’alpinisme i esquí
de muntanya. Cal esmentar la bona disposició del professor Feliu Funollet, responsable d’activitats
fisicoesportives en el medi natural, i de Joan Godet, director del curs.
Com a segon any consecutiu repetim amb el SAF, el Servei d’Activitats Físiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona, l’oferta de dos cursos oberts com a crèdits de lliure elecció. El Curs
d’introducció a l’espeleologia, enguany amb 16 alumnes, i el Curs de raquetes de neu. La
col·laboració ha estat satisfactòria. Cal agrair el tracte exquisit i la bona disposició de la Sra.
Assumpta Ratès, responsable del SAF.

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA
Durant l’any 2008 l’Estudi de la Masia Catalana ha atès algunes consultes sobre temes relacionats
amb la masia. La tria i l’adquisició de material fotogràfic es fa per procediment digital a l’Arxiu
Fotogràfic del Centre.
Per tal de donar una informació i difusió de la masia catalana, cap a finals d’any va sorgir la idea
de publicar, en un futur, un llibre que reunís alguns aspectes del món de la masia a través d’uns
articles escrits per diversos autors coneixedors del tema, sobretot donant a conèixer a la vegada
l’Estudi de la Masia, que s’inicià l’any 1923 a la seu del Centre Excursionista de Catalunya. El text
aniria acompanyat per imatges de l’Estudi de la Masia, del fons de l’Arxiu de Rafael Patxot.

ARXIU FOTOGRÀFIC
Serveis
Pel que fa al funcionament públic, durant l’any 2008 l’Arxiu ha atès 226 consultes presencials,
aproximadament 1.000 per correu electrònic, 92 telefòniques i 2 per correu postal. Aquest servei
d’atenció al públic ha generat comandes que han representat la realització de 185 còpies en paper
fotogràfic, 1.142 en fitxers digitals, i 912 fotocòpies de les imatges contingudes a l’AF. El fons
d’imatges en format digital s’ha incrementat en 1.391 unitats, i els corresponents originals s’han
netejat i condicionat.
A més de particulars, han consultat i fet ús dels nostres fons per a la realització de llibres,
exposicions o documentals, les següents entitats:
Ajuntament de Abizanda, Ajuntament de Barcelona (ICUB; Museu Zoologia), Ajuntament de
Benasc, Ajuntament de Berbegal, Ajuntament de Capolat, Ajuntament de Masies de Roda,
Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Pollença, Ajuntament de Sopeira, Ajuntament de Torla,
Ajuntament de la Vila de Perpinyà, Angle Editorial, Associació d’Amics del Montseny, Bisbat
d’Urgell, Caixa Sabadell, CCCB, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Colophon, Comissió
del Centenari de l’Esquí a Catalunya, Consell Comarcal de l’Esport (Lleida), Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Consorci de l’Alt Urgell, Criteria, Departament
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Cultura i Mitjans de Comunicació, Desnivel, Diputació de Barcelona, Editorial EUMO, Editorial
Pagès, Espai Gaudí-Pedrera, Fanàtik Visual, Federación Española de Museos, Festival de
Cinema de Torelló, Ferrocarrils Generalitat de Catalunya, Fundació Caixa Sabadell, Fundació
Josep Irla, Fundació Lluís Carulla, Futbol Club Barcelona, Gran Enciclopèdia Catalana, Història
Viva, Hospital de Benasque, INEF Catalunya, Institut Amatller d’Art Hispànic, Institut Cartogràfic de
Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Institut Ramon Muntaner, L’Avenç, MACBA, Magma Serveis
Culturals, Milan Presse, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Museu Comarcal del Montsià, Museu
Granollers, Muntanya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu Episcopal de Vic, Museu
Etnològic del Montseny, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu d’Història de Sabadell,
Museu de les Trementinaires, Ormobook, Pyrénées, Sagrera TV, SR (TV Alemanya), Transversal,
TV3, Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Serveis
El fons documental ha estat incrementat per les donacions realitzades per German Garcia, Anna
Isant, Eugènia Pérez, Lluís Soler, Maria Teresa Camp, Pepa Domingo.

