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1. Presentació

Benvolguts socis i sòcies, amb satisfacció
us presentem la memòria de l’any 2019 del
Centre Excursionista de Catalunya (CEC), la
vostra estimada entitat.
Preparem aquesta memòria enmig de
la pandèmia de la COVID 19 i amb totes
les incerteses que planteja, però hem fet
l’esforç de revisar l’any 2019 i documentar
l’activitat i els fets rellevants de manera
objectiva sense deixar-nos condicionar per
la situació.
Volem destacar el suport de tots i totes
vosaltres, socis i sòcies del Centre, en el
projecte actual, modern i integrat a la
societat catalana contemporània. Aquest
suport es manifesta, en moltes ocasions, a
través del mecenatge que estimula i facilita

el desenvolupament de projectes al servei
de la ciutadania.
Volem agrair a tots els voluntaris,
professionals, guardes de refugi i
col·laboradors del Centre l’entusiasme i
l’aportació de talent que fan possible que
el Centre continuï sent una referència
indispensable de país.
Us convidem, doncs, a llegir la memòria i
deixar-vos interpel·lar per les propostes de
participació i col·laboració que el CEC ens
ofereix.

Dr. Eduard Cayón i Costa
President
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2. Junta
Directiva

President

Eduard Cayón i Costa

Vicepresident Primer

Miquel Rafa i Fornieles

Vicepresident Segon

Lluís Gómez i Mestre

Secretària
Tresorer

Esther Martínez i Bravo
Germà Granada i Colom

Vocal de Ciència

Albert Vidal i Martí

Vocal de Cultura

Catherine Perelló i Scherdel

Vocal de voluntariat

Roser Latorre i Tafanell

Vocal de la Dona

Dolors Gurri i Sala

Vocal de Sèniors

Manuel Parrado i Segura

Vocal d’Infants i Jovent

Mireia Padrós i Tremoleda
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3. Voluntariat

El voluntariat al CEC sempre ha estat un
dels elements estructurals que ha permès,
al llarg dels 143 anys d’història de l’entitat,
assolir grans fites en tots els àmbits i
disciplines en què el CEC ha participat
(cultura, ciència, cartografia, descoberta de
nous indrets, etc.)
L’any 2018 es va aprovar un nou reglament
que reflectia la nova organització del
Centre, la qual s’havia modernitzat seguint
el fil del nou estatut (2017), el marc legal
actual i el pla estratègic elaborat el 2017.
Aquest nou reglament fixava les bases
d’una organització en què el voluntariat
i els professionals sumaven esforços.
Aquesta organització obligava a fer una
gestió endreçada del voluntariat focalitzada
en tres eixos: la subscripció per part dels
voluntaris dels objectius del CEC com a
entitat d’utilitat pública, la seva formació
i la seva integració en els projectes i
activitats, tot sumant esforços amb l’equip
professional. En aquest sentit, ja el 2018 es
va incorporar a la Junta Directiva una nova
vocal de voluntariat que va ser ratificada
en Assemblea General Ordinària el maig de
2019.
L’any 2019 ha estat, amb referència
al voluntariat, un any cabdal perquè
s’ha iniciat de manera decidida el
desenvolupament del Pla de voluntariat
que va ser aprovat a finals de l’any 2018 sota
el lideratge de la vocal de voluntariat. S’ha
creat un equip de voluntaris i una comissió

NATURA
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de voluntariat que vetlla per les persones
voluntàries; les seves expectatives, les seves
capacitats i talents i la seva canalització
dins de l’entitat en les múltiples tasques
i projectes que s’hi duen a terme. En
definitiva, l’any 2019 ha servit per crear un
equip entusiasta de voluntaris coordinats i
alineats en objectius, sent fidels a l’esperit
del Pla en el sentit que aquest document
“no només ha de servir per aconseguir una
gestió bona i endreçada de l’activitat dels
voluntaris, sinó que ha de possibilitar que el
voluntari visqui aquesta etapa de dedicació
al CEC com una experiència personal
enriquidora i satisfactòria i alhora col·lectiva
de creixement en valors humans”.
Respecte a la tasca concreta realitzada
durant l’any 2019, a través de la comissió de
voluntariat podem destacar el següent:
•

Celebració de càpsules formatives
d’introducció al voluntariat CEC
(4 sessions amb un total de 38
participants).

•

Identificació de voluntaris potencials.

•

Introducció dels voluntaris a les
activitats del CEC segons les seves
aptituds, gustos i disponibilitat, tot
seguint els requisits establerts en el Pla
de voluntariat.

•

Creació d’un registre de voluntaris
aprovat per Junta Directiva, que es
manté actualitzat permanentment.

11
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•

Preparació d’un primer pla de formació
del voluntariat en col·laboració amb
l’Escola
de Muntanya i la Direcció
CIÈNCIA
Tècnica. Realització de les primeres 6
CULTURA
càpsules
formatives amb un total de
56 participants: primers auxilis, gestió
d’activitats (2), orientació amb mapa
i brúixola, cartografia digital i GPS, i
nivologia i allaus.

•

Millora de les eines de comunicació i
gestió dels voluntaris. Creació al web
d’una pàgina anomenada “Racó del
Voluntari” amb tota la informació que
necessiten els voluntaris.

ACCIÓ SOCIAL

Activitat amb voluntaris
Els voluntaris són la base de l’activitat
de l’entitat. El 2019 es van organitzar
aproximadament 500 activitats per
a totes les edats (des de famílies amb
nens fins a gent gran), la majoria al medi
natural però també a la seu social (incloses
conferències, projeccions audiovisuals
i concerts) o sortides de tipus cultural.
Totes van ser organitzades pels voluntaris
amb el suport de l’equip professional. Cal
destacar l’elaboració del Pla d’Activitats per
a 2019-2020, constituït per cicles proposats i
executats per voluntaris.
Els voluntaris també han actuat com a
suport en activitats organitzades per altres
entitats. En aquest cas, la col·laboració del
CEC se cenyeix a donar suport en el seu
àmbit d’expertesa, és a dir, en l’organització
i senyalització d’itineraris, en el suport

a activitats a la muntanya, etc. En són
exemple la col·laboració a la Caminada
solidària de Càritas i la caminada de la
Magic Line de l’Hospital de Sant Joan
de Déu. A nivell intern, els voluntaris
han estat organitzant i donant suport a
esdeveniments com ara la parada de llibres
de Sant Jordi, la Geogimcana, la RodaCEC,
la Cursa de Collserola, la Fira de material de
muntanya i esquí, les passejades de Sant
Joan per acompanyar persones que tenen
cura d’un infant a l’Hospital de Sant Joan de
Déu, i d’altres.
Ha continuat també la col·laboració de
voluntaris en l’àmbit cultural, on destaquen
les tasques de conservació de l’Arxiu
Fotogràfic, una de les joies del CEC i del ric
fons arxivístic que conté.
Tota aquesta activitat desenvolupada
pels voluntaris al llarg de tant de temps
s’ha volgut premiar amb l’obsequi d’una
samarreta identificadora del voluntariat del
CEC, lliurada a la 1a Trobada de Voluntaris
que es va celebrar al setembre, un acte de
reconeixement de la força i empenta del
voluntariat de l’entitat.
En definitiva, el 2019 ha permès posar en
solfa el model d’organització del voluntariat
amb tot el que això comporta: saber
quants som, com ens comuniquem, quina
formació necessitem i quines activitats
podem realitzar. Ara cal anar reajustant
i consolidant el model i fer-lo efectiu i
dinàmic.
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4. Equip
professional

ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS I SÒCIES

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA

ADMINISTRACIÓ I
FINANCES
Marc Marcet Sanz
Lydia Ballester García

COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING
Gebran Jamal Sales

DIRECCIÓ GENERAL

PROTOCOL

Ton Barnils Carrera

Berenguer Vidal Tello

ATENCIÓ AL SOCI

TECNOLOGIA

Glòria Giménez López
Marta Molet Calduch
Jordi Soldevila Jiménez
Manel Garri Juan

CENTRES
ESCOLARS
Carles Folch Nuez

Lydia Ballester García

DIRECCIÓ
TÈCNICA
Marcel Blanes Madriles

VIATGES
Adrià Campo Vilà

ESCOLA DE
MUNTANYA

INFANTS
I JOVENT

Adrià Campo Vilà

Jordi Llàcer Àlvarez

CULTURA

BOULDER

Berenguer Vidal Tello

Nil Camps Garcia

Col·laboradors: Carol Torres i Aura Díaz (Comunicació); Joan Quintana (Escola de Muntanya i Comercial); Sergi
Lugo (Centres Escolars i Escola de Muntanya); Guillem Manyós (Infants i Jovent).
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5. Fets més
rellevants
del 2019

Entitat
L’any 2019 el CEC ha passat a formar part
del Cens d’entitats de foment de la llengua
catalana. Aquest reconeixement permet als
socis del CEC sumar una nova desgravació
fiscal en les quotes i donacions que fan
a l’entitat, concretament del 7,5%, la qual
s’afegirà a la del 75 % que ja obtenien pel
fet de ser una entitat declarada d’utilitat
pública. Tot plegat representa una deducció
màxima del 82,5% en molts casos.
A efectes pràctics, això implica que la quota
de soci del CEC és realment atractiva tenint
en compte tots els serveis i avantatges que
ofereix. Així, l’any 2019 un soci de ple dret
amb una quota de sènior de 144€, després
de la deducció, tindrà una quota real de
49,12 €.
Socis
S’estabilitza la massa social i continua
el procés d’obertura de l’entitat a totes
les franges d’edat, dels més menuts als
veterans. Cal destacar, però, que la mitjana

COMISSIÓ DE
VOLUNTARIAT

COMISSIÓ
D’ACTIVITATS

d’edat dels nous socis i sòcies del 2019 és de
29 anys: un fet molt rellevant i que ajudarà a
garantir el futur del Centre.
Junta Directiva
S’ha incorporat Roser Latorre com a vocal
de Voluntariat i la vocal de Joves, Jordina
Munrós, ha estat baixa per incomptabilitat
amb la seva vida professional. La Junta
Directiva li agraeix la bona feina feta amb
els joves.
Organització
L’estructura de comissions que permet
coordinar les activitats tipus del Centre s’ha
simplificat per guanyar eficàcia i eficiència.
Hem passat de tenir unes 20 comissions
per activitat tipus, difícil de coordinar entre
si, a 2 de troncals (Voluntariat i Activitats),
1 d’executiva (Refugis) i 3 d’activitats que
requereixen d’una organització específica.
En total, 6.
D’aquesta manera, l’organització
simplificada es pot veure representada a
l’organigrama següent:

COMISSIÓ
DE REFUGIS

ALTRES
COMISSIONS
- Acció social
- Recerca botànica
- Campaments

COMISSIONATS PRINCIPALS
Comissió de Voluntariat:

Roser Latorre

Comissió d’Activitats

Manuel Parrado

Comissió de Refugis

Antoni Olivella

Comissió d’Acció Social
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Núria Alòs

Comissió de Recerca Botànica

Josep Nuet

Comissió de Campaments

Ramon Vila

PROJECTES
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Activitat
•

Posada en marxa del Pla Anual
d’Activitats del curs 2019-2020, amb
una oferta de més de 600 d’activitats
per a totes les edats i nivells,
organitzades en 58 cicles d’activitats.

•

61è Ral·li d’Esquí de Muntanya del CEC i
1a Marxa Popular d’Esquí de Muntanya
dels Pirineus.

•

29a Cursa CEC-Collserola i 1a Cursa
dels Raions adreçada a infants i joves.

•

Celebració del 143è Aniversari del CEC
i dels 60 anys dels Campaments de
Vacances a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm. Premi Columna 2019 a Josep
Maria Ferrer Garrido i presentació de la
pel·lícula Pura Vida! dels 60 anys dels
campaments.

•

Sant Jordi al Born Centre de Cultura
i Memòria. Conferència a càrrec de
Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe
d’Urgell i Copríncep d’Andorra.

•

Participació a l’acció Llum i llibertat
amb una cordada que va il·luminar
l’agulla de la Momieta.

•

Participació a l’organització de la
caminada solidària Magic Line.

•

1a festa dels infants a l’alberg INOUT de
Collserola.

Esdeveniments i activitats destacades
•

Organització de la XVI Diada
Verdaguer Excursionista, a Folgueroles,
conjuntament amb la FEEC i la
Fundació Verdaguer.

•

GEO gimcana per Collserola amb
la col·laboració del SEMCAT, Grup
Català de la Sociedad Española de
Mineralogia, i la participació de la
Facultat i el Col·legi de Geòlegs.

•

Celebració 60è aniversari Ulldeter.

•

50a renovació de la Flama de la
Llengua Catalana, que va reprendre
l’esperit inicial de la celebració i va
viatjar des de Prada de Conflent a
Montserrat. El CEC va coordinar les
dues primeres etapes del recorregut i
va organitzar també una Ruta Pompeu
Fabra a Prada de Conflent.
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•

NordiCEC. 1a marxa nòrdica popular
per Collserola.

•

Fira de material de muntanya de
segona mà i outlet.

•

Participació a la 2a edició de l’Ultra
Clean Marathon, amb activitats
lúdiques i educatives.

•

Organització de la 3a Caminada
Solidària de Càritas conjuntament amb
Càritas i la FEEC.

•

Participació al II Congrés del Món de la
Masia: Una mirada de futur del territori
rural català, a l’Institut d’Estudis
Catalans.

