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Enmig d’aquesta plaça, que no tindrà segona,
les tres columnes d’Hèrcules quan miri el viatger
creurà veure les Gràcies, per fer-te de corona,
de braços enllaçades, dansant en ton verger.

Aplica a tos nous barris aqueix immens escaire,
vestigi de l’acròpolis que Roma te deixà;

per eix gran pòrtic deixa passar la llum i l’aire,
la Creu res ha de témer d’un trípode pagà.

La Creu que allí sant Jaume plantava ha vint centúries
domina com un cedre los arbres del país,

té nius i fruits de vida, murmuris i cantúries,
més pur tornant al Tàber son Hort de Paradís.

“A Barcelona”, Jacint Verdaguer.
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1. Presentació Benvolguts socis i sòcies, és un plaer 
presentar-vos la Memòria de 2017, un 
document que pretén donar una visió del 
més rellevant de l’any.

Com sabeu, aquest ha estat un any 
de canvis profunds en l’entitat. Vàrem 
començar 2017 amb un relleu en l’equip 
de govern, a través d’un procés electoral 
amb una candidatura única que, en un 
moment de greus dificultats per trobar un 
model d’entitat sostenible en el temps, va 
presentar un projecte de canvi i dinamització 
del Centre.

Amb la proclamació de la nova Junta 
Directiva es van iniciar els canvis a tots els 
nivells: estructura, organització, processos, 
redefinició de responsabilitats, relacions 
internes i externes, i model de gestió. 

Aquests canvis s’han articulat a partir d’un 
pla que marca els objectius estratègics de 
l’entitat i d’un pla de viabilitat que defineix 
les línies d’actuació, les prioritats i el 
model econòmic que ens han de permetre 
aconseguir la viabilitat econòmica a tres 
anys vista. En aquesta memòria trobareu un 
resum de les concrecions més importants 
que s’han iniciat durant el 2017.

Volem destacar la il·lusió amb què el conjunt 
de socis i sòcies està vivint aquest procés, 
així com l’aportació de talent de nombrosos 
voluntaris i voluntàries i l’esforç de tot 
l’equip professional del Centre. El fet més 
rellevant i valuós és que estem creant un 
equip conjuntat de voluntaris i professionals 
que suma esforços, i aquesta és la base 
sobre la qual es construeix el nou Centre.

Dr. Eduard Cayón i Costa
President
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2. Junta
Directiva

Eduard Cayón i Costa

Miquel Rafa i Fornieles

Lluís Gómez i Mestre*

Esther Martínez i Bravo 

Germà Granada i Colom

Albert Vidal i Martí

Lluís Gómez i Mestre

Manuel Parrado i Segura

Dolors Gurri i Sala

Guillem Belda i Ferrín

Mireia Padrós i Tremoleda

President

Vicepresident Primer

Vicepresident Segon

Secretària

Tresorer

Vocal de Ciència i Cultura

Vocal de Veterans

Vocal de Sèniors

Vocal de Dones

Vocal de joves

Vocal d’Infants i Jovent

* El mes de maig del 2017 hi ha un canvi a la Vicepresidència Segona: 
dimiteix el Sr. Miquel Roset i assumeix la vicepresidència el Sr. Lluís Gómez.
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Mercè Vilardell i Masdeu

Mercè Clara i Massanellas

Ramon Vila i Bosch

Jordi Aliart i Guerrero

Teresa Larrieu i Michaud

Mari Nivera i Pérez

Ignasi Vidal i Ribas

Josep Pérez i Lluch

Damià Pérez i Ladaga

Antoni Olivella i Cunill

Javier Vegas i Montero

Francesc Estrada i Juárez

Eliseu Alòs i Marin

Oscar Sáez i Rios

3. Comissions 
i voluntaris

Mares, pares i infants

Càmping

Alta muntanya

Activitats a la neu

Barrancs i espeleologia

Activitats d’aigua

Excursionisme

Competicions i curses

Refugis

Benvinguda i orientació

Activitats amb bicicleta

Trail running



Memòria d’activitats 2017   CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA   9

4. Equip  
professional

DIRECCIÓ GENERAL
Ton Barnils Carrera

ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS I SÒCIES

PRESIDÈNCIAJUNTA DIRECTIVA

SECRETARIA
DE DIRECCIÓ

Marina Simó Salinas

RESPONSABLE 
DE QUALITAT

Marina Simó Salinas

COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING
Gebran Jamal Sales

ATENCIÓ AL SOCI
Montserrat Maestro Sanmartí

Pilar Farré Bosch
Manel Garri Juan

FINANCES
Carles Gusart Huguet

COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS
COMISSIONS
Carles Folch Nuez

