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El Centre Excursionista de Catalunya 
té per objectiu bàsic el foment, el 
desenvolupament i la pràctica 
continuada de l’activitat física 
i esportiva en el medi natural 

però també el coneixement de la 
història, les tradicions, els costums, 
la llengua i l’art en totes les seves 
manifestacions.

Missió

Valors

El Centre Excursionista de Catalunya 
serà la plataforma que aglutini i 
acompanyi a totes les persones 
que s’apropin a la muntanya amb 
finalitats esportives, de descoberta 
de la natura i coneixement del 
país; de forma endreçada, segura i 
sostenible. La seva activitat vetllarà 
per la cohesió i inclusió social dels 
ciutadans de Catalunya de totes les 
edats.

El Centre Excursionista de Catalunya 
vol continuar servint a la societat civil 
catalana, potenciant la llengua i la 
cultura, fomentant el coneixement 
endreçat i ben documentat del país, 
tot aglutinant el talent al voltant del 
projecte.

Visió

Els valors que caracteritzen el Centre 
Excursionista de Catalunya són:

• La profunda estima al país, la seva 
llengua i la seva cultura.

• L’interès i el respecte per la natura en 
tots els seus vessants.

• El respecte a totes les persones, sense 
prejudici per l’origen, raça o gènere.

• La dedicació desinteressada dels seus 
socis i sòcies.

El Centre Excursionista de Catalunya 
va obtenir la certificació que ratifica 
l’alineació del seu sistema de gestió amb 
els Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. 
El Centre es va convertir així en el primer 
club esportiu del món a obtenir aquesta 
certificació.

El Centre Excursionista de Catalunya és una associació esportiva i cultural, 
declarada entitat d’utilitat pública.

PRESENTACIÓ



Més d’un milió i 
mig de visites en 

les pàgines web de 
Patrimoni cultural

El CEC és sobretot una gran comunitat de 
gairebé 15.000 persones, molt activa, que 
té com a interessos principals la pràctica 
d’activitats que tenen lloc al medi natural 
al llarg de tot l’any. 

Organitza gran varietat d’activitats 
anuals en cicles per a les diferents edats i 
tipologies.

Una comunitat 
activa

en xifres

Canals de comunicació propis 
(xarxes socials, revista, web i 
butlletí) amb prop d’1.000.000 
d’impactes qualitatius anuals.

Més de 60.000 seguidors  
a les xarxes socials.

4.000 socis

Més de 400 inscrits 
en les activitats 
d’estiu del CEC: 

campaments, casals, 
rutes i travesses

Més de 300 participants 
als cursos de 

l’Escola de Muntanya

270 activitats 
anuals amb més de 

3.500 participacions 
l’any 2021

Activitats i formació per 
a 3.300 infants de més 
de 30 centres escolars al 

llarg de l’any

6 refugis amb més de 
22.400 pernoctacions 

l’any 2021



PROGRAMA EMPRESA AMIGA

És una proposta de patrocini i d’agermanament corporatiu, d’un import a partir de 5.000 euros anuals, que busca establir 
sinèrgies col·laboratives amb diferents empreses i institucions d’arreu amb història i valors, i que a la vegada tinguin un 
projecte atractiu. 

Us oferim, doncs, la possibilitat de gaudir d’uns serveis i experiències concretes i focalitzades en:

Mitja jornada o sencera: ús de la sala 
d’actes, sala de Juntes, visita guiada i 1 
fotografia de l’Arxiu Fotogràfic.

Una sortida a l’any per un grup de 10 
a 20 persones de mitja jornada. Inclou 
reportatges fotogràfic, guia, material i 
assegurances.

Presència del logo a la pàgina web del 
Centre i una menció a la newsletter als 
socis.

Descompte pels treballadors de 
l’empresa en l’allotjament al Hostel de 
Salardú.

Desgravació fiscal

El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat declarada d’utilitat pública i de foment de la llengua 
catalana, condicions que permeten que tant les quotes com les donacions puguin beneficiar-se 
d’importants avantatges fiscals de fins el 85% en el cas de les persones físiques i el 30% les persones 
jurídiques. 

Més informació

Un dia a la Seu Social Team Building Web Experiència hostel



Plaça Catalunya

La Rambla Catedral

Via Laietana

Plaça 
Sant Jaume

Com arribar-hi?