•

Participació a l’Any Jusèp Condò
Sambeat amb la conferència Jusèp
Condò e eth Centre Excursionista
de Catalonha, a càrrec de Jèp de
Montoya, a la Sala d’Actes del CEC.

•

Participació a l’exposició 125 anys
del Cau Ferrat. La construcció d’un
ideal (1894-2019), al Museu Maricel de
Sitges, on s’ha exhibit part del fons de
Santiago Rusiñol del Fons d’Art del
CEC.
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Comunicació
•

Explora nous camins. Campanya de
posicionament i publicitat del CEC en
diferents mitjans de comunicació de
premsa i ràdio i a les xarxes socials.

•

Potenciació de les xarxes socials com
a eines de comunicació, amb més de
1.000 publicacions l’any, i augment
significatiu del nombre de seguidors.
Per canals, a Instagram, l’any 2019
l’increment és de més de 2.000 nous
seguidors; a Facebook, de més de 1.000,
i a Twitter, de 400.

•

Revista Muntanya. L’article “Descobrir
la geologia del Parc Nacional
d’Aigüestortes. El regne de l’alta
muntanya”, del geòleg Albert Martínez
Rius i publicat a la revista Muntanya 926
ha guanyat el 30è Premi Pica d’Estats,
en la categoria de Premsa Especialitzada
en Viatges i Turisme, que atorga la
Diputació de Lleida.

•

Participació en la producció de la sèrie
Refugis i guardes, produïda per Pixpeak
i emesa per Esport3. Els refugis del
CEC han estat protagonistes de quatre
capítols: Amitges, Josep M. Blanc,
Ventosa i Calvell i Ulldeter.

16

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Memòria d’activitats 2019

6. Relacions
institucionals
i col·laboracions

Amb la voluntat d’enfortir els vincles
amb la societat catalana, s’han establert
o mantingut relacions tant amb
l’administració com amb altres institucions
i empreses del món cultural, social i
econòmic de l’esport, la natura i la cultura.
En destaquem les següents:
Àmbit Federatiu
•

•

•

International Climbing and
Mountaineering Federation (UIAA):
el CEC n’és membre fundador.
Participació a l’Assemblea General
celebrada a Xipre, de l’1 al 3 de
novembre.
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC): conveni de
col·laboració en diferents àmbits:
esportiu, cultural i d’activitats a la
natura.
Federació Catalana d’Esports d’Hivern
(FCEH).

•

Consell Català de l’Esport.

•

Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC).

Fundacions i Patronats
•

Patronat de la Vall de Núria: el CEC n’és
membre de la Comissió de Direcció.

•

Consell Consultiu del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola.

•

Patronat del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

•

Fundació UEC Comtal.

•

Hospital de Sant Joan de Déu.

Àmbit de clubs i societat civil
•

Sport Cultura Barcelona: el CEC n’és soci
fundador i membre de l’equip directiu.

•

G16: el CEC n’és soci fundador.

•

Fundació DAMM: celebració del 143è
Aniversari del CEC i del 60è Aniversari
dels Campaments de Vacances a
l’Antiga Fàbrica DAMM.

•

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Conveni de col·laboració.

•

Aigües de Barcelona: conveni de
patrocini en diferents àmbits.

•

Fundació Bancària la Caixa: acord
per dur a terme la conservació,
digitalització, catalogació i difusió dels
fons fotogràfics

•

Club Tenis Barcino: col·laboració en
casals en període no lectiu.

•

Escola Nou Patufet: col·laboració
en l’elaboració i implementació del
projecte educatiu GR Natura.

Àmbit cultural
Hem continuat col·laborant amb els
organismes següents de la Generalitat per
a la conservació dels fons del CEC i la seva
difusió:
•

Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura

•

Direcció General de Política Lingüística

•

Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura

•

Arxiu Nacional de Catalunya

•

Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya

•

Centre de Restauració de Béns Mobles

•

Filmoteca de Catalunya

Activitats
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7. Activitats

El 2019 ha estat un any de canvis en
l’organització de les activitats de voluntaris
del Centre.
Durant els mesos de gener a setembre, s’ha
seguit una dinàmica d’organització similar
als anys anteriors, en la qual els voluntaris
han anat omplint el calendari, mes rere
mes, de propostes d’activitats, i a partir
de l’octubre s’ha fet efectiu el canvi que
en paral·lel s’ha anat preparant durant la
primera part de l’any.
Gener – setembre
Cal destacar-ne la implicació en
esdeveniments organitzats per l’entitat
com ara el Ral·li i la 1ra Marxa Popular
d’Esquí de Muntanya, ja que sense la seva
tasca altruista cap dels esdeveniments
hauria estat possible.
A més a més, la GEOgimcana de Collserola,
celebrada el juny del 2019, ha estat un
exemple clar de la hibridació entre el
vessant social del Centre i la divulgació
científica, una fórmula mixta en creixement
que de ben segur donarà els seus fruits.
El Centre ha continuat adherint-se a
iniciatives socials, polítiques i ambientals
com ara els Cims per la Llibertat, la
Caminada solidària Magic Line o la 2a
Ultra Clean Marathon. En totes aquestes
actitivats, els voluntaris han tingut un
paper essencial en el foment dels eixos
vertebradors de l’entitat.
També destaca la Caminada solidària de
Càritas, amb la participació de mes de 30
voluntaris i voluntàries, una iniciativa de
caire social.
Els Campaments de Vacances en Família,
un altre exemple d’activitat cooperativa,
van aplegar 133 persones a la Vall d’Echo
i 80 persones a les Dolomites, en la 60a
edició. Es tracta d’un model alternatiu de
vacances que permet la convivència de tres
generacions, en contacte amb la natura.
Durant els mesos de gener a setembre,
s’han realitzat un total de 189 activitats,
amb 2.778 participacions, de les quals 2.452
han estat de socis i 326 de no socis.