Comunicació
L’AFCEC ha estat inclòs en les visites que els alumnes de Programa d’Estudis Independents (PEI)
del MACBA han realitzat a diverses entitats culturals. Els membres de la secció d’Història i Art van
realitzar una visita comentada durant la qual van poder observar una mostra representativa dels
originals més valuosos. Per primer cop s’ha participat en el Dia Internacional dels Museus.
En referència a les exposicions de l’AFCEC, la d’autocroms va estar exhibida a l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya, i s’ha produït la de reproduccions a escala 1:1 dels cartells històrics
d’esquí. D’altra banda, conjuntament amb l’Eurostereo Fdt, s’ha participat en el Festival Visa Off
de Perpinyà mitjançant la projecció d’imatges estereoscòpiques. S’ha arribat a un acord amb el
Photomuseum per participat en les jornades de fotografia de Zarautz. Finalment, s’han editat dues
sèries de vistes estereoscòpiques (autocroms i Centenari de l’Esquí a Catalunya) aptes per ser
observades en relleu.

Voluntariat
Durant l’any 2008 l’Arxiu Fotogràfic ha comptat amb la valuosa col·laboració de Ton Abel, Anna
Maria Argimon, Ramon Capellas, Enric Esteve, Joana Ferrer, Rosa Figueras, Carme Folgueras,
Francina Fornieles, Victòria Garcia, Susanna Muriel, Margarita Palmer, Montserrat Pi i Núria
Scherdel.

Recursos humans
L’equip del servei de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya ha estat integrat per
Berenguer Vidal i Tello (tècnic), i Ramon Barnadas i Rodríguez (director).

BIBLIOTECA, CARTOTECA I ARXIU HISTÒRIC
Memòria 2007
Per motius aliens als responsables de l’Àrea Documental, l’any 2007 no es van publicar aquestes
memòries, de manera que les transcrivim enguany.
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Enguany la feina realitzada per la Biblioteca, la Cartoteca i l’Arxiu Històric s’ha orientat, d’una
banda, a millorar la qualitat dels serveis d’informació adreçats als socis mitjançant la
modernització de les col·leccions i la introducció de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació en la gestió i provisió dels serveis de l’Àrea Documental. D’altra banda, s’ha millorat
la difusió i l’accés al patrimoni documental del CEC per mitjà de la integració de les bases de
dades documentals del CEC en el si del Sistema Bibliotecari de Catalunya i a través de la
digitalització massiva dels fons i el seu allotjament a la xarxa Internet.
D’aquesta manera el treball realitzat s’ha cenyit a les línies estratègiques definides pel pla director
del fons documental del CEC aprovat el 2005 per la Comissió de Patrimoni Documental i la Junta
Directiva. A més a més, les actuacions planificades s’han pogut desenvolupar d’acord amb el
calendari previst. Ha estat així, en bona mesura, gràcies a l’augment substancial dels recursos
humans i materials de què ha disposat l’Àrea Documental, com a resultat del treball de recerca de
finançament desenvolupat pel Comissionat del Patrimoni Documental, que ha obtingut el suport
econòmic de la Subdirecció General d’Arxius, la Direcció General del Patrimoni Cultural, la
Direcció General de Cooperació Cultural, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
A continuació es fa una descripció detallada de la feina realitzada:

Integració al Sistema Bibliotecari de Catalunya
S’ha catalogat en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) un terç del conjunt
del fons documental de la biblioteca i la cartoteca (8.700 documents). S’han digitalitzat en alta
qualitat els 150 mapes més valuosos de la cartoteca per tal d’integrar-los al dipòsit cooperatiu de
la Memòria Digital de Catalunya. S’ha col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona en el
recent projecte de digitalització del Butlletí del CEC pel període 1876/1938.

Introducció de noves tecnologies (TIC)
S’han desenvolupat serveis de valor afegit vinculats al catàleg online de la biblioteca i la cartoteca,
com són l’hemeroteca digital, els cercadors especialitzats en temàtiques de muntanya i la
descàrrega online de la cartografia digital de Catalunya. S’ha donat suport informàtic als socis del
CEC que s’han adreçat als punts informàtics de la biblioteca per publicar continguts al web i al
Butlletí del CEC. S’ha rebut el finançament necessari i s’ha pogut desenvolupar la primera fase del
projecte de creació del catàleg col·lectiu de les biblioteques excursionistes de Catalunya, liderat
per la Biblioteca del CEC.

