
 

 

 

 

 

 

 

 
Barcelona, a 1 de febrer de 2022 

 

Benvolgut soci/ sòcia,  
 
En primer lloc, i un cop més, des de l’equip directiu et volem agrair de forma especial la confiança 
dipositada que ha permès que el Centre superi les dificultats importants derivades de la 
pandèmia i encari amb molt d’optimisme aquest 2022. 
 
Enguany tenim per endavant molts projectes i continuarem treballant de valent i amb il·lusió per 
millorar i ampliar l’oferta d’activitats per totes les edats, tant en els àmbits esportiu, lúdic, social, 
científic i cultural.  
 
Sens dubte, un dels grans projectes és modernitzar el refugi Juli Soler Santaló de Salardú, seguint 
la tendència dels establiments de muntanya més moderns d’arreu del món. Un projecte que neix, 
entre d’altres, amb grans objectius: 
 

1. Transformar aquest important actiu del CEC en un hostel de muntanya d’última generació 
a la Vall d’Aran.  

2. Superar el concepte tradicional d’alberg mitjançant la figura del hostel modern, amb unes 
grans instal·lacions, que eixampli el perfil de l’usuari i mantingui, al mateix temps, la 
filosofia del CEC: passió per la muntanya i fer comunitat. 

3. Destacar en excel·lència i valors com la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. 
4. Ubicar el futur Centre d’Interpretació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici. 
 
Trobaràs més informació a www.cec.cat/projecte-salardu 
 

 
Per aquest motiu, et vull convocar a:  
 
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  
24 de febrer de 2022 a les 19.00h 
SALA D’ACTES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
  
Únic punt de l’ordre del dia:  

• Presentació i aprovació, si es cau, del projecte de reforma del Xalet Juli Soler i Santaló a 
Salardú, Naut Aran. 

 
Inscriu-te a: atenciosoci@cec.cat / Tel. 933 152 311 
 
Ens agradaria comptar amb el teu suport per aquest projecte per tal de què el Centre continuï 
sent una referència de futur. 
 
Tenim davant doncs un any intens on, entre altres, comptarem amb més esdeveniments 
importants com la Diada de Sant Jordi, l’Assemblea General Ordinària (26 maig) i molts altres que 
us anirem recordant durant l’any. 
 
Afectuosament,  
 

 
Eduard Cayón i Costa. President  

http://www.cec.cat/projecte-salardu