A les activitats d’Excursionisme hi han
hagut 1.427 participacions, a les de Neu,
248, i a les d’Alta Muntanya, 208. Les
activitats de Bicicleta, Barranquisme,
Marxa Nòrdica i Aigua han tingut 135, 67,
66 i 58 participacions, respectivament. Les
activitats de Trail running han tingut 35
participacions.
Els joves, amb una proposta d’activitats
variades culminada amb la Macrosortida,
han aconseguit convocar 47 participants.
La ciència ha continuat tenint un gran pes
en la proposta d’activitats del Centre, amb
un total de 88 participacions. Les sortides
culturals també han tingut rellevància al
llarg del 2019. Amb 233 participacions, han
permès descobrir el patrimoni artístic del
territori gràcies a les visites a exposicions, o
a les sortides al medi natural.
Octubre - desembre
El 2019 ha estat l’any on s’ha canviat
l’organització de les activitats del Centre
per millorar i enriquir l’oferta i coordinar-la
de manera efectiva. En en el Pla d’Activitats
s’han agrupat amb coherència i per cicles
les activitats que es realitzaran durant tot
un any (octubre 2019 - setembre 2020).
D’aquesta manera es té cura que totes
les activitats tipus sol·licitades pels socis i
sòcies hi són incloses, es poden fer cicles
progressius o temàtics i també és possible
coordinar les activitats socials amb les
activitats de l’Escola de Muntanya, de
manera que un cop finalitzat un curs es
poden realitzar activitats de la disciplina
objecte de la formació.
Aquesta nova dinàmica prioritza les
expectatives dels socis, les sòcies i la
societat en general. Així, qualsevol persona
interessada en activitats culturals o
esportives a la natura, tingui el nivell o la
forma física que tingui, pot trobar una
oferta d’activitats endreçada i variada
durant tot l’any, a través de la qual pot
gaudir i progressar descobrint el territori.
El desenvolupament del Pla d’Activitats
dissenyat i preparat durant la primera part
de l’any i desenvolupat a partir d’octubre
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Voluntaris

POTENCIALS
SOCIS / SÒCIES

SOCIS / IES
ACTUALS
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MISSIÓ/VISIÓ I
VALORS

EXPECTATIVES
EXPECTATIVES
ACTIVITATS

PLA
ESTRATÈGIC

PLA D’ACTIVITATS
SOCIS / SÒCIES
Voluntaris

Professionals

POTENCIALS SOCIS

ha establert una oferta cultural i esportiva,
fins a finals del 2019, de 73 activitats
culturals i esportives per a totes les edats
i nivells. Aquesta oferta s’ha estructurat
en 59 cicles d’activitats temàtiques. Per al
desenvolupament correcte de les activitats

ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS I SÒCIES

coordinades pels voluntaris, s’ha planificat
una formació específica en format de
cursos o càpsules dirigides als voluntaris i
s’ha fet una gestió de riscos de l’activitat al
medi natural a partir del Mapa de Riscos.
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Cal remarcar l’esforç que ha fet
tot l’equip que integra la Comissió
d’Activitats, responsable del disseny i el
desenvolupament del Pla d’Activitats i
composta per voluntaris i professionals
del Centre treballant de forma
coordinada.

En concret, cal destacar els cicles
d’Excursionisme gràcies als quals s’han
realitzat 33 activitats programades amb
un total de 608 participacions. Seguit
de la Marxa Nòrdica, Barranquisme i
Bicicleta, amb 57, 54 i 47 participacions
respectivament.

Destaquem, també, la dif ícil organització
d’activitats monogràfiques i obertes a tot
el públic, com ara la Fira de material de
muntanya, la 1a NordiCEC o la 29a Cursa
de Collserola.

D’altra banda, també cal destacar
les activitats adreçades a Famílies
i Joves, amb 67 i 64 participacions
respectivament, que suposa un increment
notable respecte l’any anterior.

En xif res de participació, els cicles
d’activitats han permès aconseguir un
total de 918 participacions o usos, dels
quals 852 han estat de socis i 66 de no
socis.

A les activitats de Cultura hi ha hagut
29 participacions i a les de Ciència, 27.
Les activitats de Trail running, de Neu
i d’Alta Muntanya han tingut 22, 13 i 10
participacions.
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8. Escola de
Muntanya

L’Escola de Muntanya del CEC continua
sent un dels referents de formació en
l’àmbit català. Durant el 2019 s’han impartit
un total de 30 cursos, amb una participació
de 233 persones, de les quals 134 eren socis
del CEC. Cal destacar que l’Escola és una
porta d’entrada de socis nous a l’entitat, els
quals decideixen associar-s’hi per gaudir
dels descomptes en el preu dels cursos i de
tots els avantatges que el CEC els ofereix.
Alguns cursos s’han incorporat als cicles
del Pla d’Activitats amb l’objectiu que els
alumnes que s’aproximen al CEC s’integrin
a la dinàmica de les sortides organitzades
pels voluntaris. Aquesta formació lligada
als cicles també permet a tots els socis
participar-hi i ampliar els coneixements.
Els guies que col·laboren de forma recurrent
amb l’Escola de Muntanya són una trentena
de professionals titulats i curosament
seleccionats. Amb l’increment del volum de
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cursos i participants, s’incorporen a l’equip
nous guies, alguns dels quals ja apareixen
a la pàgina web del CEC, a l’apartat “Coneix
els guies del CEC” de l’Escola de Muntanya.
Els objectius principals de l’Escola de
Muntanya són iniciar i perfeccionar els
alumnes de totes les edats en les disciplines
de muntanya –tinguin el nivell que tinguin–,
divulgar el coneixement amb aprenentatge
de qualitat, conscienciar els participants
dels riscos existents, fomentar una pràctica
segura d’aquestes disciplines i difondre
els valors que caracteritzen el CEC entre la
ciutadania.
El període més intens de l’any 2019 per
a l’Escola coincideix sobretot amb la
temporada d’hivern, que concentra el 70%
de tota l’activitat. Les activitats en el medi
nevat, com ara l’alpinisme o l’esquí de
muntanya, són les més reclamades pels
participants.
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9. Infants i
Jovent
(GR Natura)

Grup de Muntanya 4 Columnes
EEl 2019 ha estat un any de consolidació,
en què s’han continuat treballant les bases
per definir un grup cohesionat d’infants i
joves que amb regularitat duguin a terme
activitats al medi natural i la muntanya.
El nombre de participants ha crescut en
relació amb l’any anterior i cada cop són
més els infants que formen el grup.
El grup d’adolescents ha continuat en
dinàmica de creixement: s’ha fet cada
vegada més seu el projecte i ha participat
en un gran nombre de sortides i activitats.
A les sortides més exigents, junt amb els
guies professionals del CEC, han demostrat
interès i motivació pels esports de
muntanya i han assolit els primers reptes i
ascensions.
Les sortides afavoreixen que els infants
i joves continuïn coneixent el territori
i que vagin aprenent a poc a poc els
coneixements tècnics i els valors que la
muntanya i la natura transmeten.
Campaments i casals
L’estiu del 2019 les activitats que organitza
el CEC han pujat un esglaó més, el públic
ha acceptat molt bé les propostes i hi
ha hagut un augment considerable dels
participants.
El Casal de Collserola ha acollit un
gran nombre d’infants i joves que han
pogut gaudir de les diferents activitats
proposades per l’equip del CEC a
l’immillorable espai de l’alberg INOUT, al
bell mig de la serra de Collserola. Aquesta
ubicació tan especial permet gaudir de la
natura més propera a la ciutat.
Com el darrer any, el Casal de Collserola
ha estat homologat per l’Ajuntament de
Barcelona, fet que ha permès a moltes
famílies demanar una beca per tal de
participar-hi.
Els Campaments Infantils de Catalunya,
amb el suport de la FEEC, també han
continuat establint les bases del que en
un futur pretén ser un esdeveniment clau i
referent en el territori: uns campaments on
els infants i joves s’inicien i aprofundeixen