Projecte Google Book
S’han realitzat les primeres tasques relacionades amb la logístiques requerides per al
desenvolupament del projecte de digitalització massiva dels llibres de la biblioteca. S’ha format el
personal bibliotecari en el procediment tècnic de digitalització acordat amb l’empresa Google. S’ha
instal·lat un sistema de codis de barres pels llibres que seran objecte de digitalització; s’ha iniciat
el procés de preselecció dels documents que es digitalitzaran.

Pla de Col·lecció Extraordinari
S’ha elaborat un Pla de Col·lecció Extraordinari que ha permès actualitzar i ampliar les col·leccions
de temàtiques excursionistes i d’esports de muntanya de la biblioteca. La relació de documents
que conformen el pla abasten un miler de nous documents (mapes, monografies i DVD).
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Conveni de Col·laboració amb les editorials excursionistes
S’ha arribat a un acord de col·laboració amb les principals editorials excursionistes catalanes
(Alpina, Piolet, Cossetània, Prames, Arola, Garsineu i Farell) que ha permès adquirir per donació
totes les publicacions que mancaven a la biblioteca de cadascun dels catàlegs de les editorials
excursionistes. Així mateix, els convenis signats permetran que, en endavant, la biblioteca rebi per
donació i per duplicat, cadascuna de les novetats editorials que publiquin les editorials citades.

Serveis al soci
Enguany la biblioteca ha rebut 2.550 consultes i 880 préstecs de documents i ha donat servei a
2.320 usuaris, entre els quals 1.750 socis i 570 no socis. Respecte a les adquisicions, s’han
registrat 815 noves entrades de llibres, 110 mapes i 45 DVD.

Serveis externs
S’ha col·laborat aportant un fons documental i referències bibliogràfiques a la producció de
l’opuscle commemoratiu del centenari del descobriment de la roca dels Moros de Cogul, de les
Garrigues, editat per l’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, a la producció dels continguts audiovisuals del Gaudí
Centre de Reus gestionat per l’Ajuntament de Reus, a l’exposició L’art del ferro: Santiago Rusiñol i
el col·leccionisme del seu temps, organitzada pel Consorci del Patrimoni de Sitges, a la realització
de l’obra completa de Valentí Almirall editada per l’Institut d’Estudis Catalans, a la Compilació
bibliogràfica d’Andorra, editada per Banca Privada d’Andorra, a l’acte d’homenatge a Anna Simó,
organitzat pel CEC. També s’han realitzat intercanvis bibliogràfics amb les biblioteques de la
Universitat Rovira i Virgili, l’Ateneu Barcelonès i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ordenació i inventari de la Cartoteca
S’ha sistematitzat l’ordenació dels mapes històrics per a la posterior localització. S’ha finalitzat
l’inventari de tots els mapes. S’han classificat i posat a disposició dels usuaris els mapes moderns
de la Cartoteca.

Preservació
S’han renovat totes les carpetes, tubs i capses. S’han allisat els mapes deformats. S’han aïllat
amb paper barrera tots els mapes. S’ha extret dels mapes els materials agressius.

Catalogació
S’ha catalogat al catàleg de la biblioteca els 730 mapes moderns (posteriors al 1950). S’ha filtrat la
base de dades de la cartoteca per duplicats, sèries, mapes en més d’un full i col·leccions. S’han
catalogat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya els primers 530 mapes del fons
històric.

Difusió
S’han realitzat els estudis de recerca geogràfica que permetran publicar el llibre de divulgació del
fons de la cartoteca. Aquests estudis consten d’un diagnosi del fons, la identificació de les obres
més valuoses i les principals temàtiques i autors, un anàlisi comparatiu amb la resta de
cartoteques del país i, finalment, la plasmació de les conclusions d’aquesta tasca de recerca en
l’elaboració dels textos i la tria de les reproduccions dels mapes que formaran el llibre de la
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cartoteca, que es publicarà el mes de setembre de 2008.

Serveis al soci
Enguany la cartoteca ha rebut 131 consultes i s’han realitzat 34 préstecs de cartografia digital.
Respecte a les adquisicions, s’han registrat 108 mapes nous i tota la col·lecció de mapes de
l’editorial Piolet.

Serveis externs
S’ha col·laborat amb l’aportació de materials cartogràfics a l’exposició La porta al territori.
Cartografia excursionista de Catalunya, coproduïda per l’Editorial Alpina i el Museu de Granollers.