CENTRES
ESCOLARS

Carles Folch Nuez

CULTURA
Berenguer Vidal Tello
Lydia Ballester García
Núria Tellez Rodero

VIATGES
Adrià Campo Vilà

ESCOLA DE 
MUNTANYA I 

GUIES
Adrià Campo Vilà
Manel Garri Juan

INFANTS 
I JOVENT

Jordi Llàcer Àlvarez

BOULDER
Nil Camps Castellanos
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5. Fets més 
rellevants 
del 2017

A continuació s’exposen els fets més 
rellevants de l’any, agrupats per categories:

Junta Directiva

La composició de la nova Junta Directiva és 
representativa –pel que fa a gènere, grups 
socials i d’edat, etc.– de l’estructura de la 
massa social del Centre, de manera que les 
seves decisions poden incorporar tots els 
punts de vista dels associats.

Organització

• Supressió de les seccions com a 
element estructural.

• Creació de les comissions com a 
element de dinamització i coordinació.

• Ampliació i adequació del model 
de voluntariat. Fet que inclou un 
Curs General de Voluntaris amb una 
prespectiva integral del Centre.

Governança 

• Elaboració i aprovació d’un nou estatut.

• Elaboració del pla estratègic.

• Preparació del pla de viabilitat. Canvi de 
model de gestió.

• Elaboració i aprovació del pressupost de 
2018 abans de finalitzar 2017.

SOCIS EN GRUPS PER AFINITAT

VOLUNTARIS
(preparen i fan activitats)

COMISSIONS
(coordinació de voluntaris 

i activitats)

JUNTA 
DIRECTIVA

Defineix 
estratègia i 

dirigeix.
Representació 
institucional.

EQUIP 
PROFESSIONAL
Suport, coordina-

ció i execució. 
Gestió de 
voluntaris, 
projectes.

Viatges i activitats 
guiades.

ELEMENTS

ESTATUT

REGLAMENT INTERN

PLA  ESTRATÈGIC
Objectius

PLA VIABILITAT
Projectes i inversions

PRESSUPOSTOS

RESULTATS COMPTA-
BLES I BALANÇ

ÒRGANS DE GOVERN

ASSEMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

ELEMENTS

MANUAL DE QUALITAT
Mapa processos

Organigrama
Documentació i 

formació
Resolució d’incidències

Monitorització de la 
qualitat

PROCEDIMENTS

PLA DE VOLUNTARIAT

PLANS DE PROJECTE

PLANS I CALENDARI 
D’ACTIVITATS

PERSONES

JUNTA DIRECTIVA

VOLUNTARIS

EQUIP PROFESSIONAL

SUPORT EXTERN. 
COL·LABORACIONS

DIRECTRIUS

EXECUCIÓ
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Noves activitats tipus 

• Inici de l’activitat d’acció social a Ciutat 
Vella.

• Inici de l’activitat per a infants i jovent. 
Grup de Muntanya 4 Columnes.

• Creació d’una agència de viatges pròpia: 
Viatges CEC.

• Incorporació d’activitats de “trail running” 
a l’activitat regular del Centre.

Activitats destacades

• Recuperació del segon campament de 
vacances (curta i llarga distància).

• Copa del Món d’Esquí de Muntanya - 
Ral·li del CEC.

• S’ha recuperat la Fira de Material de 
Muntanya.

• Acte d’homenatge al soci Ferran Latorre, 
primer català en assolir els 14 vuitmils.

• Inici dels actes de celebració del 75è 
aniversari del CADE: trobada a Montserrat 
i edició d’un número monogràfic de la 
revista Muntanya.

Col·laboracions

• Conselleria de Cultura de la Generalitat. 
Ruta Puig i Cadafalch.

• Potenciació de les sinergies amb la FEEC i 
altres entitats.

• S’ha inventariat la col·lecció d’aparells 
fotogràfics del CEC i s’ha signat el conveni 
corresponent amb l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 

Inversions estructurals

• Inici de la reforma del refugi Ventosa i 
Calvell.

• S’ha col·laborat en la tasca de 
classificació del fons del CEC dipositat a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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6. Pla 
estratègic

OBJECTIUS

PLA ESTRATÈGIC

PLA VIABILITAT

PROJECTES

PLANIFICACIÓ

FORTALESES

Símbol i marca.

Combinació excursionisme, 
ciència, natura i cultura.

Equip de voluntaris, guardes i 
professionals.

Llegat històric i de coneixe-
ment.

Xarxa de refugis i Boulder.
Escola de Muntanya.

DEBILITATS

Model econòmic deficitari.

Organització dividida.

Enfocament auto centrat.

Mitjana d’edat molt alta. 
Franja dels 6 als 18 només 
amb pares.

Poca presència de ciència i 
cultura en l’oferta.