en el món dels esports de muntanya, la
natura que ens envolta i el territori. Quant
al nombre de participants, ha continuat
augmentant.
A més a més, la zona d’Estaron, on es van
dur a terme els Campaments, també ha
servit com a punt d’inici i suport a les altres
activitats dirigides als joves, travesses i rutes
que es van dur a terme a les Valls d’Àneu.
Cal destacar que s’han continuat realitzant
estades i rutes diverses durant els períodes
de Nadal i Setmana Santa.
Activitats extraescolars
La dinàmica ha continuat sent positiva en
l’extraescolar d’escalada al Boulder del CEC.
L’activitat ha aconseguit omplir totes les
places disponibles i hi ha molts infants que
continuen iniciant-se al món de l’escalada
amb els nostres professionals i a les nostres
instal·lacions. A més, la sala d’escalada
permet la vinculació de l’entitat amb el
territori més immediat, Ciutat Vella, i el seu
teixit associatiu i social.
L’extraescolar de trail running ha tingut
una gran acceptació i s’ha aconseguit
formar un grup regular d’infants i joves
d’entre 6 i 17 anys que practiquen el trail
running. Fins i tot han pogut participar
en alguna cursa, com la 1a Cursa dels
Raions organitzada en el marc de la CECCollserola, fet que ha motivat molt els
nostres joves trail runners.
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10. Centres
escolars
(GR Natura)

Durant el 2019 hem acabat de donar
forma al canvi d’orientació de la proposta
que adrecem als centres escolars i us
podem anunciar el naixement de GR
Natura. GR Natura és un programa
d’activitats al medi natural plantejat
com una eina ideal per ajudar els
docents a preparar el curs. Les
característiques principals del projecte
són la transversalitat (de 3 a 16 anys),
la progressivitat (proposta evolutiva i
adaptada a les edats dels alumnes) i que
esdevé una eina adaptada al currículum
amb recursos educatius per als docents.
A més, GR Natura interpel·la tant a
l’educació reglada com a la no reglada, ja
que també ofereix activitats extraescolars,
casals i travesses en períodes de vacances.
En aquest procés de creació hem pogut
comptar amb el suport de tot l’equip
professional i la inestimable ajuda de
l’equip docent de l’escola cooperativa
Nou Patufet de Gràcia, que ens ha donat
suport en la part pedagògica.
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Durant l’any 2019 hem fet una tasca ingent
de difusió del projecte GRNatura a les escoles
de Catalunya. El nostre projecte s’ha donat a
conèixer mitjançant un seguit de campanyes
telefòniques i de correu electrònic. Podem
mostrar amb fermesa la nostra satisfacció per
la resposta que hem tingut de les escoles. GR
Natura ha generat força interès i han estat
fins a 36 centres educatius que ens han obert
les portes per explicar-los presencialment la
nostra proposta.
L’any 2019 hem realitzat un total de 51
activitats, distribuïdes en 11 estades i 40
sortides d’un dia, que ens han permès
apropar la muntanya a 4.000 infants i
joves de Catalunya. Un dels projectes més
importants de l’any 2019 va ser una estada
que vam realitzar a la casa de colònies del
Collell i on van participar 7 escoles. 500
alumnes de cinquè de primària de les escoles
Betània-Patmos, IPSI, Puigcerver, Joviat, Llor,
Meritxell i Daina Isard van poder gaudir de
3 dies de natura, amistat, orientació, tallers
i molt més, amb la nostra coordinació i
monitoratge.
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11. Viatges

Viatges CEC ha realitzat, durant l’any 2019,
8 viatges repartits arreu del món, amb
una participació total de 77 persones. Un
dels requisits per poder participar en un
viatge del CEC és ser-ne soci, això fa que els
viatges del CEC siguin una porta d’entrada
de nous socis a l’entitat, que s’aproximen
per l’interès que els genera una destinació
concreta.
Al llarg del 2019 s’ha ampliat la xarxa de
col·laboradors i de corresponsals arreu del
món, s’ha arribat a acords i s’han elaborat
programes de tota mena per a les diverses
tipologies de viatges. Aquestes tipologies
són variades i s’ajusten segons el perfil
dels participants, tot i que, en general, els
viatges que generen més interès són els
relacionats amb la muntanya i la cultura.
Cal destacar que una part important dels
programes es dissenyen per a grups privats
d’amics o de famílies que tenen interès en
una destinació concreta.
Els viatges que s’han dut a terme amb èxit
durant l’any, per ordre cronològic, són els
següents:
•

Ruta d’esquí de muntanya al massís
de l’Albaron. Es tracta d’una ruta de 6

dies poc concorreguda entre els Alps
francesos i els Alps italians.
•

Viatge cultural de vuit dies a
Tunísia. Programa treballat amb la
col·laboració de l’expert en cultura
tunisiana Ramon Petit.

•

Viatge cultural de cinc dies a l’Apúlia,
el taló d’Itàlia.

•

Trekking al massís del Huayhuash, al
Perú. Es va assolir el cim Diablo Mudo
de 5.427 metres d’altitud.

•

Viatge cultural de sis dies a les abadies
de la Borgonya francesa.

•

Trekking al massís de l’Ausangate i
visita al Machu-Picchu, Perú. Es va
assolir el cim Nevado Jampa de 5.500
metres d’altitud.

•

Trekking a Geòrgia.

•

Trekking fins al Camp Base de
l’Everest, al Nepal.

Les valoracions d’aquests viatges han estat
majoritàriament molt positives. Aquest
és un aspecte important, ja que s’ha
aconseguit complir amb les expectatives
dels participants.
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12. Cultura

Continua en vigor l’acord de comodat
signat el 2015, per un període de deu
anys, amb la Conselleria de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per conservar
els fons documentals del CEC custodiats a
l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Biblioteca
de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.
Arxiu Fotogràfic
L’Arxiu Fotogràfic continua oferint els
serveis que són propis dels arxius i bancs
d’imatges, com ara l’adquisició que se’n
fa per a l’estudi i la recerca, publicacions,
exposicions o emissions de televisió.
Aquest 2018 hem atès 1.663 consultes i
190.000 consultes a través de la Memòria
Digital de Catalunya. També hem difós
els nostres fons fotogràfics a través de
la col·laboració en 66 publicacions, 11
programes de televisió, 15 Newsletter, 13
àlbums Flickr i Facebook.
Aquest any s’ha renovat l’acord amb la
Fundació Bancària “la Caixa”, cosa que
ens permet dur a terme la conservació,
digitalització, catalogació i difusió dels fons
fotogràfics.
També hem participat en 59 exposicions,
de les quals destaquem:
•

