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1. Presentació

Benvolgudes sòcies i socis, ens complau
presentar-vos la memòria de l’exercici 2021.
Esperem que la seva lectura us aporti una
visió general de tot el que de rellevant a
succeït al Centre durant aquest exercici. Per
l’equip directiu es un moment de reflexió
i una oportunitat per treure conclusions i
aprenentatges.
Vull destacar que aquest 2021 ha finalitzat
el mandat de la Junta que va iniciar-lo a
2017 i que s’ha constituït una nova Junta de
continuïtat, que s’ha iniciat amb la aprovació
de un nou pla estratègic que estableix els
objectius i indicadors a cobrir durant els
propers 4 anys.
Aprofito la ocasió per fer un reconeixement
especial al equip de govern que he tingut
l’honor de presidir de 2017 a 2021. Ha

estat un feina ingent, feta per un equip
entusiasta i entregat, que ha sabut integrar
a professionals i voluntaris en l’assoliment
dels objectius, sota les directrius que s’han
anat concretant en les més de 80 reunions
celebrades de Junta Directiva.
Trobareu en aquest document el que
considerem mes rellevant del que hem fet
com entitat amb la col·laboració i implicació
de tots els socis i sòcies, voluntaris i equip
professional. Us convido a gaudir d’aquesta
memòria i que valoreu el que un any més
hem estat capaços de fer i tirar endavant
entre tots, amb un esforç col·lectiu.

Eduard Cayón i Costa
President
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2. Junta
Directiva

President
Vicepresident primer, ecologia i sostenibilitat
Vicepresident segon i patrimoni
Vicepresidenta tercera i voluntariat i acció social
Vicepresident quart i activitats i federacions
Tresorer
Secretari
Infants i jovent
Igualtat i dinamització
Infraestructures
Cultura i comunicació
Joves
Relacions Institucionals i mecenatge
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Eduard Cayón i Costa
Miquel Rafa i Fornieles
Antoni Olivella i Cunill
Mariona Corbella i Virós
Manuel Parrado i Segura
Josep Maria Simó i Martorell
Raimon Bergós i Civit
Francesc Granada i Sales
Dolors Gurri i Sala
Julià Capel i Cilla
Albert Gusi i Las
Marta Anglès i Masias
Albert Salvador i Sotillos

Membres de la Junta Directiva 2017-2021: Eduard Cayón i Costa, Miquel Rafa i Fornieles, Lluís Gómez
i Mestre, Esther Martínez i Bravo, Germà Granada i Colom, Albert Vidal i Martí, Catherine Perelló
i Scherdel, Roser Latorre i Tafanell, Dolors Gurri i Sala, Manuel Parrado i Segura, Mireia Padrós i
Tremoleda
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3. Equip
professional

ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS I SÒCIES

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA

ADMINISTRACIÓ I
FINANCES
Julià Regué Roig
Lydia Ballester García

PROTOCOL
COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING

Berenguer Vidal Tello

DIRECCIÓ GENERAL
Ton Barnils Carrera

Abel Cobos

IT

ATENCIÓ AL SOCI

Glòria Jiménez López
Lydia Ballester García

Glòria Jiménez López
Marta Molet Calduch
Mar Garcia Barba

CENTRES
ESCOLARS

Gerard Acosta Andújar
Núria Suñé Pagès

DIRECCIÓ
TÈCNICA
Marcel Blanes Madriles

VIATGES
Adrià Campo Vilà

ESCOLA DE
MUNTANYA

Adrià Campo Vilà

INFANTS
I JOVENT
Gerard Acosta Andujar

CULTURA

BOULDER

Berenguer Vidal Tello

Nil Camps Garcia
Eduard Larraz Albalat

Col·laboradors: Sergi Lugo (Centres Escolars i Escola de Muntanya); Aura Díaz (Comunicació); Anna Codorniu
(Infants i Jovent); Néstor Vilella (operacions); Joan Quintana (Escola de Muntanya i Comercial).
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4. ODS

Al juliol de 2021 el CEC va obtenir la
Certificació en Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) alineada amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides, atorgada
per l’empresa Bureau Veritas. Aquesta
certificació és la primera que obté un club
esportiu en l’àmbit mundial, per la qual
cosa ens sentim orgullosos de ser pioners
una vegada més en els àmbits que més
preocupen la societat actual. L’estima del
Centre pel país, la natura i la nostra gent ha
format part del nostre ADN des de la seva
fundació fa 145 anys.
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L'Agenda 2030, on s’emmarquen els ODS,
és un dels programes més importants
que promouen les Nacions Unides i es
tracta d'un full de ruta global per a poder
solucionar els problemes i els reptes del
desenvolupament sostenible, tant en
l’àmbit ambiental com social i econòmic del
conjunt de la humanitat al nostre planeta.
Hi ha 17 ODS bàsics dels quals el CEC s’ha
centrat en 13 que s’ajusten a la nostra
activitat. Havent valorat que no s’han
produït canvis significatius en relació al
funcionament intern del CEC i les activitats
que aquest organitza i promou, s’ha acordat
mantenir els mateixos 13 ODS com als més
rellevants per a l’entitat, segons el que es
va recollir a l’annex de la memòria de l’any
2020.
Aquests s'organitzen en quatre àmbits:
els relacionats amb les activitats i els socis;
els equipaments i els refugis; els que
es focalitzen en temes ambientals, i els
temes d’organització i de treball en xarxa.
S'estableix per a cada Objectiu una sèrie
d'indicadors que mesuren el progrés de
cadascuna de les accions que es plantegen.
S'ha fet un primer exercici que s’ha complert
a partir de l'any 2020 com a sèrie inicial i
també s'ha establert per a cada objectiu uns
responsables, uns recursos i una durada. A
més, la Junta va aprovar una política interna
alineada amb els ODS i s’ha afegit un Annex
a la memòria anual de l'entitat. Aquests
indicadors es mesuraran en els dos propers
anys per veure el progrés que hem assolit.
Al mes de setembre es va fer una
presentació als socis d’aquest projecte, a la
Sala d’actes, i se n’ha fet una bona difusió als
mitjans de comunicació.
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5. Fets més
rellevants
del 2021

Entitat
El 27 d'octubre el Centre va ser guardonat
amb la Menció d’Honor a la quarta edició del
Premi Nat, impulsat pel Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, que neix per premiar
a persones i institucions que han aportat
una nova mirada a la divulgació científica de
la natura.
La Menció d’Honor la va recollir el president
del Centre, Eduard Cayón, que va ser
entregada per Anna Omedes, directora del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Junta Directiva
Aquest any 2021 ha finalitzat el mandat de
la Junta Directiva que es va iniciar el 2017.
El procés electoral per constituir la nova
Junta es va simplificar al nomes presentarse una candidatura de continuïtat per
part del mateix president Eduard Cayón,
formada per Miquel Rafa (vicepresident 1r
i ecologia i sostenibilitat), Antoni Olivella
(vicepresident 2n i patrimoni), Mariona
Corbella (vicepresidenta 3a i voluntariat i
acció social), Manuel Parrado (vicepresident
4t i activitats i federacions), Josep Maria
Simó (tresorer i finances i estratègia),
Raimon Bergós (secretari i legal i
mecenatge), Cesc Granada (infants i jovent),
Dolors Gurri (dinamització del voluntariat

i igualtat), Julià Capel (infraestructures),
Marta Anglès (joves), Albert Gusi (cultura
i comunicació) i Albert Salvador (relacions
institucionals i mecenatge).
El dia 10 de juliol, els socis i sòcies van ser
convocats a la seu social del Centre per
participar en la 5a Jornada Participativa del
CEC, un primer contacte de la nova Junta
Directiva amb el teixit social, aprofundint
en els objectius pels propers 4 anys.
Socis i sòcies
Des del Centre Excursionista de Catalunya
continuem amb el procés d’obertura de
l’entitat a totes les franges d’edat: des dels
més menuts als veterans. Cal destacar,
però, que la mitjana d’edat dels nous socis
i sòcies del 2021 continua situant-se al
voltant dels 30 anys: un fet molt rellevant
i que volem destacar, ja que ajudarà a
garantir el futur del Centre. A més, el
percentatge de noves sòcies es manté,
com en anys anteriors, al voltant del 40%,
un pas més cap a la paritat de la massa
social del CEC.
Esdeveniments i activitats destacades
•

Gran afluència al 145è aniversari del
Centre Excursionista de Catalunya
El dia 14 de novembre, el Centre va
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celebrar el seu 145è aniversari en un
acte commemoratiu organitzat al
Born Centre de Cultura i Memòria, un
espai de Barcelona amb uns valors que
representen el Centre: història, cultura,
catalanitat i patrimoni.
•

23 d'abril i 11 de setembre es va poder
visitar l’emblemàtica seu del Centre,
a través d'una sèrie de visites guiades
gratuïtes.
•

El CEC guardona amb insígnies els
socis/es que compleixen 25, 50 i 75
anys de fidelitat amb el Centre
El Centre Excursionista de Catalunya
va lliurar les insígnies a socis i sòcies
que fa 75, 50 i 25 anys que formen part
del Centre: uns actes que ens omple
d'orgull! Enhorabona a tots i totes!