Al cor de Barcelona

METRO

Línia 1: Plaça Catalunya
Línia 4: Jaume I
Línia 3: Liceu

TREN

FGC i RENFE: Plaça Catalunya

PÀRQUINGS

- Aparcament Catedral
- One Park - El Born
- Parking Princesa Blue Land

El Centre Excursionista de 
Catalunya té la seva seu social a 
Ciutat Vella, al cor de Barcelona. 
Un edifici emblemàtic, carregat 
d’història i simbolisme i dissenyat 
per l’arquitecte modernista Lluís 
Domènech i Montaner, soci del CEC. 

Custodiant el Temple d’August i les 
seves columnes, del segle I d.C.A, es 
troba a 8 minuts de plaça Catalunya 
i compta amb tot tipus de conexions 
amb transport públic per arribar-hi.

SEU SOCIAL
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El Centre disposa de 8 equipaments (6 oberts) al 
medi natural arreu del territori.

Aquests equipaments ofereixen un servei de gran 
importància perquè estan situats en els llocs més 
emblemàtics i tenen com a principal objectiu 
facilitar l’accés segur i endreçat a la natura:

EQUIPAMENTS 
AL TERRITORI

JULI SOLER I SANTALÓ:

Actualment el CEC està desenvolupant un projecte 
de transformació i modenització de l’equipament 
d’aquest Xalet per convertir-lo en el primer 
Hostel de muntanya del territori català, seguint 
el concepte d’allotjament que és tendència als 
establiments de muntanya més moderns d’arreu 
del món.

VENTOSA I CALVELL 
6.881 pernoctacions

ULLDETER 
3.550 pernoctacions

AMITGES 
8.223 pernoctacions

CIRÍAC BONET 
244 pernoctacions

RENCLUSA 
9.113 pernoctacions

JOSEP M. BLANC 
6.039 pernoctacions

MOLINA 
Temporalment tancat

*Dades de l’any 2019



02 Arxiu documental
Més de 2.000 capses en procés d’inventari i 
ordenació

03 Fons d’art i 
patrimonial

Un total de 2.000 obres d’art, entre les que 
destaquen obres de Joan Miró, Santiago Rusiñol 
i Alexandre de Riquer, a més de diverses talles 
romàniques.

7.000 mapes de la cartoteca històrica i 5.000 
mapes de sèries cartogràfiques modernes.

També destquen les publicacions de finals 
del segle XIX referents a la vida social, cultural, 
científica i esportiva de Catalunya.

05 Cartoteca
També compta amb un fons audiovisual on 
destaquen documentals i pel·lícules relacionades 
amb la muntanya i els esports, entre d¡altres.

06 Filmoteca

El Centre Excursionista de Catalunya compta amb un ric patrimoni cultural que va néixer amb 
la fundació de l’entitat  l’any 1876, que ha crescut de forma constant gràcies a les aportacions 
i donacions desinteressades de generacions de socis i sòcies. És, doncs, una herència que 
cal preservar per al futur de l’entitat i per a coneixement del país i de tota la ciutadania.

L’any 2015 la Generalitat de Catalunya i el CEC van signar un acord de comodat. Els 
fons cedits es troben a: Arxiu Nacional de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya i a la Biblioteca de Catalunya

El Centre ha participat i organitzat diverses mostres en col·laboració amb 
museus i institucions del país i d’arreu del món, com per exemple el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, Musée d’Orsay (Paris), Art 
Center Hangaram Design Museu Seül (Corea del Sud), Nagasaki Prefectural 
Art Museum (Japó), Art Gallery of Ontario (Canada), Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, University of Oxford (Regne Unit), entre molts d’altres.

PATRIMONI
CULTURAL
Un projecte de 
preservació

Disposa d’una biblioteca especialitzada en 
temàtiques excursionistes i d’esports de muntanya 
amb 30.000 volums que és la més important de 
Catalunya i una de les millors d’Europa. 

04 Biblioteca

01 Arxiu fotogràfic
El volum total és de 770.000 objectes fotogràfics. 
D’aquests, 125.000 son imatges catalogades i 
consultables online a la Memoria Digital de 
Catalunya
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