Víctimes: 1936-1945, Memorial
Democràtic

•

Patufet on ets? Aureli Capmany (18681954), Palau Robert i Espai Santa
Caterina a Girona

•

Antoni Gaudí and the Amsterdam
School, Museu Het Schip d’Amsterdam

•

¡Gran éxito! El cinema a l’època
del Modernisme, Casa Museu Lluís
Domènech i Montaner de Canet de
Mar

•

¡VOLAR! 100 años en el cielo, Círculo
de Bellas Artes, dins el marc de
Photoespaña19

•

La vaga de la Canadenca, Museu
d’Història de Catalunya
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Arxiu Històric
L’Arxiu Històric ha atès amb normalitat la
gestió dels fons documentals, compartida
amb l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).
Els fons anteriors a l’any 1976 continuen
sent gestionats des de l’arxiu en coordinació
amb el servei d’Atenció a l’Usuari de l’ANC,
i els fons moderns posteriors a 1976 són
gestionats únicament pel personal arxiver
del CEC.
Aquest 2019 s’han atès 44 consultes
internes, 82 externes, així com 7 consultes
institucionals. A l’ANC també han atès 10
consultes derivades des de l’AHCEC.
Gràcies a la subvenció de l’Arxiu Nacional de
Catalunya hem pogut actuar en la descripció
de 200 unitats d’instal·lació de documentació,
segons la normativa NODAC i la de l’ANC,
equivalent a 938 hores de treball. Tota la
documentació tractada és consultable al
cercador del CANC, fet que permet una
millor gestió documental en sala i que es
puguin fer consultes externes en línia.
Gràcies a la subvenció del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
per a l’elaboració i millora d’instruments de
descripció del patrimoni documental de
Catalunya custodiats en arxius, hem pogut
tractar 8.000 fitxes històriques de socis. El
tractament ha consistit en la classificació,
l’adequada i conservació i l’inventariat de les
esmentades fitxes.
Biblioteca
La Biblioteca, reconvertida en sala de lectura,
està oberta cada tarda als socis
de l’entitat. Aquest 2018 ha continuat rebent
les novetats editorials, d’acord
amb els convenis subscrits amb diverses
editorials, autors, entitats i institucions com
ara la FEEC o l’ICGC, i hem actualitzat el
Catàleg de Biblioteques Excursionistes del
qual formem part. Actualment, els fons
bibliogràfics dipositats a la Biblioteca de
Catalunya poden ser consultats i sol·licitats
en préstec a través del Catàleg Col·lectiu de
Biblioteques Excursionistes. Aquest any hem
tingut 48 consultes i 60 préstecs.
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Aquest 2019 hem endegat una activitat
pionera a la nostra entitat, per poder
donar a conèixer, llegir i discutir obres de
muntanya que s’hagin escrit a casa nostra i
terres enllà: el Club de Lectura Fins al Cim!

•

Organització de la Diada Verdaguer
excursionista a Folgueroles.

•

Participació al II Congrés del Món de la
Masia: Una mirada de futur del territori
rural català, a l’Institut d’Estudis
Catalans.

•

Participació a l’Any Jusèp Condò
Sambeat amb la conferència Jusèp
Condò e eth Centre Excursionista
de Catalonha, a càrrec de Jèp de
Montoya, a la Sala d’Actes del CEC.

•

Participació a l’exposició 125 anys
del Cau Ferrat. La construcció d’un
ideal (1894-2019), al Museu Maricel de
Sitges, on s’ha exhibit part del fons de
Santiago Rusiñol del Fons d’Art del
CEC.

•

Participació a la V Trobada de
fotografia a museus, arxius i
biblioteques al Museu Marítim
Barcelona; i a les III Jornadas sobre
Investigación en Historia de la
Fotografía a Saragossa.

Cartoteca
Els fons cartogràfics del CEC dipositats
a l’Institut Geològic i Cartogràfic de
Catalunya poden ser consultats per tots
els socis de l’entitat. Els fons ja digitalitzats
també poden ser consultats a la Cartoteca
Digital.
Aquest any s’ha col·laborat intensament
en la preparació de l’exposició Mapes, país,
futur: centenari de l’exposició cartogràfica
catalana (1919), presentada al Museu
d’Història de Catalunya el 2020.
Activitats i participació
Enguany el CEC ha participat en molts
actes culturals, entre els quals volem
destacar els següents:
•

Organització del 50è aniversari de la
Flama de la Llengua Catalana a Prada
de Conflent.
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13. Activitats a
la seu social

El grup d’Història i Art ha programat a la
sala d’actes una llista extensa i variada
d’esdeveniments, com ara projeccions
audiovisuals, conferències, presentacions
o concerts. Alhora, l’espai ha estat objecte
d’un notable ús institucional, i ha donat
cabuda a més d’un centenar d’actes,
entre els quals destaquem la participació
a l’Any Jusèp Condò Sambeat en un acte
coorganitzat amb la Direcció General de
Política Lingüística; la participació a l’any
Ramon Margalef; la presentació dels llibres
La Masia en el Paisatge, de Kim Castells o
3 nits de torb i 1 cap d’any, de Jordi Cruz; el
1r Cicle de Xerrades de Muntanya i Outdoor;
el Cicle de Cinema de Muntanya Joves CEC;
el Cicle de Cinema al CEC; l’estrena del Club
de Lectura; la Trobada Botànica setmanal;
o l’actuació de primavera i de Nadal de la
Coral Contrapunt.

27

El grup de Cinema i Vídeo ha continuat
oferint la seva programació habitual a la
sala d’actes, amb la projecció de més d’un
centenar de pel·lícules i l’organització de
videotertúlies i d’una conferència.
La seu social també va acollir el 61è
Certamen de films amateurs d’excursions,
reportatges i documentals; i el 82è
Certamen estatal de vídeo no professional
Selectiu UNICA 2019, en què el CEC té
l’honor d’organitzar cada any el concurs
selectiu dels videofilms que han de
representar l’Estat espanyol al concurs
mundial de la UNICA (Unió Internacional
de Cinema No Professional). En el concurs
d’enguany, celebrat a Zeist (Països Baixos),
cal remarcar l’obtenció, a la selecció
presentada pel CEC, del premi al Programa
més interessant, del premi a la Millor
pel·lícula, i de dues medalles de plata i una
de bronze.