•

•

Projecte Entrepyr
És una nova associació dels refugis del
Pirineu, creada a partir del projecte
europeu POCTEFA/Interreg Entrepyr.

•

Portes Obertes a la seu social
El Centre Excursionista de Catalunya
va obrir les portes a tothom. Els dies

El CEC, el primer club esportiu
a obtenir la certificació
d’alineament amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l’ONU
El CEC ha obtingut la certificació que
ratifica l’alineació del seu sistema
de gestió amb els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l'Organització de les Nacions Unides.
El Centre es converteix així en el
primer club esportiu del món a obtenir
aquesta certificació, basada en el
referencial desenvolupat i auditat per
Bureau Veritas.

2a NordiCEC
El 24 d’octubre, Barcelona es va
omplir de marxa nòrdica gràcies a la
NordiCEC. Enguany s’ha celebrat la
segona edició d’aquesta caminada
popular, organitzada pel Centre, i
emmarcada dins del Circuit Català de
Marxa Nòrdica de la FEEC.
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•

Festival Panoràmic i Loop Barcelona
En el procés de reobertura de la seu
social a la massa social i la ciutadania
després de l’aturada per la Covid-19, el
CEC va acollir del 10 de novembre al
19 de desembre, el festival Panoràmic
Granollers que va presentar l’exposició
Masies imaginades. I del 9 al 19 de
novembre, el LOOP Barcelona va
projectar la peça de l’artista Anna Dot
a la sala d'actes.
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•

63è Ral·li d'Esquí d Muntanya del CEC i
3a Marxa Popular d'Esquí de Muntanya
dels Pirineus
Que es va celebrar el 6 de març, va
ser distingit per la FEDME (Federació
Espanyola de Muntanya i Escalada), i va
permetre gaudir de les muntanyes de
la Vall d'Aran.

•

Magicline
El passat diumenge 13 de juny, desenes
de persones de tot el país van caminar
amb la voluntat d’ajudar i acompanyar
a qui més ho necessita mitjançant
l’activitat física i amb donacions
destinades íntegrament a projectes
socials de Sant Joan de Déu.

•

30a Cursa CEC-Collserola i 2a Cursa
dels Raions adreçada a infants i joves
Es va celebrar el 19 de desembre i va
registrar gran nombre d'inscrits grans i
petits aficionats al trail running.

•

Activitats d’estiu
Un estiu més, els infants, jovent i
famílies tenien ganes de muntanya
i natura i van confiar en el CEC per a
desenvolupar les diferents activitats

NATURA
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proposades. Les activitats es van
dividir en tres grans blocs els casals, els
campaments i les travesses.
•

A Camp Obert (campaments familiars)
Malgrat la pandèmia de la Covid-19 i les
mesures establertes vam poder viure
i compartir els tradicionals i esperats
dies de campaments a Espot: un any
més vam gaudir de A Camp Obert.

Comunicació
Hem posicionat les xarxes socials del CEC
com a eines i plataformes de comunicació
amb el públic intern, socis i sòcies,
però també extern, adreçant-nos a una
audiència transversal i plural. Cal destacar
també l’augment significatiu del nombre
de seguidors en tots els canals i perfils
gestionats per l’equip de comunicació del
Centre: al desembre del 2021 tenim més de
3.500 seguidors a Twitter, més de 12.000 a
Instagram i també més de 12.200 seguidors
a Facebook
S’han fet una desena d’aparicions a
mitjans de comunicació com l’Ara, Vilaweb,
Catalunya Informació, la SER, entre d’altres,
per parlar de diverses qüestions i notícies
relacionades del CEC.
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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.

NATURA

6. Relacions
institucionals
i col·laboracions

En destaquem les següents:
Àmbit federatiu
•

International Climbing and
Mountaineering Federation (UIAA)

•

Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC)

•

Federació Catalana d’Esports d’Hivern

•

Unió de Federacions Esportives de
CIÈNCIA(UFEC)
Catalunya

•

Federació
Catalana d’Espeleologia
CULTURA

•

ACCIÓ SOCIAL

•

Club Tenis Barcino

•

Escola Nou Patufet

•

Servei General Informació Muntanya

•

Fundació Esportsalus

•

Fundació Privada Trams

•

Fundació Privada Nous Cims

•

Haugron Holdings

•

Mountain Wilderness de Catalunya.
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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

Federació Catalana de Ciclisme

•

Arxiu Nacional de Catalunya

•

Federació Catalana d'Esports per a
Disminuïts Psíquics (ACELL)

•

Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya

•

Associació Catalana de Dirigents de
l’Esport (ACDE)

•

Biblioteca de Catalunya

•

Centre de Restauració de Béns Mobles

•

Filmoteca de Catalunya

•

Direcció General de Política Lingüística

•

Institució de les Lletres Catalanes

Fundacions i patronats
•

Patronat de la Vall de Núria

•

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

•

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

•

Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (APPEC)

•

Fundació UEC Comtal

•

Museu d’Història de Catalunya

•

Hospital de Sant Joan de Déu

•

Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA)

•

Galeria Rocío Santa Cruz

•

Festival Panoràmic

•

Festival LOOP

•

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)

•

UNICA (Unió Internacional de Cinema
Amateur)

Àmbit de clubs i societat civil
•

Sport Cultura Barcelona

•

G16

•

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

•

Aigües de Barcelona

•

Fundació Bancària la Caixa

•

Fundació Bancària la Caixa

•

Entrepyr

•

Turisme de Barcelona
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7. Voluntariat

Malgrat que, durant el 2021, la pandèmia
encara va mantenir aturada gran part
de l’activitat del Centre, els voluntaris del
CEC van continuar al costat de l’entitat
col·laborant-hi amb la participació en
reunions, xerrades, trobades, projectes i
activitats.
En data 31 de desembre de 2021 tenim 165
voluntaris oficials (66 sòcies i 99 socis) que
han col·laborat amb l’entitat al llarg d’aquest
2021 participant activament en diversos
projectes estratègics per a l’entitat.
Cal destacar que enguany s’han iniciat un
seguit d’activitats d’obertura de l’entitat
cap a la ciutadania que han tingut una
gran acollida, com ara les portes obertes
que s’han fet en dues dates claus per als
catalans: el dia de Sant Jordi i la Diada
Nacional de Catalunya. Unes 200 persones
van poder visitar la nostra seu, guiats per
grup de voluntaris de l’entitat i van poder
conèixer la nostra història i descobrir tots els
projectes que tenim en marxa actualment.
També s’han continuat col·laborant en
iniciatives de caràcter social, com la Magic
Line, activitat promoguda per l’Obra Social
Sant Joan de Déu. Gairebé una cinquantena
de persones van poder gaudir de les rutes
proposades pels voluntaris i amb les quals es
va assolir la recaptació solidària prevista.
Com sempre, el voluntariat al CEC continua
essent un dels elements estructurals i clau
per al futur de l’entitat. Des d’aquestes línies,

un immens agraïment per la seva dedicació
i resiliència malgrat les adversitats.
Càpsules d’introducció al voluntariat
Les càpsules d’introducció al voluntariat són
una formació interna on s'acull els socis i les
sòcies de ple dret que volen fer accions de
voluntariat dins l’entitat. Aquesta iniciativa
forma part del procés d’actualització i de
dinamització (que continua el 2022) en
què el Centre es troba immers i que pretén
regular i optimitzar l’activitat d’un dels seus
actius principals: la dels voluntaris.
Tenint en compte les restriccions que van
afectar el primer semestre de l’any, només
es va organitzar un càpsules d’introducció
al voluntariat i en modalitat mixta (en línia i
presencial). En total, es van inscriure un total
de 7 persones (5 sòcies i 2 socis).
Càpsules formatives per a voluntaris
Tenint en compte l’obertura de les
restriccions, durant el darrer trimestre de
l’any es van programar un total de tres
càpsules formatives, de les quals dues es van
poder dur a terme.
•

18/11 Càpsula de dinàmiques i
conducció de grups per activitats
d'excursionisme (hi van participar 3
sòcies i 4 socis).