Infraestructura de l’Arxiu Històric del CEC
D’acord amb el pla director del patrimoni documental del CEC, i amb l’objectiu de poder reunir,
preservar, ordenar i difondre la documentació històrica del Centre, s’han finalitzat les obres de
condicionament de l’espai annex a la sala Albert H. Gordon, amb capacitat per ubicar-hi 220
metres lineals de documentació.

Fase d’ordenació i classificació
S’ha iniciat la fase d’ordenació i classificació de la documentació de l’entitat. Fins al moment s’ha
pogut classificar i ordenar un terç del volum total de la documentació d’arxiu de l’entitat.
Concretament, la documentació que estava dipositada al magatzem de la sisena planta, la sala
primera de l’antic arxiu i la sala de vicepresidència. Així mateix, s’ha finalitzat l’ordenació de la
documentació de les seccions de Fotografia, Història i Art i Geografia. Finalment s’ha pogut
començar el mateix procés per a la documentació de la sala de juntes i la de les seccions de
Muntanya i Esquí.

Serveis al soci
S’ha fixat la data d’obertura de l’Arxiu Històric i d’accés a la consulta de la documentació reunida al
conjunt de socis del CEC i de la ciutadania en general per al dia 1 de gener del 2009, i s’ha
treballat al ritme adequat perquè l’arxiu estigui a punt per donar servei en la data establerta.

Donatius
La biblioteca, cartoteca i arxiu històric han rebut nombroses donacions de particulars, institucions i
editorials, que es llisten a continuació:
f Editorials: Desnivel, Abadia de Montserrat, Alpina, Cossetània, Farell, Piolet, Prames, Sua,
Editorial Afers, Arola Editors, CIM Edicions, Garsineu Edicions.
f Entitats i institucions: Ajuntament de Sitges, Arxiu Fotogràfic del CEC, Diputació de Barcelona,
Institut d’Estudis Catalans, Comissió de Publicacions del CEC, Institut Botànic de Barcelona,
Diputació de Tarragona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Diputació de Tarragona, Museu
d’Arenys de Mar, Amics d’en Pere Figuera, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tàrrega,
Museu Comarcal de l’Urgell, Arxiu Històric de la Ciutat, Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Institut de Cultura de Barcelona, Diputació de Girona, Gremi de Galeries de
Catalunya, Centre d’Estudis d’Igualada, Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Consell
Català de l’Esport, Museu de Granollers-Ciències Naturals, Fundació Territori i Paisatge,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Amics de l’Art Romànic (IEC), BBK, UEC, Centre
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d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, Fundació Ernest Moliné i Brasés, Centre Excursionista
de Lleida, El Cep i la Nansa Edicions, Centre Excursionista de València, Federació Catalana
d’Espeleologia, TERMCAT, Caixa d’Estalvis Laietana, Ateneu Barcelonès, Secció de Cinema i
Vídeo, Assocoació Catalana D’observadors Meteorològics, Institut Cartogràfic de Catalunya,
Amics del Montseny, Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Cinema
Rescat.
f Particulars: Josep Manel Puente, Manuel Castellet, Francesc Olivé, Ramon Gausachs,
Francesc Beato, Francesc Gurri, David Verge, Alfred Pérez-Bastardas, Rosa Jofré, Martí
Almirall, Puio Mestre, Àlvar Guarro, Miquel Guarro, Lluís Willaert, Jordi Gómez loran, Carles
Sierra i Gili, Albert Ventura, J. Miquel Garriga, Miquel-Lluís Muntané.

Recursos humans
La biblioteca, la cartoteca i l’arxiu històric estan dirigits per Manuel Castellet (comissionat de
patrimoni documental), i coordinats per Marc Jamal (director tècnic de la Biblioteca). L’equip de
treball ha estat format per Àlex Hino (bibliotecari), Gebran Jamal (auxiliar de biblioteca), Sandra
Lleonard (estudiant en pràctiques de biblioteconomia), Francesc Olivé (assessor científic de la
cartoteca i l’arxiu històric), Rossana Felip (geògrafa), Núria Téllez (arxivera) i Carles San Emeterio
(cap d’informàtics).