Equipaments
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14. Refugis

Dades
L’any 2019 ha estat un bon any d’activitat
als refugis CEC del Pirineu. Resumint, les
pernoctacions han crescut un 2,9% amb un
total de 38.498 pernoctacions.
•

Ulldeter + 14,3%

•

Amitges + 9.7%

•

Ventosa + 8,9%

•

Blanc

+ 1,0%

•

Salardú

- 2,4%

•

Renclusa - 5,7%

Els ingressos per refugis continua millorant,
com en els tres darrers anys, amb un
total de més de 253 mil euros, xifra que
representa un augment del 15,4% respecte
l’any anterior.
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La potencialitat dels refugis és important
i així ho demostra el fet que el nivell
d’ocupació, en el millor dels casos (Amitges),
arriba al voltant del 30% sobre la capacitat
total anual. Per tant, tenim oportunitats de
millora importants tant en el creixement de
les pernoctacions com en els ingressos per
aquests conceptes en tots els refugis.
Un aspecte també notable ha estat la
política d’augment de preus en la majoria
dels refugis des de fa tres anys. S’ha
demostrat que l’augment en si mateix no
ha afectat el volum de pernoctacions, al
contrari, hem millorat la qualitat dels serveis
i conseqüentment les pernoctacions i els
ingressos han augmentat.
Una preocupació permanent de la
Comissió de Refugis és el nombre baix de
pernoctacions corresponents a socis del CEC.
Només un 5,7% del total de pernoctacions!
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Activitats

•

Consell Català de l’Esport : hem
continuat les reunions establint un
pla de seguretat a la muntanya amb
els refugis considerats d’emergència,
entre els quals n’hi ha quatre del CEC
(Amitges, Blanc, Ulldeter i Ventosa).

•

Hem participat a diverses reunions
del grup anomenat Entrepyr,
agrupació d’entitats pirinenques de
França, Andorra i Espanya que estan
gestionant fons europeus FEDER/
INTERREG/ POCTEFA amb l´objectiu
de crear una plataforma de reserves
integrada, un observatori d´activitats
i promoció del Pirineu i una xarxa
interregional d’itineraris i rutes de
muntanya.

•

S’ha participat en la producció de
la sèrie de televisió de 16 capítols
Refugis i guardes, produïda per
Pixpeak i emesa per Esport3.
Els refugis del CEC han estat
protagonistes de quatre capítols:
Amitges, Josep M. Blanc, Ventosa i
Calvell i Ulldeter.

Durant el 2019 entre moltes altres
destaquen:
•

La recuperació de la propietat de la
Capella de La Molina, havent negociat
amb el Bisbat de la Seu d’Urgell que
l´havia immatriculat al seu nom ara fa
ja uns anys.

•

Vam celebrar el 60è aniversari de la
inauguració del refugi d´Ulldeter, amb
una participació important d’autoritats
i socis del CEC. (Anecdòticament
també vam celebrar el 110è aniversari
de la inauguració del primer refugi
de muntanya a l’Estat Espanyol, el
desaparegut Refugi Vell d’Ulldeter).

•

Hem tingut diverses reunions amb la
direcció de la Federació Aragonesa de
Muntanya, copropietaris del refugi de
la Renclusa. En destaquem finalment
la reunió del Consejo de la Renclusa
a Benasc, amb la participació de
l’Alcalde José Ignacio Abadias, els
directius de la FAM, encapçalats
pel president Luis Masgrau, i els
directius del CEC, encapçalats pel
President Eduard Cayón. Hi ha molta
preocupació pel refugi de la Renclusa,
ja que portem 3 anys de descens
important de pernoctacions i durant
les nostres visites al refugi no hem
quedat gens satisfets de l´estat de
les instal·lacions. Durant l´any 2020
haurem de fer accions al refugi i la
gestió que se’n fa, tenint en compte
que finalitza el contracte actual dels
guardes i s’han rebut queixes.

•

S’està treballant en un projecte de
millora d´instal·lacions del refugi
d’Ulldeter amb l’objectiu de donar-li
seguretat, confort (renovació total de
sanitaris), eficiència energètica i dotar
de l’espai adient els guardes i ajudants.
(El febrer de 2020 s’ha presentat la
primera fase del projecte per al permís
d’obres a l’Ajuntament de Setcases).

Inversions
•

S’ha endreçat l’exterior del refugi
Ventosa i Calvell en consonància amb
la moderna ampliació inaugurada el
2018.

•

S’han instal·lat noves plaques
fotovoltaiques al Ventosa i Calvell
que milloren notablement l’eficiència
energètica.

•

S’han incorporat noves bateries
elèctriques de liti als refugis Amitges,
Blanc i Ventosa, bateries que tenen
més capacitat d’emmagatzematge
amb un espai vuit vegades més
reduït i amb garantia de qualitat de
deu anys.

•

A la Renclusa s’ha instal·lat un nou
rentaplats elèctric imprescindible per
a la cuina del refugi.
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15. Boulder

La sala de Boulder del Centre Excursionista
de Catalunya està situada al centre de
Barcelona, al número 29 del carrer Sant
Pere Més Alt, i consta de tres espais: un per
relaxar-se o fer estiraments, la sala principal,
més gran, la qual allotja els plafons
d’escalada, i també una sala rebedor on
es fa l’atenció al soci i s’aprofita per fer-hi
reunions o sessions teòriques dels cursos
de l’EMCEC.
La zona escalable té una superfície de
80 m2 i està composta per una zona
de travesses i sis plafons de diverses
inclinacions: hi ha un desplom de 40 graus,
un de 15 graus, un sostre de 90 graus, una
placa amb una inclinació de vuit graus
positius i una placa vertical.
Des dels inicis, s’ha potenciat l’espai perquè
no sigui només un lloc d’entrenament
d’escalada, sinó també punt de trobada per
als socis del CEC, on es poden reunir per
compartir experiències, establir relacions,
preparar projectes i gaudir d’una bona
estona.
Podem dir que aquest 2019 la sala de
Boulder ha continuat consolidat-se com un
espai idoni per a la realització d’activitats
extraescolars, ja que al llarg d’aquest any
les activitats extraescolars d’escalada,
adreçades a infants d’entre 6 i 17 anys,
han continuat creixent . Així doncs, aquest
any hem passat de tenir cinc sessions
setmanals a tenir-ne sis, de les quals tres no
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disposen de més places i tenen infants en
llista d’espera.
La sala de Boulder també ha estat un espai
on s’han fet diverses activitats amb centres
escolars i s’ha aprofitat per fer-hi activitats
amb els infants del casal d’estiu del CEC a
Collserola.
També hem continuat treballant en el
programa “L’escalada, escola de vida”,
dirigit a joves que pateixen risc d’exclusió
social a causa de l’entorn familiar, social o
econòmic. Aquest projecte, que té com a
objectiu treballar la gestió de les emocions i
l’expressió dels sentiments a través del món
de la muntanya i l’escalada, s’està realitzant
en col·laboració amb entitats molt actives a
la ciutat com és la UEC Comtal.
En l’àmbit més lúdic i festiu, podem dir
que la BoulderFest s’està consolidant com
el gran esdeveniment festiu de la sala
de Boulder del CEC. Aquest any se’n va
celebrar la tercera edició al mes de maig i,
com els anys anteriors, va ser un open de
bloc de tres dies que va comptar amb la
participació de més de 60 socis i en el qual
va destacar, com és habitual, l’esperit festiu.
Aquest 2019 vam tenir un gran suport de
marques col·laboradores i, també, de la
junta i de direcció del CEC. Això ens va
permetre fer una gran cloenda festiva amb
els usuaris del Boulder, membres de la
Junta i treballadors del CEC.