•

14/12 Càpsula de nivologia i allaus
- nivell 1: conceptes bàsics (hi van
participar 2 sòcies i 7 socis).
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8. Patrimoni

Patrimoni
Segueix 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 tal de conservar els fons
documentals del CEC 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 d’imatges per a l’estudi
i la recerca, publicacions, exposicions o
emissions de televisió. Aquest 2021 hem atès
gairebé 1.700 consultes personalitzades i
200.000 a través de la Memòria Digital de
Catalunya. També hem difós els nostres
fons fotogràfics a través de la col·laboració
en 95 publicacions, 12 emissions de televisió,
4 butlletins de notícies i 4 àlbums Flickr.
Enguany hem participat en 45 exposicions,
de les quals destaquen:
Fotoclubismos: Barcelona - São Paulo. 19321964, Galeria Rocío Santa Cruz
Barcelona & futbol. El gran joc social del
segle XX, MUHBA Oliva Artés
Memòries de Neu, Centre d’Interpretació de
Vall de Núria

Fotografia de l'exposició
Fotoclubismos: Barcelona - São
Paulo. 1932-1964, Galeria Rocio
Santa Cruz (Imatge AFCEC_
OLIVERAS_X_6355)
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Les Escaldes. Pioners de l'hoteleria 19001960, Espai Caldes, Andorra
La Institució de les Lletres Catalanes,
Setmana del Llibre en Català
Cent anys mirant el cel, 1921-2021, Palau
Robert a Barcelona
Picasso: Painting the blue periode, Art
Gallery of Ontario, Canadà
Sarrià i Barcelona 1921. Vers la ciutat
metropolitana, MUHBA-Vil·la Joana
Què tenim sota els peus? 550 milions
d’anys d’evolució a Ponent i Pirineu, Museu
de la Noguera
Masies imaginades d’Ignasi Prat, dins
el marc del Festival Panoràmic, Centre
Excursionista de Catalunya
Gaudí, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Colección permanente, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Aquest any ha finalitzat l’acord amb la
Fundació Bancaria “la Caixa” que ha permès
dur a terme la digitalització de 250.000
fotografies i la catalogació de 125.000
imatges consultables a través de la Memòria
Digital de Catalunya.
També hem catalogat i difós la col·lecció de
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gairebé un miler d’instruments fotogràfics
com ara càmeres de totes les èpoques,
ampliadores o equipaments diversos a
través de la Cartoteca Digital de l’ICGC.
Arxiu documental
L’Arxiu documental ha continuat atenent
la consulta dels fons documentals. Aquest
2021 s’han atès al voltant d’un centenar de
consultes internes, externes i institucionals.
En coordinació amb l’Arxiu Nacional de
Catalunya (ANC) també s’han atès 16
consultes presencials i gairebé 200 a través
del cercador Arxius en línia.
Gràcies al voluntariat de l’entitat s’ha
començat l’avaluació d’unes 400 capses dels
fons documentals per tal d’inventariar-ne els
documents.

També s’ha creat l’estructura de l’Arxiu Oficial
per tal de conservar la documentació digital.
Biblioteca
Aquest 2021 la Biblioteca 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. Actualment, els fons
bibliogràfics dipositats a la Biblioteca de
Catalunya es poden consultar i sol·licitar en
préstec a través del Catàleg Col·lectiu de
Biblioteques Excursionistes.
Cartoteca
Els fons cartogràfics del CEC, dipositats a
l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya,
poden ser consultats pels socis i sòcies de
l’entitat. Els fons ja digitalitzats també es
poden consultar a la Cartoteca Digital.

Fotografia de l'exposició Gaudí, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Imatge AFCEC_XXX_D_1566)

Activitats
i formació
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9. Activitats
al medi
natural

La tasca de gestió esportiva del CEC pretén
vetllar perquè les activitats relacionades
amb l’activitat física i esportiva que es duen
a terme des de l’entitat siguin de qualitat
i es facin de manera endreçada, segura i
sostenible.
Al 2021 s’ha determinat el pla d’actuació
preferent per als propers anys, s’ha centrat
en tres eixos i s’ha iniciat la feina en
cadascun d’ells.
Per una banda, els recursos humans (s’ha
treballat en l’elaboració del quadre tècnic
de l’entitat que recull dades del personal
implicat en cada àrea), també s’ha treballat
en l’àmbit dels protocols i normatives (s’ha
revisat les que són legalment necessàries i
s’ha participat en cursos de formació sobre
el protocol d’actuació envers les violències
sexuals en l’àmbit d’entitats esportives) i,
en darrer lloc, també referent a la seguretat
en les activitats s’ha revisat el mapa de
riscos: l’instrument del CEC per analitzar el
perill que poden comportar les diferents
propostes del Pla d’activitats, per preveure
els mitjans de seguretat necessaris i per
minimitzar els possibles danys associats a
una pràctica o sortida.

El 2021 ha estat el segon any on s’ha
aconseguit executar de forma completa
el Pla d’activitats de gener a desembre,
amb l’objectiu de millorar i enriquir l’oferta
d’activitats i coordinar-la de manera efectiva.
Malgrat aquest fet, ha estat un any en què
encara s’han continuat experimentant
els contrastos derivats de la situació de
pandèmia, tot i que amb un impacte més
reduït en comparació amb el 2020. Aquest
fet ha propiciat una vivència molt més
optimista en quant a la realització de les
activitats de l’entitat, sobretot durant la
segona meitat de l’any.
En aquest sentit, i segons les circumstàncies
donades, s’han continuat aplicant els
protocols i els procediments de l’entitat
a partir de la normativa vigent de cada
moment per ajudar a reduir la transmissió
del virus i maximitzar-ne la traçabilitat en
el cas d’un positiu. Tot plegat, per seguir
garantint una pràctica esportiva segura i
necessària, minimitzant els riscos al màxim.
Per aconseguir-ho, ha estat necessària,
com no podria de ser d’altra manera, la
comunicació i la coordinació amb els
voluntaris de l’entitat.
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Durant el 2021 s’han seguit mantenint les
mateixes modalitats esportives que es van
establir per al 2020, amb la incorporació
de nous cicles d’activitats. Durant la
segona meitat de l’any, hi ha hagut una
lleugera millora en aquelles modalitats
esportives on en altres moments s’havia
identificat mancança d’activitats. Parlem,
sobretot, d’excursionisme d’alta muntanya,
d’excursionisme cultural i trail running.
D’altra banda, també durant la segona
meitat de l’any, s’han reactivat les activitats
per a famílies i joves i, tímidament, les de
joves plus (35-45 anys).
Pel que fa als esdeveniments rellevants
de l’entitat, cal destacar la celebració de la
Geogimcana, amb un nou format “al teu
aire” adaptat a la situació de pandèmia, i els
campaments per a famílies A Camp Obert,
ubicats a Espot. A més a més, el Centre ha
continuat adherint-se a iniciatives socials,
com ara la Caminada solidària Magic Line
de l’Hospital Sant Joan de Déu per ajudar a
millorar la realitat de col·lectius vulnerables.
D’altra banda, també cal destacar, com
a novetat, la celebració de l’AquaCEC,
esdeveniment esportiu de marxa aquàtica,
i la NordiCEC, amb un circuit popular de
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marxa nòrdica i un taller inclusiu dut a terme
amb la col·laboració de la Federació Catalana
d’Esports per a persones amb Discapacitat
Intel·lectual (ACELL). Finalment, com a
cloenda de l’any, es va celebrar la 30a edició
de la reconeguda cursa de trail running del
CEC pel Parc Natural de Collserola. En tots
aquests casos ha estat cabdal la implicació
dels voluntaris de l’entitat, ja que, sense la
seva tasca altruista, cap dels esdeveniments
hauria estat possible.
També cal seguir destacant el vincle amb
l’Escola de Muntanya i la Comissió de
Voluntariat, que ha permès continuar el
procés d’identificació de les necessitats del
voluntariat.
Durant els mesos de gener a desembre
s’han fet un total de 276 activitats, amb un
total de 3.528 inscripcions, de les quals 3.135
han estat de socis i 393 de no socis. Aquesta
oferta d’activitats s’ha estructurat en 48
cicles d’activitats temàtiques.
Les activitats d’excursionisme han continuat
mantenint la seva hegemonia dins el Pla
d’Activitats, amb un total de 107 activitats i
1.728 inscripcions, seguides de les activitats
de marxa nòrdica amb 38 activitats i 146
inscripcions i les activitats d’excursionisme
d’alta muntanya amb 21 activitats i 344
inscripcions.
Les activitats de bicicleta, de neu i de trail
running amb 14, 4 i 4 activitats, han tingut
101, 39 i 19 inscripcions, respectivament.
Les d’aigua amb 11 activitats, han tingut
un total de 131 inscripcions. Vies ferrades/
escalada i espeleologia/coves, amb 4 i 2
activitats, han tingut 44 i 16 inscripcions
respectivament.
La ciència ha continuat tenint un gran pes
en la proposta d’activitats del Centre, amb
un total de 44 activitats i 465 inscripcions.
Les activitats culturals, amb 34 activitats,
han rebut 495 inscripcions.
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10. Activitats
cienífiques

L’Equip de Recerca Botànica (ERB-CEC)
durant l’any 2021, ha mantingut l’exploració
de la flora catalana (Projecte FitoCAT) i els
cursos de primavera i d’estiu, malgrat de les
dificultats per la pandèmia de la Covid-19.
El detall de la feina feta està al blog: http://
equip-recerca-botanica.blogspot.com
Projecte FitoCAT:
Sortides de treball de camp els dissabtes:
•

13 de febrer - Turó de la Rovira (el
Barcelonès), amb confinament
comarcal.

•

13 de febrer - Muntanya de Sant Ramon
(el Baix Llobregat), amb confinament
comarcal.

•

10 d’abril - Valls de Can Carreres i
del Llor (el Baix Llobregat), amb
confinament comarcal.

•

8 de maig - Baga de Segalers (el
Berguedà).

•

12 de juny - Roca del Catllaràs (el
Berguedà).