BIBLIOTECA, CARTOTECA , ARXIU HISTÒRIC I FONS D’ART
Memòria 2008
La feina realitzada per la biblioteca, la cartoteca, l’arxiu històric i el fons d’art i antiguitats s’ha
cenyit a les línies estratègiques definides pel pla director del fons documental del CEC, aprovat el
2005 per la Comissió de Patrimoni Documental i la Junta Directiva. Les actuacions planificades
s’han pogut desenvolupar d’acord amb el calendari previst. Ha estat així, en bona mesura, gràcies
a l’augment substancial dels recursos humans i materials de què ha disposat l’Àrea Documental,
com a resultat del treball de cerca de finançament desenvolupat pel Comissionat del Patrimoni
Documental, que ha obtingut el suport econòmic del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Obra Social Caixa Sabadell i la Fundació Caixa
Girona.
A continuació es fa una descripció detallada de la feina realitzada:

Integració al Sistema Bibliotecari de Catalunya
S’ha prosseguit amb la catalogació al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
de 2.550 mapes, i així s’ha pogut finalitzar la catalogació de tots els mapes de la cartoteca
històrica. Així mateix, s’ha prosseguit amb la catalogació de les monografies de la biblioteca amb
2.615 documents més. S’ha prosseguit amb la digitalització en alta qualitat de 350 mapes de la
cartoteca i s’han integrat els primers 100 mapes al dipòsit institucional de la Memòria Digital de
Catalunya. S’ha finalitzat la tasca de digitalització, que juntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha permès digitalitzar i accedir via web al Butletí del CEC pel període 1876/1940.

BIBLIOTECA
Projecte Google Book
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S’han finalitzat totes les tasques d’avaluació i tria dels llibres de la biblioteca que seran digitalitzats
íntegrament per Google. S’han identificat mitjançant codi de barres els documents i s’han deixat
llestos perquè Google se’ls pugui endur a les seves plantes de digitalització el mes de febrer de
2009.

Pla de Col·lecció Extraordinari
S’ha portat a terme el pla d’adquisicions extraordinari de la Biblioteca del CEC pel qual s’han pogut
modernitzar significativament les col·leccions de temàtiques excursionistes i d’esports de
muntanya amb l’adquisició i catalogació de 450 noves monografies.

Creació del Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Excursionistes (CCBE)
La biblioteca ha liderat la creació del catàleg CCBE. Aquest catàleg i el sistema informàtic de
gestió bibliotecària que el suporta, s’ha ofert a un primer grup de cinc biblioteques excursionistes
que l’han utilitzat per integrar els seus fons bibliogràfics, tot compartint registres bibliogràfics i
coneixements tècnics relacionats amb els processos de catalogació i indexació.
La integració al catàleg col·lectiu ha estat molt satisfactòria, i avui disposem d’un catàleg operatiu i
accesible via Internet que integra els fons bibliogràfics de les biblioteques del Centre Excursionista
de Terrassa, el Centre Excursionista de Lleida, la UEC de Gràcia, els Escoltes Catalans i el CEC,
sumant un total de 42.000 registres bibliogràfics. El catàleg és accessible via Internet des del lloc
web.

Emmagatzemament
S’ha netejat el dipòsit de la Biblioteca, i s’ha iniciat la reordenació dels espais del dipòsit, per
preservar millor la documentació i incrementar l’espai disponible.

Serveis al soci
Enguany la biblioteca ha rebut 2.640 consultes i 840 préstecs de documents i ha donat servei a
2.430 usuaris, entre els quals 1.640 socis i 790 no socis. Respecte a les adquisicions, s’han
registrat 960 noves entrades de llibres, 32 mapes i 6 DVD.

Serveis externs
S’ha col·laborat, aportant fons documental i referències bibliogràfiques, amb la producció del llibre
Els minerals i les mines de la conca de Bellmunt del Priorat, de Joan Abella; amb el Catàleg de
paisatges de la regió metropolitana de Barcelona, de Joan Maluquer; amb L’esquí a Catalunya.
100 anys d’història, de Daniel Romaní; amb Estudi de la fauna de les cavitats del parc natural del
Cadí-Moixeró, de Roger Fontquerni. També s’han realitzat intercanvis bibliogràfics amb les
biblioteques de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ateneu
Barcelonès.

CARTOTECA
Catalogació
S’han catalogat els darrers 2.550 mapes de la Cartoteca històrica. D’aquesta manera s’ha finalitzat
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la catalogació d’aquest fons que abasta un total de 3.080 mapes anteriors al 1950 que es
composen de prop de 7.000 fulls.