Conclusions

16. Conclusions

2019 ha estat un any positiu dins del marc del pla estratègic iniciat el 2017. En línies
generals, podem dir que hem fet un gran pas endavant per alinear el conjunt de recursos
del Centre. Això vol dir voluntaris, professionals, sistema de comunicació i equipaments,
tots orientats perquè sumin per aconseguir els objectius estratègics.
Cal destacar la millora de les finances, que arriben a un moviment de caixa positiu gràcies
a l’augment dels marges de l’activitat professional, l’organització efectiva del voluntariat
i l’activitat social a través de les comissions troncals i el pla d’activitats anual, la millora
de les relacions institucionals amb fundacions, federacions, empreses i l’administració i
la integració progressiva dels refugis com a element clau de potenciació de l’activitat del
Centre, sent com són una porta privilegiada a la natura.
2020 es perfilava l’any en què el Centre acabaria de fer efectiu el gran canvi iniciat fa anys,
tot veient la tendència positiva que mostra aquesta memòria. En el moment d’escriure
aquesta memòria, l’escenari en el qual ens trobem presenta una gran incertesa. Estem
convençuts, però, que la feina sòlida feta ens permetrà, un cop més, reeixir i trobar en les
dificultats oportunitats. Comptem amb el suport de tots i totes vosaltres.

Estats
financers
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17. Balanç
econòmic

ACTIU
31/12/2019

31/12/2018

A) ACTIU NO CORRENT

6.734.340,70

6.728.319,55

Immobilitzat intangible

128.595,26

118.698,87

2.379.240,50

1.140.946,04

1.980.088,37

783.874,41

399.152,13

357.071,63

0,00

1.250.004,61

4.186.607,00

4.186.607,00

2.404,05

2.404,05

37.493,89

29.658,98

347.592,84

535.740,28

0,00

5.326,00

156.376,53

184.207,74

2.353,44

2.353,44

14.973,70

10.003,13

173.889,17

333.849,97

7.081.933,54

7.264.059,83

Immobilitzat material
Terrenys i construccions
Altres

lnversions immobiliàries
Béns de patrimoni cultural
lnversions en entitats del grup i
associades a llarg termini
lnversions financeres a llarg termini
B) ACTIU CORRENT
Existències
Deutors de les activitats i altres comptes
a cobrar
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU
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PASSIU
31/12/2019

31/12/2020

6.879.676,56

7.031.612,48

6.709.196,31

6.788.991,07

6.784.652,90

6.897.569,68

-75.456,59

-75.456,59

Subvencions, donacions i llegats rebuts, i
altres ajustaments

170.480,25

242.621,41

B) PASSIU NO CORRENT

15.808,39

21.000,09

0,00

0,00

Deutes a llarg termini

15.808,39

21.000,09

C) PASSIU CORRENT

186.448,59

211.447,26

0,00

16.473,01

Deutes a curt termini

60.938,41

91.102,52

Creditors per activitats i altres comptes a
pagar

59.617,90

81.483,45

65.892,28

22.388,28

7.081.933,54

7.264.059,83

A) PATRIMONI NET
Fons propis
Fons socials, especials i altres
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)

Provisions a llarg termini

Provisions a curt termini

Periodificacions a curt terminiIU

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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18. Pèrdues
i guanys

INGRESSOS
PRESSUPOST

TANCAMENT

583.991,69

565.126,56

521.791,69

481.030,22

6.500,00

36.718,63

55.700,00

47.377,71

ACTIVITATS PROFESSIONALS

642.841,18

464.466,27

Activitats professionals

542.757,50

420.067,58

Projectes de col·laboració

72.395,68

22.584,89

Competicions

27.688,00

21.813,80

155.250,00

149.158,10

55.250,00

50.663,68

Campaments

100.000,00

98.494,42

REFUGIS

261.900,00

247.121,26

Ingressos lloguer

261.900,00

247.121,26

ALTRES INGRESSOS

132.063,59

133.624,34

80.070,00

88.694,30

51.993,59

44.930,04

1.776.046,46

1.559.496,53

INGRESSOS GENERALS
Quotes socis
Revista “Muntanya”
Altres ingressos Centre

ACTIVITATS VOLUNTARIS
Comissions

Subvencions directes a l’explotació
Aplicació subvencions de capital

TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Memòria d’activitats 2019

DESPESES
PRESSUPOST

TANCAMENT

980.239,77

972.156,70

Subministraments i manteniments

59.066,21

71.268,44

Arrendaments i rèntings

29.106,38

32.594,91

Revista “Muntanya”

45.000,00

50.727,65

Comunicació i màrqueting

80.000,00

69.209,90

Despeses de personal

469.888,01

464.982,78

Col·laboradors professionals

46.314,44

74.831,49

Serveis externs

70.500,00

43.570,70

Assegurances

84.457,72

85.678,60

Altres despeses

95.907,00

79.292,23

DESPESES DIRECTES

529.627,09

368.324,17

Activitats professionals

403.981,30

297.849,95

Projectes de col·laboració

42.335,00

11.404,24

Competicions

40.460,79

31.789,38

Despeses directes subvencions

42.850,00

27.280,60

139.050,00

134.861,79

Comissions

54.050,00

47.860,05

Campaments

85.000,00

87.001,74

REFUGIS

19.458,95

16.666,72

19.458,95

16.666,72

156.229,49

142.943,74

123.866,49

133.002,80

Interessos financers

1.200,00

860,07

Impostos

31.163,00

9.080,87

1.824.605,30

1.634.953,12

-48.558,84

-75.456,59

DESPESES GENERALS

VOLUNTARIS

Despeses refugis
ALTRES DESPESES
Amortitzacions

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
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19. Relació
de socis

Socis i sòcies que ens han deixat aquest 2019:

Ricard Aguirre Gili

Miquel Franci Piera

Maria Botey Guarro

Assumpció Giralt da C. Fernándes

Joan Casas Riutord

Santiago Monterde Gil

Joan Castán Escolano

Nuria Mosella Lumenda

Joan Català Soler

Margarida Palmer Arrom

Núria Cervera Bardera

Xavier Patxot Canals

M. Rosa Colomer Varela

Enric Pelegrín Martínez

Lluís de Quadras Castañer

Andreu Pérez Vara

Eduard de Quadras Castañer

Joan Ribera Alsina

Ignasi de Rivera i Buxareu

Josep M. Sala Albareda

Josep M. Domènech Fargas

Lluís Solé Guillaume

Josep Faixat Ensesa

Antoni Sala Roquet

M. Cristina Felip Fernández
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