•

4 de setembre – Coma del Fang (la
Baixa Cerdanya). Trobada amb treball
de camp i dinar campestre per celebrar
els 15 anys de feina de l’ERB-CEC.

•

16 d’octubre - Salallacera (el Vallès
Occidental).

•

13 de novembre - Montserrat (l’Anoia).

•

11 de desembre - Sant Magí de
Brufaganya (la Conca de Barberà).

Reunions setmanals
A causa de la pandèmia de Covid-19, les
trobades presencials les vam transformar
en sessions telemàtiques de 20 a 21 h. Se’n
van fer trenta-cinc. Abans de la reunió
enviàvem als participants sis làmines:
tres fotos de flors i tres plecs d’herbari
escanejats, perquè determinessin
les plantes. A la sessió telemàtica es
comentaven els caràcters morfològics
diferencials. Les sessions presencials es van
reiniciar el 4 de novembre i n’hem fet sis.

Curs de Primavera
Curs Flora i vegetació de la Serralada
Litoral, entre el 22 d’abril i 29 de juny,
amb una sessió teòrica telemàtica i una
sortida de treball de camp (Roc de Forallac,
Montnegre i riu Daró) mensuals. Hi va
haver un total de vint-i-nou inscrits a totes
les sessions o en algun dels tres blocs del
curs. Va dirigir el curs Valentí González amb
Josep Nuet com a monitor de camp.
Curs d’estiu
VIII Curs de Flora aranesa a Salardú, del 5
al 9 de juliol, amb divuit inscrits. Donada
la gran inscripció el director del curs es va
oferir per repetir-lo la setmana següent,
del 12 al 16 de juliol, amb nou inscrits i dues
baixes per Covid-19. Va dirigir el curs Josep
Nuet.
Producció científica
Durant l’any 2021 hem publicat nou articles
de recerca sobre la vegetació catalana
a Miconia, revista botànica catalana
independent (https://revistamiconia.
blogspot.com) i un a ERA, revista cerdana
de recerca, de Puigcerdà.
Col·laboració al Banc de Dades de
Biodiversitat de Catalunya
Aportem citacions botàniques en aquest
catàleg fet per la Generalitat de Catalunya
i la Universitat de Barcelona. Aquesta
entitat buida sistemàticament les dades
florístiques i fito-sociològiques que
publiquem a Miconia.
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11. Activitats a
la seu social

Aquest darrer any, al CEC hem treballat per
acostar i vincular-nos a projectes culturals
d’arrel contemporània que fa anys que
estan consolidats en el panorama cultural
de la ciutat. És el cas de Loop, el festival
de referència de videoart, i en el qual vam
poder gaudir de la projecció de l’artista
Anna Dot. En la mateixa línia, el Centre fou
un dels espais expositius del Panoràmic,
un dels festival de referència de les arts
visuals. En aquest cas, l’artista Ignasi Prat
presentà un projecte realitzat sobre base
d’un programari d’intel·ligència artificial
que utilitzava la base de l’Estudi de la Masia
Catalana. Una proposta que reinterpretava
100 anys més tard uns dels projectes més
rellevants del CEC.
Pel camí, hem presentat llibres, revistes i
s’ha continuat el treball de les seccions més
culturals com ara la de cinema amateur.
Sant Jordi i l’11 de setembre han estat cites
importants en el calendari de l’entitat, amb
visites obertes al centre que han seduït
moltes persones a acostar-se al carrer
Paradís.
Enguany, malgrat les limitacions sanitàries,
la Sala d’Actes de l’entitat ha tornat a
programar activitat, sobretot els últims
mesos de l’any.
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Com ja és habitual el CEC té la voluntat de
presentar als socis, sòcies i a la ciutadania
en general diverses novetats editorials.
L’entitat ha acollit aquest 2021 diverses
presentacions com ara Muntanyes,
monogràfic de la revista Arrels; El nostre
Marroc, d’Abel Pascual i Magdala Pey; El
meu Ripollès. Records dels 1950, d’Antoni
Carulla o Tocats per la natura, de Josep
Gordi i Serrat.
El grup de Cinema i Vídeo també ha vist
alterada la seva programació habitual
a causa de les restriccions sanitàries.
Així i tot, s'han pogut projectar diverses
pel·lícules de cinema amateur i de cinema
documental i celebrar el 64è Certamen de
films amateurs d'excursions, reportatges i
documentals, on s’han presentat 18 obres.
Malauradament, el 83è Certamen estatal de
vídeo no professional Selectiu UNICA 2021
es va suspendre per segon any consecutiu.
Aquest acte, i la programació prevista que
no s'ha pogut veure, s'han reprogramat per
al 2022.
A la Sala d’actes també s’ha celebrat la
taula rodona Feminismes i muntanyes
amb la participació de Miriam Marco,
Txell Cardona, Sílvia Puigarnau i Mariona
Zamora. A finals d’any també va tenir lloc el
Concert de Nadal.
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12. Altres
activitats

Culturals
Aquest 2021 l’entitat ha reprès amb força
la programació d’activitats culturals en
diversos àmbits.
Club de Lectura: Fins al Cim!
Club de lectura per donar a conèixer, llegir
i discutir obres de muntanya que s’hagin
escrit a casa nostra i terres enllà.
Després de l'èxit de les edicions anteriors,
enguany s’ha reprès el Club de Lectura
Fins al Cim!, on cada mes els participants
han llegit un llibre al voltant del món de la
muntanya i el segon dimarts de cada mes
ens hem trobat a la Biblioteca del CEC per
parlar del llibre, de l’escriptora o escriptor
que l’hagi escrit, dels viatges que hagi fet o
de les muntanyes a les quals ha ascendit.
En alguna de les ocasions hem tingut el
plaer de comptar amb l’autor de l’obra
que llegim gràcies a la col·laboració amb la
Institució de les Lletres Catalanes.
El club està conduït per Enric Soler i Raspall,
soci de l’entitat, muntanyenc, escriptor,
editor i viatger.

Quan les condicions sanitàries no han
permès trobar-nos a l’entitat hem continuat
les sessions fent-les en línia.
Al llarg d’aquest 2021 hem llegit: Tintín al
Tibet, d’Hergé; Teràpia vertical. Vivències
d'un escalador singular, d’Armand Ballart
Codó; La frontera invisible, de Kilian
Jornet Burgada; K2, massa alt per als
nostres somnis, de Toni Arbonès Petit;
Catalunya als set cims del món: la primera
ascensió a les muntanyes més altes de
tots els continents, de Josep A. Pujante, i
Pantocràtor: seguint les passes de Puig i
Cadafalch i la Missió Arqueològica de 1907,
d’Enric Soler i Raspall.
Excursió l’Exili cultural català de 1939
A l’octubre d’aquest any s’han reprès les
excursions culturals amb una excursió
per conèixer l’exili cultural català de 1939.
S’ha visitat el Museu Memorial de l’Exili a
la Jonquera, un espai per a la memòria, la
història i la reflexió crítica que recorda els
exilis provocats per la Guerra Civil d’Espanya
i de Catalunya.
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En acabar hem tingut l’oportunitat de
visitar el Mas Perxés a Agullana, el casal on,
en el moment de la retirada de les forces
republicanes l’any 1939, es van aplegar molts
membres de la plana major de la Generalitat
de Catalunya i nombrosos intel·lectuals de la
Institució de les Lletres Catalanes.
Després de dinar a la Societat la Concòrdia
vam visitar el Museu de l’Exili Cultural Català
de 1939, l’exposició permanent que vol donar
a conèixer la importància i la transcendència
de l’exili cultural català de 1939.
LOOP Barcelona
El LOOP Barcelona, festival d'art
contemporani dedicat al videoart, ha inclòs
el CEC al seu circuit artístic. S’ha projectat
la peça Venen de lluny (2020) d'Anna Dot,
artista pluridisciplinària que explora la
comunicació en totes les seves branques.
Festival Panoràmic
El Festival Panoràmic ha presentat al
Centre l’exposició Masies imaginades,
d’Ignasi Prat, un projecte d’experimentació
artística sobre les masies que aprofita el
fons de l’Estudi de la Masia Catalana.
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Jornades de Portes Obertes per Sant Jordi
i per la Diada
Enguany, amb la voluntat d’acostar l’entitat
a la ciutadania de Barcelona, s’han celebrat
dues jornades de portes obertes amb una
sèrie de visites guiades.
La convocatòria ha estat un èxit, amb
un 100% de places ocupades, que s’ha
traduït en desenes de socis retrobant-se
amb la seu per primer cop des de l’inici
de la pandèmia i en benvinguts que han
descobert el CEC.
Exposició La guerra infinita. Antoni
Campañà al Museu Nacional d'Art de
Catalunya
Els socis protectors han pogut visitar
l’exposició La guerra infinita. Antoni
Campañà al Museu Nacional d'Art de
Catalunya. Va ser una visita exclusiva, guiada
pel comissari de l'exposició, Arnau Gonzàlez
i Vilalta que, amb una mirada fotogràfica
complexa i sincera, explora la col·lecció
inèdita de fotografies de qui fou també un
dels nostres socis: Antoni Campañà, i els
retrats dels episodis del conflicte bèl·lic a la
ciutat de Barcelona, mai vistos fins ara.
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13. Acció
social