Digitalització
S’ha prosseguit amb la digitalització de 350 mapes més. A més a més, s’ha signat un conveni amb
la Memòria Digital de Catalunya que ha permès publicar en aquest repositori digital els primers
100 mapes digitals.

Difusió
S’ha editat, imprès i presentat el llibre de divulgació del fons de la Cartoteca històrica que porta per
títol Fer país, conèixer món. La publicació s’ha presentat acompanyada d’una exposició que s’ha
inaugurat a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Fontana d’Or de Girona i que ha continuat exposantse de forma itinerant. Totes dues iniciatives han despertat un notable interès ciutadà i un magnífic
impacte mediàtic.

Serveis al soci
Enguany la cartoteca ha rebut 181 consultes i s’han realitzat 32 préstecs de cartografia moderna.
Respecte a les adquisicions, s’han registrat 46 nous mapes.

ARXIU HISTÒRIC
Preservació
S’han canviat les unitats d’instal·lació per unes de neutres i normalitzades. Així mateix s’ha separat
la documentació amb camises de paper neutre. Finalment, s’ha netejat tota la documentació i s’ha
desinsectat la que ho requeria. Aquest conjunt d’actuacions s’han realitzat per tota la
documentació de l’arxiu històric.

Fase d’ordenació i classificació
S’ha traslladat als dipòsits de l’arxiu històric la documentació de l’entitat i s’ha pogut finalitzar, en el
termini previst, la primera fase d’ordenació i classificació per a tota la documentació d’arxiu del
CEC.

Fons en pergamí
S’ha pogut identificar un valuós fons en pergamí provinent del monestir de Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, que ha generat un important impacte mediàtic. S’ha inventariat i digitalitzat a alta
qualitat, tot el fons en pergamí.

Difusió
S’ha inaugurat l’arxiu històric amb una nombrosa assistència de públic a la sala d’actes. L’acte
d’inauguració s’acompanyà de la presentació del l’edició facsímil de l’obra Lo catalanisme, de
Valentí Almirall, elaborada i publicada per l’Àrea Documental amb motiu de la inauguració de
l’arxiu.

Serveis al soci
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S’ha obert el servei de consulta de l’arxiu adreçat als socis i al conjunt de la ciutadania. El servei
està obert durant els mateixos dies i hores que la biblioteca i disposa també de servei de
referència i reproducció de documents. Per el correcte ús de l’arxiu s’ha elaborat la guia de
l’usuari, que inclou un quadre de classificació, una fitxa tècnica i un reglament d’ús.

FONS D’ART i ANTIGUITATS
Digitalització: s’han digitalitzat 1.060 peces, és a dir, prop de dues terceres parts del fons d’art i
antiguitats.

DONATIUS
La biblioteca, la cartoteca i l’arxiu històric han rebut nombroses donacions de particulars,
institucions i editorials, que es llisten a continuació:
f Editorials: Desnivel, Abadia de Montserrat, Alpina, Cossetània, Farell, Piolet, Prames, Sua,
Editorial Afers, Arola Editors, CIM Edicions, Garsineu Edicions.
f Entitats i institucions: Equip de Recerques Espeleològiques (ERE), Arxiu Fotogràfic del CEC,
Diputació de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Comissió de Publicacions del CEC, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, Diputació de Tarragona, Museu d’Arenys de Mar, Amics d’en Pere
Figuera, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Tàrrega, Arxiu Històric de la Ciutat,
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Institut de Cultura de Barcelona, Diputació
de Girona, Centre d’Estudis d’Igualada, Institut Cartogràfic de Catalunya, Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, Consell Català de l’Esport, Museu de Granollers-Ciències Naturals,
Fundació Territori i Paisatge, Centre Excursionista de Lleida, Centre Excursionista de
València, Federació Catalana d’Espeleologia, TERMCAT, Caixa d’Estalvis Laietana, Ateneu
Barcelonès, Secció de Cinema i Vídeo, Institut Cartogràfic de Catalunya, Amics del Montseny,
Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
f Particulars: Josep Manel Puente, Manuel Castellet, Francesc Olivé, Narcís Rucabado,
Francesc Beato, Francesc Gurri, Àlvar Guarro, Miquel Guarro, Lluís Willaert, Jordi Gómez
loran, Carles Sierra i Gili, Albert Ventura, J. Miquel Garriga, Miquel Lluís Muntané, Francesc
Estrada, Ricard Serra, Carles Sierra, Dídac Ettinghause, Joan Campanyà,

