ESDEVENIMENTS MÉS RELLEVANTS DEL CEC
SETEMBRE 2018- AGOST 2019

ESDEVENIMENT

OBJECTIU

INAUGURACIÓ AMPLIACIÓ REFUGI VENTOSA I
CALVELL

Posar en valor l’esforç fet per l’entitat i el guarda en
millorar el refugi al màxim nivell.
Oportunitat de trobada social de socis i networking
amb institucions

CIMS PER LA LLIBERTAT.
EL CEC APADRINA LA PICA D’ESTATS I PER TANT
ORGANITZA AMB EL SUPORT DELS SEUS SOCIS EL
CONJUNT DE GENT APUNTADA (NO CEC)

APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS
Terres del Sénia

JORNADA PARTICIPATIVA PER LA DISCUSSIÓ DEL
PLA DE VOLUNTARIAT

DATA

Reivindicar la llibertat dels presos polítics i el retorn
dels exiliats.
https://www.cimsxlallibertat.cat/
Els socis del CEC ens organitzem per facilitar que tots
els que s’apuntin a la web de CIMSxLlibertat estiguin
atesos i els facilitem que tothom arribi on pugui amb
seguretat. La nostra funció no es portar gent del CEC al
cim, sinó facilitar que els apuntats (de tot arreu) facin
l’activitat amb seguretat.
Enfortir els vincles amb el país a través de
l’excursionisme. Unir forces i recerca de sinergies
http://www.aplecexcursionistalasenia.org/
Discutir, millorar i implementar de forma efectiva el pla
de voluntariat.
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6-7 octubre

13 d’octubre

1-4
Novembre
10
Novembre

ESDEVENIMENTS MES RELLEVANTS DEL CEC
SETEMBRE 2018- NOVEMBRE 2019
ESDEVENIMENT

OBJECTIU

DATA

PREMI COLUMNA. 142 ANIVERSARI DEL CEC

Enguany es dona als expresidents del centre com a
representants de tots els socis que han treballat de
forma gratuïta per a l’entitat.
Actualització del pla de viabilitat i presentació i
aprovació del pressupost 2018. Presentació del pla de
voluntariat i presentació del resultat del mecenatge.

25 de
Novembre

FIRA DE MATERIAL DE MUNTANYA

Facilitar la compra-venda de material de muntanya
entre els socis

10- 14
Desem
bre

CURSA DE COLLSEROLA / STAND CEC d’informació i
captació

Cursa emblemàtica del CEC. Oportunitat per captar
nous socis i sòcies entre els corredors i els seu familiars.

16 de
desembre

MAGIC LINE
http://www.magiclinesjd.org/ca/participar_barcelona

La Magic Line és més que una caminada, és un
compromís amb els qui més ho necessiten. Per això,
per participar-hi cal posar-se un repte econòmic i
organitzar activitats solidàries per aconseguir-lo.
Oportunitat per donar un tomb a l’emblemàtic ral·li en
la seva 61a edició, combinant la part d’alta competició
amb la trobada més amateur d’esquiadors de
muntanya.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

RAL·LI D’ESQUÍ DE MUNTANYA DEL CEC

Versió 09 - 5 de març del 2019
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29 de
novembre

24 febrer
2019

7 d’abril 2019

ESDEVENIMENTS MES RELLEVANTS DEL CEC
SETEMBRE 2018- NOVEMBRE 2019
ESDEVENIMENT

PARADA DE SANT JORDI

OBJECTIU

DATA

Oportunitat de compartir amb la ciutat una festa
emblemàtica. Trobada de socis i captació de nous socis
i sòcies. Promoció i venda de publicacions pròpies i
afins.

23 d’abril
2019

ACTE SANT JORDI. ENTREGA DE MEDALLES DELS 25,
50 I 75 AL SOCIS I SÒCIES.

Acte de reconeixement a la fidelitat dels socis i sòcies.

28 d’abril
2019, 19h

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Presentació Memòria 2018 i tancament de comptes.
Actualització de l’evolució dels projectes més rellevants
i l’estat general de l’entitat.

23 de maig
2019

CELEBRACIÓ DE LA 60a EDICIÓ DELS CAMPAMENTS
DE VACANCES

Reivindicar l’èxit d’una activitat emblemàtica que ha
aconseguit adaptar-se als nous temps sense perdre els
valors originals.
Promocionar els campaments d’estiu a l’entitat.

MACROSORTIDA JOVES

Versió 09 - 5 de març del 2019

Trobada de joves del CEC. Permet treballar el sentit de
pertinença i és una excel·lent oportunitat per introduir
nous joves.
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Maig

8-10 de juny
2019

ESDEVENIMENTS MES RELLEVANTS DEL CEC
SETEMBRE 2018- NOVEMBRE 2019
ESDEVENIMENT
CAMPAMENTS D’ESTIU CEC

OBJECTIU
Plataforma per gaudir d’entorns magnífics de forma
intensiva. Es combina l’activitat d’excursionisme,
alpinisme, barrancs, escalada, etc. amb la part social
del campament, que funciona amb la col·laboració de
tots els campistes. Dues ofertes, una als Alps i l’altra al
Pirineu.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Versió 09 - 5 de març del 2019

DATA

1-15 d’agost

28 de
novembre
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