La finalitat de l’acció social al CEC és oferir
l’oportunitat de gaudir i beneficiar-se
d’activitats pròpies de l’entitat a persones
que viuen situacions socials desfavorides
per contribuir a la millora de la seva qualitat
de vida.
Projecte Sumem camins
Al curs 2021/2022, s’ha iniciat el projecte
Sumem Camins que ofereix l’oportunitat a
infants i adolescents provinents de recursos
socials del districte de Ciutat Vella a
participar en les activitats de l’àrea d’infants
i jovent de forma totalment gratuïta,
gràcies a un ajut econòmic de l’oficina de
La Caixa del barri. 12 nois i noies entre 8 i 17
anys en situació de risc social han pogut
descobrir esports de muntanya i gaudir
dels beneficis que aquest tipus de pràctica
comporta tan físic, psicològic i social.
L’experiència es valora com a molt positiva
fins al moment i es pretén mantenir en els
propers cursos.
Projecte Compartim camins, sortim junts
L’any 2021, gràcies a una subvenció de la
Fundació La Caixa, i en col·laboració amb
la Fundació Esportsalus, s’ha iniciat el
projecte Compartim camins, caminem
junts per persones grans amb l’objectiu

de contribuir a pal·liar la seva situació de
soledat no desitjada. Un grup reduït de 6
persones entre 68 i 79 anys ha participat
en el programa que ha consistit en una
sessió setmanal dirigida d’exercici físic
suau, activitats i jocs cognitius, una
sortida cultural mensual i una sortida de
natura al trimestre. L’impacte individual
sobre el benestar i la disminució de la
sensació de soledat de les persones
participants ha estat molt positiu, però
s’ha detectat dificultats en sostenir aquest
tipus d’intervenció. S’estima continuar
col·laborant pel col·lectiu de persones grans
però amb un model d’intervenció diferent,
que es centri i en oferir sortides que és
el que més manca als recursos socials ja
existents.
Altres activitats d’acció social
Juntament amb els companys del Pla
d’activitats i de voluntariat, al 2021 es va
col·laborar també en dues altres iniciatives
solidàries: Magic Line, caminada que
promou Sant Joan de Déu en favor de
persones en situació de vulnerabilitat
i Taller d’iniciació a la marxa nòrdica i
pilatwalk inclusiu amb la Fundació ACELL
en el marc de l’activitat NordiCEC.
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14. 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.
Durant el 2021 s’han impartit un total de
35 cursos amb una participació de 310
inscripcions, de les quals 123 han sigut
socis i 187 no socis. Es tracta d’una xifra
molt elevada tenint en compte que gener
i febrer, mesos generalment de molta
activitat, les restriccions implementades
per les autoritats a causa de la Covid-19
ens han impedit organitzar activitats. Tot i
aquesta situació, el període més intens de
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l’any s’ha concentrat sobretot en el primer
semestre.
Cal destacar la creació de noves propostes
formatives transversals relacionades
amb l’àmbit de la ciència i la salut, com
ara cursos de primers auxilis, els quals
s’han dut a terme en col·laboració amb
formadors experts de Creu Roja, cursos
de meteorologia de muntanya, que s’han
impartit pel reconegut meteoròleg Alfred
Rodríguez Picó, o bé cursos específics de
nivologia i allaus de nivell 1 i 2.
Els cursos amb més participació han
estat, per aquest ordre, els d’alpinisme
al Pirineu els mesos de març, abril i
desembre; els de primers auxilis a la
natura; els de meteorologia de primavera
i de tardor; els de flora i vegetació; els
d’escalada en roca (relatius als nivells
1, 2 i 3); els d’excursionisme a l’alta
muntanya, i els d’orientació amb GPS.
També les formacions en el medi nevat
com ara l’esquí de muntanya, la nivologia
o l’escalada en gel, han estat activitats
bastant reclamades pels participants.
L’Escola és una porta d’entrada de nous
socis 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 d’aquests, després de formarse, decideixen participar en activitats
organitzades pels voluntaris en el marc
del Pla d’activitats. D’aquesta manera
s’aconsegueix promoure i dinamitzar una
de les activitats principals del CEC i motor
de l’entitat.
Els guies que col·laboren de forma
recurrent amb l’Escola de Muntanya
són una trentena de professionals
titulats i curosament seleccionats. Als
que imparteixen formacions de manera
més regular, se’ls ha proporcionat un
equipament de tres peces de roba perquè
se sentin encara més integrats a l’equip i
puguin ser identificats pels alumnes com a
directors de curs.
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15. GR Natura

Campaments, travesses i casals d’estiu
2021
Després d’un any marcat per la Covid-19 i
els protocols estrictes en totes les activitats
d’infants i jovent, el de 2021 va ser un any
de nova normalitat on es van haver de
seguir protocols, estar alerta i gestionar
la possibilitat de casos positius i grups
bombolla.
Un estiu més, els infants, jovent i famílies
tenien ganes de muntanya i natura i van
confiar en el CEC per desenvolupar les
diferents activitats proposades. Com de
costum, les activitats es van dividir en tres
grans blocs: els casals, els campaments i les
travesses.
Com cada any el casal de Collserola del CEC
va ser el que més participants va tenir amb
un total de 220 participants, un augment
considerable respecte d’anys anteriors.
El Casal ha esdevingut una opció molt
apreciada i amb un gran índex de repetició.
Com a novetat aquest any s’han fet dos
punts de trobada, un a plaça Catalunya i
l’altre a plaça Gal·la Placídia. El transport
amb monitors des de Barcelona és
determinant per a l’èxit d’aquest casal.
Això és factible gràcies al fet que els FGC
connecten molt ràpidament els dos punts i
permeten a les famílies optar per una opció
de natura sortint des de Barcelona.
D’altra banda, i seguint amb els casals fruit
de la relació establerta amb el CEM Mundet
per l’Escola de trail del CEC, es va fer una
primera prova d’un casal esportiu amb el
punt de sortida i referència situat al centre
esportiu municipal. Es va diferenciar del
casal de Collserola per participants d’edat
més elevada i activitats de caràcter esportiu
a l’aire lliure i va aconseguir reunir un grup
de 10 participants. Aquest fet servirà de
punt de sortida per a la consecució d’un
nou casal del CEC.
Després d’anys establint l’acord de
col·laboració amb la FEEC per a dur a terme
els campaments infantils de Catalunya,
per primer cop el CEC ha dut a terme
uns campaments independents i sense

col·laboradors. Els campaments s’han fet a
la zona d’acampada de la Farga a Queralbs
com en l’edició anterior i han aconseguit
fer dos torns diferents amb participants
entre els 6 i els 13 anys, amb un total de 56
participants: 25 en el primer torn i 31 en
el segon. Durant aquestes dos setmanes
els participants van gaudir d’una de les
zones de muntanya més emblemàtiques
del país realitzant i iniciant-se en diferents
disciplines dels esports de muntanya.
Pel que fa al format travesses, a l’estiu es
va dur a terme la travessa per la vall de
Núria i Vallter aprofitant la situació del
Campament GR Natura a Queralbs. Durant
8 dies, un total de 14 participants entre
13 i 16 anys van descobrir les muntanyes
d’aquest indret tant emblemàtic del nostre
país i van aprendre també les tècniques i la
logística d’una travessa de muntanya.
A finals de juliol i per segon any consecutiu,
es va realitzar també la travessa per a
joves de Carros de Foc on, en aquest cas,
13 valentes i valents es van endinsar als
paratges del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici per recórrer
aquesta històrica travessa en la seva
totalitat. Durant els 7 dies que va durar,
van aprendre tècniques d’orientació i de
progressió i van descobrir els refugis que el
Centre té a la zona.
Activitats extraescolars
Durant el curs escolar, es van realitzar, com
cada any les dues activitats extraescolars
del CEC, l’Escola d’escalada al boulder i
l’Escola de trail.
Després de la reestructuració i la
consolidació de l’equip el passat 2020,
durant l’any 2021 es van seguir omplint tots
els grups disponibles i fins i tot en el cas de
l’escalada, obrint noves franges horàries per
tal de poder ampliar l’oferta de places. En
total les extraescolars del CEC han comptat
de mitjana amb 94 participants mensuals.
Grup de Muntanya 4 Columnes
Aquest 2021 el Grup de Muntanya 4
Columnes ha viscut un altre canvi en
l’organització i és que a partir del setembre
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s’ha modificat la forma d’inscripció i s’ha
obert la possibilitat de fer-ho de forma
recurrent i amb el pagament d’una
mensualitat, com en els casos de les
extraescolars.
Aquesta modificació i la continuïtat de les
sortides de proximitat per als grups petits i
mitjans i les de territori per a tots els grups
d’edat un cop cada mes han provocat una
regularitat en el nombre de participants
en les diferents activitats. Després d’un any
sense sortides de mes d’un dia, a la tardor
del 2021, el GM4C ha pogut tornar a gaudir
d’un cap de setmana sencer fora, gaudint i
descobrint la zona de Rupit, a Osona.
En total el 2021, el GM4C ha fet un total
de 14 activitats amb una mitjana de
participació de 15 infants i joves en cada
sortida.
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Centres escolars
El 2021 ha estat un any de retorn progressiu
a una nova normalitat. Durant tot el curs
escolar es van succeir els confinaments
constants de grups bombolla i baixes de
participants en les activitats programades.
Tot i les dificultats que això ha representat
en la gestió i l’organització de totes les
activitats, el projecte GR Natura ha vist
un creixement respecte del fatídic any
anterior i, gràcies a aquest, un total de 3.359
alumnes de primer de primària a segon de
batxillerat i de cicles formatius han tornat a
gaudir de la natura, la muntanya, l’esport a
l’aire lliure i la descoberta del territori.
Entrant en la tipologia d’activitats, s’han
fet un total de 5 activitats entre estades
i sortides de dia de tipologia hivernal, 5
estades de natura i aventura arreu del
territori, des de la costa Daurada fins a
Vallter, 33 activitats d’orientació, 2 travesses
i 23 conduccions i activitats en espais
naturals.
En total, doncs, 68 activitats que l’equip
de tècnics i professionals ha dut a terme
amb 34 escoles i centres educatius diferent
i diversa tipologia tant concertades com
públiques i privades.
Cal remarcar també que en el curs
2021/2022 s’ha dut a terme un projecte
en col·laboració amb la fundació Nous
Cims, mitjançant el qual, a través del seu
programa anomenat KOA, s’han fet servir
les activitats del GR Natura per donar
l’oportunitat a 5 escoles de màxima i alta
complexitat per gaudir del contacte amb
el medi natural i l’esport de muntanya.
Aquesta col·laboració ha permès també
la formació dels professionals de l’àrea
així com l’oportunitat de sumar els dos
projectes i treballar la prevenció de la salut
mental per a joves i infants.
El 2021 ha estat, per tant, un any de
retrobament amb un volum d’activitat
en augment i que ha permès al projecte
GR Natura cotinuar creixent i donant-se a
conèixer.