RECURSOS HUMANS
La biblioteca, la cartoteca i l’arxiu històric estan dirigits per Manuel Castellet (comissionat per al
Patrimoni Documental) i coordinats per Marc Jamal (director tècnic de la biblioteca). L’equip de
treball ha estat format per Lídia Ballester (bibliotecària), Gebran Jamal (auxiliar de biblioteca),
Francesc Olivé (assessor científic de la cartoteca i l’arxiu històric), Rossana Felip (geògrafa), Núria
Téllez (cap de l’arxiu històric), Alberto Biarge (arxiver), Carles San Emeterio (cap d’informàtics),
Joan Colomer (informàtic de la biblioteca) i Daniel Cenzual (estudiant en pràctiques de
biblioteconomia).

COMPETICIONS
Competicions
La temporada de competicions va començar aquest any el 13 de gener amb l’organització de la
49a CEC-Val d’Aran, d’esquí de muntanya, que aquest any puntuava per a la Copa del Món, a
més de puntuar per a la Copa d’Espanya i la Copa Pro olímpica de la FEEC. Les condicions de la
neu van fer que l’equip tècnic de la cursa hagués de modificar l’itinerari primer per manca de neu i
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després per risc d’allaus, deixant, al final un recorregut molt atractiu per al públic assistent, ja que
va permetre veure diverses transicions i seguir els participants per diversos punts.
La federació internacional va confiar, doncs, una altra vegada en el CEC per organitzar una cursa
internacional, amb la participació de nou països i 139 corredors. L’equip de la CEC – Val d’Aran,
liderat per en Lluís Gómez, va ser reconegut i felicitat una altra vegada pels organismes
internacionals i federacions nacionals per la seva bona tasca en l’organització.
Seguint amb les curses d’esquí de muntanya el 9 de març es va celebrar a la vall de Núria el 50è
aniversari del Ral·li del CEC, que per tercer any consecutiu se celebrava a Núria, amb tot el suport
de l’estació.
Aquest any la competició puntuava un cop més per a la Copa Catalana d’esquí de muntanya, i per
segon any consecutiu era Campionat d’Espanya per parelles de l’especialitat. La Federació
Espanyola va confiar una vegada més en el nostre centre, i per primera vegada a la història estava
disposat a fer un campionat de dos dies de durada. L’estat de la neu la setmana prèvia a la cursa
va fer modificar el programa establert de dos dies de competició per un sol diumenge, fent
modificar a corre-cuita tota la logística de l’organització. Condicionat per l’estat de la neu l’equip de
controls del CEC va haver de fer una meritòria tasca per buscar un recorregut fora de les pistes
d’esquí, tècnic i exigent que va acabar agradant molt als competidors.
El dissabte es van celebrar els actes commemoratius del cinquantenari del ral·li, amb una taula
rodona a càrrec de Josep M. Sala, director del primer ral·li del CEC. L’auditori va acollir a veterans
i corredors per creuar experiències i opinions sobre el present, el passat i el futur de l’esquí de
muntanya i el nostre ral·li.
A la primavera es va iniciar el cicle de competicions del WIAR, Raid internacional d’Aventura
femení, que lideren les sòcies Emma Roca i Mónica Aguilera, esportistes d’elit en raids. Aquest
cicle comença amb competicions amb caràcter popular o d’entrenament en el que les raiders han
de recórrer un circuit mitjançant mapa i brúixola en bicicleta, caiac o a peu.
La primera cita va ser el III Triraid Ciutat de Lleida, que tot i amb una insistent i intensa pluja va ser
un èxit de participació amb 54 inscrites amb un augment significatiu respecte els anys anteriors el
qual confirma l’augment d’adeptes en aquesta modalitat i la bona tasca en la difusió de l’esport
dels raids femení del WIAR.
El 24 de maig es va celebrar el III Triraid de la Seu d’Urgell inclòs dins dels actes de de
l’Escanyabocs 2008, esdeveniment esportiu que agrupa diverses competicions en un cap de
setmana impulsat per l’ajuntament de la Seu d’Urgell. Una altre vegada sota la pluja, les 60
corredores van certificar l’augment progressiu de participants en aquest tipus de proves.
La competició del WIAR es va celebrar en la seva 6a edició al Gironès, sortint de la platja de Sant
Feliu de Giuxols i arribant, després de recórrer les Gavarres en bicicleta, a Girona. En aquesta
edició es va escollir canviar els dos dies de competició com havia estat en les edicions anteriors
per un de sol, buscant una més àmplia participació. La resposta de les competidores va ser molt
positiva, amb 68 participants, de les quals en van sortir les dues campiones d’Espanya de raids.
Per tancar el calendari WIAR el 5 d’octubre es va celebrar el III Triraid Banyoles, amb una
espectacular participació de 102 corredors i corredores.
A finals d’octubre el CEC organitzà la 18a edició de la Cursa CEC a Collserola que es tancà amb
623 inscrits els quals van prendre la sortida el diumenge 26 d’octubre a les 9 h en punt. El CEC va
decidir fer un canvi d’orientació en la nostra cursa més popular, deixant de banda la passejada
d’altres anys i amb la intenció d’esdevenir la cursa de muntanya de la ciutat de Barcelona amb el
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suport de l’ajuntament de la ciutat.