Serveis

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Memòria d’activitats 2021

16. Assegurança

Tots els socis i sòcies de ple dret disposen
d’una assegurança d’accidents i rescat
en muntanya. Aquesta assegurança
és col·lectiva i permet cobrir les
despeses mèdiques, de rehabilitació i
farmacèutiques, i triar els professionals
per qui volen ser atesos o bé accedir a la
cobertura en centres concertats.
Per segon any consecutiu, el CEC ha
ofert ampliació de la seva assegurança,
l’ampliació Premium, que complementa

17. Material

El fet més destacat pel que fa al lloguer de
material ha estat el trasllat a la sala boulder
del CEC, on, aprofitant la reforma del local,
s'ha inclòs un espai per a aquesta àrea.
Aquest moviment ha fet que molts alumnes
de l'escola de muntanya, juntament amb
els socis que lloguen material, hagin visitat
i provat les instal·lacions, fet que denota la
gran vinculació entre la sala d'escalada i el
lloguer de material.
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l’assegurança inclosa a la quota anual de
ple dret.
L’assegurança és de reemborsament i
permet cobrir les despeses mèdiques, de
rehabilitació i farmacèutiques, i triar els
professionals per qui voldreu ser atesos.
A la pàgina web del CEC, concretament a
l'apartat de l'espai soci, podreu consultar la
llista de centres concertats disponibles en
el cercador indicant la població

D’altra banda, el Centre inicia aquest any
el cicle de renovació de material de lloguer
per a socis i sòcies, un projecte de renovació
constant, el qual garanteix tenir tot el
material en bon estat. D'aquesta manera,
s'ha començat a substituir gran part del
material hivernal (grampons i raquetes...) i,
de cara a finals del 2022, haurem substituït
ja una gran part del material del qual el
CEC disposa.
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18. Boulder

La Sala de Boulder del Centre Excursionista
de Catalunya, situada al centre de
Barcelona, al número 29 del carrer Sant
Pere Més Alt, consta de tres espais:
•

Un per relaxar-se o fer estiraments i
altres exercicis.

•

Un altre de més gran, la sala principal,
que allotja els plafons d'escalada.

•

Una sala rebedor on s'atén els socis,
sòcies i visitants i s'aprofita per fer-hi
reunions i trobades socials.

Aquest any s'ha fet unes reformes al local
i hem aconseguit donar més amplitud i
poder tenir una sala per fer servir com a
vestidor.
Tècnicament, la zona escalable té una
superfície de 80 m2 i està formada per una
zona de travessies 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 seus inicis, la sala de Boulder s'ha
plantejat com un espai social, no només un

gimnàs dedicat a l'entrenament d'escalada.
És, doncs, un punt de trobada per als socis
i sòcies del CEC, on es poden reunir per
compartir experiències, establir relacions,
preparar projectes i conèixer altres
persones amb les mateixes inquietuds. A
més a més, aquest any també hem portat
el servei de lloguer de material del CEC a la
Sala de Boulder.
El 2021, sabent que la Sala de Boulder és un
espai idoni per fer activitats extraescolars,
hem crescut en el nombre de sessions i
inscrits. En nombres concrets podem dir
que les activitats, adreçades a infants des
dels 6 als 17 anys, han crescut fins a vuit
sessions setmanals amb diversos grups
d'edats i nivells.
També cal destacar que la sala
de Boulder del CEC ha complert i s'ha
adaptat a les restriccions a causa de la
pandèmia de Covid-19. Aquest motiu ha
provocat que aquest any no s'ha pogut
dur a terme algunes de les activitats que
normalment es feien a la sala, com ara
la BoulderFest i que cara el 2022 tornarem
a celebrar.

Equipaments
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19. Refugis

Els efectes de la pandèmia de la Covid-19
no han permès la recuperació del nombre
de pernoctacions de 2019, però sí una
millora de les dades de 2020. Concretament
s’han assolit 22.495 pernoctacions amb un
increment del 18,5 % respecte de 2020. Cal
dir que encara tenint tancats el xalet de La
Molina i el xalet Juli Soler i Santaló a Salardú
per les obres de remodelació. El creixement
de pernoctacions sense comptar el xalet de
Salardú ha estat del 44 %.
Entrepyr
S’ha treballat conjuntament amb les
federacions de muntanya de Catalunya,
Aragó, Navarra, Andorra i França, per la
constitució de l’Associació Pirinenca de
Refugis Entrepyr. La seva activitat ja es
desenvolupa de fa uns anys, però ara se
li dona caràcter jurídic independent i es
preveu constituir la primera junta el proper
20 d’abril de 2022.
Salardú
S’ha presentat el projecte de reconversió
del xalet de Salardú en un Hostel de
Muntanya i possible oficina del Parc

Nacional d’AigüesTortes i Estany de Sant
Maurici amb les característiques següents:
Pl. baixa: espai cuina pequè els hostatjats
es cuinin, sala menjador i d’estar. En
l’annex, bar amb accés independent del
carrer per atendre l’interior i la terrassa
exterior.
Pl. primera: accés / recepció del Hostel
independent de l’espai reservat per a
l’oficina i en l’annex espai expositiu del
Parc. Vuit habitacions compartides de 5
places cadascuna i banys comuns. També
comptarà amb un espai guardaesquís.
Pl. segona: aula de natura amb capacitat
de 45 places i vuit habitacions compartides
de 5 places cadascuna i banys comuns.
Pl. tercera: gràcies a l’aixecament de la
teulada, 10 habitacions dobles amb bany
cadascuna.
Remodelació exterior adaptant-la a la
normativa estètica de la Val d’Aran i nova
escala d’incendis oculta darrere d’un mur
de futurs panell de plaques fotovoltaiques.
L’edifici acabat complirà amb les normes
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més exigents en energia neta, aïllaments,
seguretat i confort per els hostatjats.
El finançament de tota l’obra s’ha
aconseguit gràcies a préstecs de diversos
socis de l’Entitat i un préstec de l’Institut
Català de Finances.
Amitges
S’ha construït un nou llenyer sota la direcció
de l’arquitecte Josep Bunyesc; s’han fer
servir materials com policarbonat per a
una façana més assolellada i fusta tractada
per als altres tancaments amb teulada de
planxa metàl·lica.
S’ha refet la terrassa exterior amb fusta
tractada per el màxim confort dels usuaris.
Josep M. Blanc
Aprofitant la necessitat d’instal·lar una nova
capa aïllant al sostre de la sala de màquines
del refugi, s’ha creat una terrassa de fusta
tractada per al gaudi dels usuaris.
Ulldeter
S’ha presentat el projecte de rehabilitació
del refugi i està pendent de rebre els
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permisos necessaris per començar les
obres. Probablement es podran iniciar les
obres quan es disposi del finançament
precís a partir de la primavera de 2023.
Xalet de La Molina
Forma part del projecte dels Jocs Olímpics
d’Hivern al Pirineu i està pendent de la
presentació de la candidatura i l’assoliment
de la concessió dels Jocs per a l’any 2030.
El projecte està elaborat i inclou
l’estabilització i la consolidació de l’edifici, el
compliment de la normativa de seguretat,
l’eficiència energètica i el confort dels
usuaris.
Està previst instal·lar-hi un Centre de
Tecnificació Esportiva utilitzant com a
edifici complementari l’antiga Clínica
Samaranch.
Siurana
Els guardes del refugi Ciríac Bonet de
Siurana han deixat el refugi a finals del 2021.
Ja tenim nous guardes que han iniciat la
seva feina abans de Setmana Santa 2022.
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Conclusions

20. Conclusions

Aquest any 2021 encara ha estat marcat
de forma molt significativa pels efectes
de la COVID 19 i els esforços que tots hem
fet per superar les dificultats que se’n han
derivat. En aquest sentit vull fer un especial
agraïment a tots vosaltres per la confiança
que ens teniu i els suport que hem
rebut, a destacar aquest any l’aportació
extraordinària que ha permès superar la
crisi derivada de la COVID 19 sense posar en
risc l’entitat.
El nou equip directiu ha pres el relleu
per continuar avançant a través d’un nou
pla estratègic que busca la consolidació
de les dinàmiques de gestió interna,
l’oferta completa i coordinada d’activitats
per adults, la potenciació del Sender
Educatiu per infants i jovent a través de les
experiències al medi natural (projecte GR
Natura) i l’alineació de tots els actius.
Hem fet un pas endavant alineant
el nostre sistema de gestió i el pla
estratègic a l'agenda 2030 de Nacions
Unides, considerant els seus Objectius

de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Més encara, el vam sotmetre amb
èxit al programa de Certificació de
Responsabilitat Social Corporativa alineada
amb ODS de Bureau Veritas (entitat
internacional de certificació).
Tenim doncs en aquest moment uns
objectius amb accions concretes i
indicadors lligats als ODS. Això impacta
ja, avui dia, en la selecció i organització de
les activitats, els criteris de disseny de les
reformes als refugis, en la gestió energètica
i l'enfocament de la comunicació.
La pandèmia ens ha ensenyat i ens ha fet
mes forts. El contingut d’aquesta memòria
permet constatar que el Centre, malgrat
tot, està vigoritzat i ple d’il·lusió, projectes i
realitats.

Estats
financers
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21. Balanç
de Situació

ACTIU
31/12/2021

31/12/2020

A) ACTIU NO CORRENT

6.569.661,60

6.662.149,68

Immobilitzat intangible

69.561,19

102.972,77

2.285.230,47

2.332.671,97

1.921.104,46

1.933.084,52

364.126,01

399.587,45

0,00

0,00

4.186.607,00

4.186.607,00

2.404,05

2.404,05

25.858,89

37.493,89

678.447,75

391.518,34

-1.988,90

00,00

109.860,72

168.317,11

2.803,44

2.303,44

571,26

621,19

567.201,23

220.276,60

7.248.109,35

7.053.668,02

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
31/12/2021

31/12/2020

6.767.308,73

6.695.276,69

6.672.015,63

6.562.550,90

6.562.550,90

6.709.196,31

109.464,73

-146.645,41

95.293,10

132.725,79

340.360,56

245.915,63

0,00

0,00

Deutes a llarg termini

340.360,56

245.915,63

C) PASSIU CORRENT

140.440,06

112.475,70

0,00

-185,00

14.755,34

430,42

Creditors per activitats i altres comptes a
pagar

80.853,99

51.026,22

Periodificacions a curt terminiIU

44.830,73

61.204,06

7.248.109,35

7.053.668,02

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

Subvencions, donacions i llegats rebuts, i
altres ajustaments
B) PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini

Provisions a curt termini
Deutes a curt termini

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ
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22. Compte
de Pèrdues
i Guanys

INGRESSOS
PRESSUPOST

TANCAMENT

879.912,00

833.950,50

Quotes socis

495.127,00

490.390,64

Aportació extraordinària

315.250,00

295.209,00

Revista “Muntanya”

37.500,00

37.035,64

Altres ingressos Centre

32.035,00

11.315,22

358.820,76

310.341,92

342.820,76

293.081,42

16.000,00

17.260,50

167.600,00

164.419,95

Ingressos lloguer

167.600,00

164.419,95

PLA D'ACTIVITATS

78.969,12

59.807,68

Activitats i monogràfics

32.658,60

15.072,72

Campaments

46.310,52

44.734,96

102.433,59

146.743,28

Subvencions directes a l’explotació

57.440,00

105.371,71

Aplicació subvencions de capital

44.993,59

41.371,57

1.587.735,47

1.515.263,33

INGRESSOS GENERALS

INGRESSOS ACTIVITATS PROFESSIONALS

Activitats professionals
Competicions
REFUGIS

ALTRES INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS
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DESPESES
PRESSUPOST

TANCAMENT

978.479,50

890.925,13

Subministraments i manteniments

79.333,48

84.462,11

Arrendaments i rèntings

30.930,60

32.455,76

Revista “Muntanya”

36.230,00

37.217,96

Comunicació i màrqueting

57.249,60

16.787,09

414.577,80

393.935,42

Col·laboradors professionals

85.870,29

97.070,51

Serveis externs

60.198,00

69.158,69

Assegurances

114.995,74

113.927,15

Altres despeses

99.093,99

45.910,44

244.889,74

259.351,53

226.889,74

237.260,76

Competicions

18.000,00

22.090,77

REFUGIS

16.432,84

25.534,05

Despeses refugis

16.432,84

25.534,05

PLA D'ACTIVITATS

75.789,72

55.722,14

Activitats i monogràfics

34.883,60

11.236,11

Campaments

40.906,12

44.486,03

ALTRES DESPESES

133.119,00

174.265,75

Amortitzacions

122.205,06

156.916,33

Interessos financers

6.537,94

16.511,08

Impostos

3.476,00

838,34

T

1.824.605,30

1.634.953,12

TOTAL DESPESES

1.447.810,80

1.405.798,60

139.924,67

109.464,73

DESPESES GENERALS

Despeses de personal

DESPESES DIRECTES

Activitats professionals

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
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In
memoriam

Francesc Olivé Guilera
El passat dia 10 de juny ens va deixar
Francesc Olivé Guilera, soci del Centre
durant 50 anys, tot i que de fet abans de
ser-ne soci ja participava en activitats
socials dins l’entitat. Ha viscut amb gran
passió tota la vida el fet de formar part
del Centre. Col·laborador i animador de
la vida social participava en tot moment
en multitud d’activitats i sortides
excursionistes. Amb el seu tarannà
discret, allunyat sempre del protagonisme
públic, va promoure molts projectes i
iniciatives, especialment relacionats amb
l’excursionisme des d’un vessant cultural.
Així va ser molt actiu des de la secció
d’Història i Art, de la qual va ser vocal i
responsable diversos anys. En aquest sentit,
cal destacar l’organització del cicle de
sortides i de conferències per commemorar

el segon centenari del mesurament del
meridià, col·laborant alhora amb diverses
entitats excursionistes dels Països Catalans.
Cal recordar també el seu treball continuat
de recerca entorn de la història del CEC i
sobre les personalitats que n’han format
part, presentant-ne diverses conferències a
la seu del Centre.
El seu compromís social també el va
portar a ocupar-se de la direcció de la
biblioteca, tasca que va exercir en un
període de temps molt dilatat. Les seves
responsabilitats li van fer formar part de la
junta directiva de l’entitat.
L’any 2011 li fou atorgat el premi Columna,
destacada distinció del Centre Excursionista
de Catalunya.
Jaume Olivé Morros
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Carme Romeu
Carme Romeu va morir el 17 de juliol a
l’edat de 101 anys i sempre la recordarem
com una pionera, la millor forma de definir
aquesta campiona d’esquí, esportista
pluridisciplinària, escaladora, nedadora
i atleta que tant ha aportat al Centre
Excursionista de Catalunya.
Romeu és un d’aquells noms que han fet
història: entre moltes altres fites, va ser la
primera dona a escalar el Cavall Bernat
de Montserrat, l’any 1941, i va dur a terme
la primera escalada absoluta a la Bola de
la Partió, també a Montserrat, l’any 1940,
juntament amb Ernest Mallafré i Josep
Piqué.
Actualment tenia el número 1 de sòcia,
un títol que demostra la seva rellevància i
longevitat (81 anys de sòcia) al Centre.

23. Relació
de socis i
sòcies

Socis i sòcies que ens han deixat aquest 2021:

Josep Agelet Capel

Jose Antonio Núñez Buguña

M. Teresa Bara Solanes

Encarnació Obradors Cerco

Jaume Canet Capeta

Francesc Olive Guilera

M. del Remei Canyadell Carafí

Joan Pascual Gombau

Joan Casanovas Romaguera

Josefina Pi i Vandellós

Josep D'Asprer Casado

Concepció Puig de fàbregas Baserba

Nuria Devant Serra

M. Concepció Riba Dalmau

Isabel Estevez Abelaira

Carme Romeu Pecci

Agustí Faus Costa

Francesc Roselló Folch
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Annex

ASSOLIT
PARCIALMENT
NO ASSOLIT

ODS'S

OBJECTIUS CEC 2021
3.4.: Promoure la salut mental i física i el benestar
emocional mitjançant les activitats a la natura.