ATENCIÓ AL SOCI I DINAMITZACIÓ SOCIAL
Atenció al Soci i Dinamització Social és un servei que el CEC dóna als socis per dur a terme
activitats dins de l’estatge social i, normalment, sortides nocturnes a espectacles que tenen ressò i
que es poden contractar amb dos mesos d’anticipació. Perquè aquestes activitats surtin al Butlletí,
la condició ha de ser aquesta, i no sempre és fàcil trobar obres de teatre, espectacles musicals,
ballet, concerts que estiguin programats amb una tan llarga durada.
En ser per grups d’unes vint persones, els preus són més assequibles tenint en compte que
sempre són butaques molt bones.
La responsable d’aquest apartat, la Sra. Pepa Igartua, també organitza cicles de pel·lícules,
videoreportatges a la sala d’actes. Ja és el segon any que es fa country amb èxit a la seu social
del Centre.
Un dels objectius és també atendre als socis nouvinguts, o les seves queixes i suggeriments.
Les activitats que s’han dut a terme durant el 2008 són:
GENER

f
f
f
f

Sortida nocturna al Teatre Coliseum: Cómeme el coco negro.
Country a la sala del 1r pis.
Ergonomia i posició corporal.
Risoteràpia a la sala del 1r pis.

FEBRER

f
f
f
f

Sortida nocturna a Santa Maria del Mar: Rèquiem, de Mozart.
Country a la sala del 1r pis.
Ergonomia i posició corporal.
Risoteràpia a la sala del 1r pis.

MARÇ

f
f
f
f

Sortida nocturna al Teatre Capitol: La sonrisa etíope.
Projecció de dispositives del consoci Benet Alba.
Country a la sala del 1r pis.
Ergonomia i posició corporal.

ABRIL

f Country a la sala del 1r pis.
f Ergonomia i posició corporal.
f Risoteràpia a la sala del 1r pis.
MAIG
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f Sortida nocturna Teatre Tívoli: Ballet Nacional de Cuba.
f Country a la sala del 1r pis.
f Risoteràpia, a la sala del 1r.
JUNY

f Country a la sala del 1r pis.
f Revetlla Sant Joan a la terrassa.
JULIOL

f Videoreportatge: “Matterhorn Museum”, a la sala d’actes.
f Videoreportatge: “Indiana Jones”, a la sala d’actes.
f Cloenda temporada a la terrassa.
SETEMBRE

f Trobada després de vacances a la terrassa.
f Sortida nocturna al Palau de la Música: La Traviata.
OCTUBRE

f Videoreportatge: “La cultura inuit”, a la sala d’actes
f Country a la sala del 1r pis.
NOVEMBRE

f Country a la sala del 1r pis.
f Sopar celebració 132è aniversari del CEC, al col·legi Pare Manyanet.
DESEMBRE

f Videoreportatge: Cho Oyu non stop, a la sala d’actes.
f Country a la sala del 1r pis.
f Concert de Nadal a Santa Maria del Mar: El Messies, de Händel.
f Celebració del Nadal.
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