INDICADORS DE SEGUIMENT

FINAL 2021

Nombre d'accions anuals totals
realitzades

276

Nombre de participants de l'escola de
muntanya

305

Nombre de centres escolars GR Natura

34

Nombre d'inscripcions al GM4C

194

Nombre d'activitats del GM4C

14

3.4.: Difondre els beneficis de les activitats a la natura
per a la salut i el benestar.

Núm, articles relacionats amb la salut i
benestar

-

4.7.: Fomentar l’educació per al desenvolupament
sostenible

Nombre de participants de l'escola de
muntanya

310

Nombre de cursos de l'escola de
muntanya

35

Nombre de participants programa GR
Natura a Centres Escolars

3359

Núm. d'activitats del GR Natura a
Centres escolars

68

Núm. de centres escolars GR Natura

38

Nombre d'inscripcions al GM4C

188

Núm. d'activitats del GM4C

13

Nombre de participants a extraescolars
del GR Natura

94

Núm. d'activitats extraescolars del GR
Natura

3

Nombre d'inscripcions a campaments,
casal estiu i setmana santa, rutes i
traveses del GR Natura

403

Núm. campaments, casals i rutes del GR
Natura

9

5.1.: Fomentar el nombre de sòcies dones fins la paritat

% sòcies / total de socis

38% dones
62% homes

5.1.: Incrementar el nombre de voluntàries actives fins
la paritat

% sòcies voluntàries actives / total de
socis voluntaris

41% dones
59% homes

6.6.: Realitzar accions de restauració i millora dels
ecosistemes aquàtics, principalment els propers als
refugis (estanys, rius i fonts).

1 acció a l'any

-

6: Millorar la comunicació de les millores realitzades en
sanejament

Nombre d'articles

-

8.5.: Mantenir que la suma d'hores de conveni sigui
neutre a final d'any

- Suma d'hores de conveni sigui neutre a
final d'any

Fet

8.5.: Disposar d’una política retributiva i de treball dels
professionals CEC que sigui sostenible, inclusiva i digna

- Esdeveniment o projecte amb personal
d'inclusió social o funcional

3

8.8: Mantenir la representació dels treballadors

Disposar d'un representant dels
treballadors

1

ODS'S

OBJECTIUS CEC 2021

INDICADORS DE SEGUIMENT

FINAL 2021

9.4.: Modernitzar les nostres instal·lacions i processos
(activitats i funcionament), de forma que siguin nets i
racionals ambientalment.

Núm. projectes de millora ambiental
dels equipament / nº millores esperades
aquell any

1

11.4. Potenciar les accions de salvaguarda del patrimoni
cultural

Total del pressupost-inversió destinat a la
conservació i salvaguarda del patrimoni
cultural

24.000 €

11.4. Potenciar les accions de salvaguarda del patrimoni
natural

Total del pressupost-inversió destinat a la conservació i salvaguarda del patrimoni
natural

11.7. Fomentar l’accés a la natura, de forma inclusiva
i accessible per a tots/es. (atenció als col·lectius
desfavorits, com immigrants a Ciutat Vella o persones
amb discapacitats)

Núm. activitats inclusives (dificultats
socials, econòmiques, físiques, d'edat,
d'accés)

6

12.3: Reduir el malbaratament alimentari: atenció a
curses i activitats (potenciar carmanyoles, etc)

Núm. d'accions encaminades a reduir el
malbaratament alimentari

1

12.: Fomentar el turisme i activitats sostenibles i
favorables al medi rural

Ocupació dels refugis

22495
pernoctes

12.: Realitzar compres sostenibles a la seu social i a les
activitats /esdeveniment /projectes

Tipus de productes / contractes
sostenibles

3

12.: Reduir la impressió de documents en un 5%

Núm. impressions

24671

12.: Millorar el reciclatge dels residus de la seu social

reciclar paper i càpsules de cafè

Fet

13.1.: Augmentar la resiliència i capacitat per adaptarnos als perills i desastres naturals relacionades amb el
canvi climàtic

Nombre d'activitats suspeses en
prevenció de factors meteorològics
adversos o extrems

13 activitats
anul·lades
FMA

Nombre inversions sostenibles"

Nombre d'incidents reportats per factors
meteorològics adversos o extrems

0 incidents

13.3: Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat
humana i institucional sobre mitigació, adaptació,
reducció d’impacte i alerta precoç del canvi climàtic.

Núm. d'accions per conscienciar sobre el
canvi climàtic

1

13.: Reducció d'emissions a l'atmosfera dels
desplaçament per fer les activitats

% d'activitats en transport - públic
53%: 146
col·lectiu (busos llogats) / total d'activitats act.d'un
total de 276

15.1: Vetllar per la conservació espais naturals Catalunya, Participació en reunions amb Parcs
seguint les normatives aplicables i promovent-ne de
Naturals (Parc Nacional d'Aigüestortes i
noves, si s’escau (biodiversitat i ecosistemes).
Parc Natural de Collserola)

6

15.4: Garantir la conservació dels ecosistemes de
muntanya, inclosa la seva biodiversitat, per millorar la
seva capacitat per proporcionar beneficis essencials
per al desenvolupament sostenible

Accions realitzades de conservació
d'ecosistemes de muntanya

-

15.5: Prendre mesures urgents i significatives per reduir
la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua
de biodiversitat i, fins al 2020, protegir i prevenir
l'extinció d'espècies amenaçades

Activitats -cursos sobre coneixement i
seguiment de la biodiversitat

10

16.6: Gestionar els comptes del CEC de manera
democràtica, eficaç i transparent

Comunicació dels comptes anuals a la
memòria

Fet

17.14: Millorar la coherència de les polítiques i
funcionament CEC en línia amb els ODS

Seguiment i execució del pla d'accions
ODS

Fet

17.17: Impulsar i participar en aliances amb el sector
públic i privat per als ODS

Compromisos amb sector públic o privat
relacionats amb els ODS

Fet

NOTA: En aquesta taula hi apareixen només els indicadors que apliquen durant l’any de la memòria

ANÀLISI DE LA DESVIACIÓ DELS RESULTATS I PROPOSTES DE MILLORA

OBJECTIUS CEC

INDICADORS
DE
SEGUIMENT

VALOR
OBJECTIU
2021

DADA A
FINALS
2021

1 article

0

Els canvis interns
en l'Àrea de
Comunicació no
es han permès
assolir-lo

Millora de la
sistemàtica de
seguiment. Ampliar
els canals de difusió
(notícies, xerrades,
etc.)

Nombre
13
campaments,
casals i rutes
del GR Natura

9

Cursos afectats
per restriccions
en motiu de la
pandèmia

-

5.1.: Fomentar el nombre de sòcies
dones fins la paritat

% sòcies /
total de socis

50%
homes
/ 50%
dones

38%
DONES
62%
HOMES

Dificultats
per definir
campanya de
captació amb
aquest target en
concret.

Es proposa redefinir
l’objectiu de cara
al 2022 i impactar
sobre les dones per
a incrementar la
seva participació en
l’activitat de l'entitat

6.6.: Realitzar accions de
restauració i millora dels
ecosistemes aquàtics,
principalment els propers als
refugis (estanys, rius i fonts) *.

1 acció a l'any

1 acció

0

La proposta
realitzada no va
ser seguida pels
socis i sòcies

Creació d'una
Comissió que
dinamitzi aquest tipus
d’accions i cerqui
sinèrgies amb altres
entitats

6: Millorar la comunicació de
les millores realitzades en
sanejament

Nombre
d'articles

1 article

0

Els canvis interns
en l'Àrea de
Comunicació no
es han permès
assolir-lo

Millora de la
sistemàtica de
seguiment. Ampliar
els canals de difusió
(notícies, xerrades,
etc.)

11.4. Potenciar les accions de
salvaguarda del patrimoni natural
*

Total del
pressupostinversió
destinat a la
conservació i
salvaguarda
del patrimoni
natural

0

La proposta
realitzada no va
ser seguida pels
socis i sòcies

Creació d'una
Comissió que
dinamitzi aquest tipus
d’accions i cerqui
sinèrgies amb altres
entitats

15.4: Garantir la conservació dels
ecosistemes de muntanya, inclosa
la seva biodiversitat, per millorar
la seva capacitat per proporcionar
beneficis essencials per al
desenvolupament sostenible *

Accions
mínim 1
realitzades
any
de
conservació
d'ecosistemes
de muntanya

0

La proposta
realitzada no va
ser seguida pels
socis i sòcies

Creació d'una
Comissió que
dinamitzi aquest tipus
d’accions i cerqui
sinèrgies amb altres
entitats

3.4.: Difondre els beneficis de les
Nombre
activitats a la natura per a la salut i articles
el benestar.
relacionats
amb la salut i
benestar

15.000 €

* Aquests tres objectius estan relacionats amb una mateixa acció, pel que
s’ha de valorat unificar-los de cara al 2022 en un objectiu més genèric
relacionat amb l’ODS 11 que inclogui diferents indicadors.

JUSTIFICACIÓ
RESULTAT

PROPOSTA DE
MILLORA