AMENACES

Competència de clubs 
virtuals.

Legislació restrictiva.

OPORTUNITATS

Creixent demanda de 
descoberta de la natura.

Ciència ciutadana com a 
valor social.

Aliances amb entitats, 
institucions i empreses. 

ELEMENTS
INTERNS

ELEMENTS
EXTERNS

La Junta Directiva ha preparat un pla estratègic basat en els valors fundacionals de l’entitat 
i l’anàlisi de les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, que representem en el 
següent esquema:

A partir d’aquesta anàlisi es van formular cinc objectius estratègics:

• Canviar el model econòmic per 
aconseguir resultats comptables positius.

• Reorganitzar l’entitat per potenciar les 
sinergies.

• Millorar l’oferta per cobrir tot el 
“currículum excursionista”.

• Potenciar la hibridació de ciència, cultura 
i excursionisme.

• Ressituar el CEC en la societat catalana, 
liderant la proposta de gaudir de la 
natura en tots els seus vessants.

Per cada objectiu estratègic s’han iniciat 
una sèrie d’accions que han estat valorades 
al pla de viabilitat.



Memòria d’activitats 2017   CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA   13

7. Pla de 
viabilitat

INGRESSOS 2018 2019 2020

Quotes socis

Activitats professionals 
(aquelles organitzades per professionals)

Activitats voluntaris

Subvencions

Projectes de col·laboració

Competicions

Altres ingressos 
(seu social i financers)

TOTAL INGRESSOS

480.344 €

531.837 €

153.127 €

11.920 €

115.500 €

18.250 €

4.600 €

1.315.579 €

489.950 €

654.766 €

171.047 €

12.420 €

145.000 €

18.250 €

8.718 €

1.500.152 €

499.749 €

775.321 €

191.153 €

12.920 €

185.000 €

18.250 €

15.336 €

1.697.731 €

RESULTAT -256.992 € -44.159 € 54.672 €

DESPESES 2018 2019 2020

Activitats professionals 
(organitzades per professionals)

Activitats voluntaris

Projectes de col·laboració

Competicions

Total despeses directes

Centre

Total despeses estructurals

TOTAL DESPESES

434.533 €

144.325 €

25.404 €

24.571 €

628.834 €

943.737 €

 943.737 €

1.572.572 €

461.380 €

157.582 €

44.150 €

24.571 €

687.683 €

856.627 €

 856.627 €

1.544.311 €

515.347 €

173.201 €

64.824 €

24.571 €

777.943 €

865.114 €

 865.114 €

1.643.058 €

RESULTAT COMPTABLE 
(sense inversions, amb amortitzacions i 
subvencions de capital)

-26.497 € 131.382 € 272.889 €

Ingressos refugis

Despeses refugis
(manteniment, inversions i tributs no 
deduïbles)

RESULTAT REFUGIS

RESULTAT (REFUGIS INCLOSOS)

240.000 €

134.306 €

105.694 €

-151.298 €

275.000 €

134.000 €

141.000 €

96.840 €

310.000 €

124.000 €

186.000 €

240.672 €

El Pla de Viabilitat planteja 
un escenari d’equilibri 
pressupostari a dos anys, 
però amb una millora 
ja molt important per a 
l’exercici 2018.  El Pla 
vol traduir en accions i 
resultats les línies mestres 
del Pla Estratègic.  

A grans trets, s’espera 
una aportació important 
per part de les activitats 
professionals i els seus 
marges de contribució, 
una situació d’estabilitat 
en els resultats de les  
activitats de voluntaris i un 
creixement dels diferents 
projectes de col·laboració 
amb entitats, empreses i 
administracions. 

Pel que fa als refugis, hi ha 
la intenció d’assolir un grau 
d’autonomia que permeti 
realitzar les inversions 
necessàries.



Activitats
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8. Comissions
i voluntaris

El 2017 ha estat l’any de la implementació 
de la nova organització de les activitats 
de voluntaris del Centre Excursionista de 
Catalunya, formada per diferents actors que 
intervenen en la creació, gestió, difusió i 
execució de les activitats.

Els vocals (voluntaris) en són la base i 
l’element més important. Amb la seva 
experiència, coneixements, implicació i 
dinamisme, mes rere mes van alimentant el 
calendari de propostes d’activitats, i amb 
la seva capacitat de convocatòria fan que 
moltes de les activitats que es proposen 
s’acabin duent a terme amb èxit.

També s’han creat les comissions, grups 
de voluntaris que coordinen les activitats 
segons el seu perfil (neu, excursionisme, 
alta muntanya, etc.). Els comissionats, 
responsables de cada comissió, són els 
encarregats de coordinar els vocals que 
organitzen les activitats relatives al seu perfil 
i de rebre, validar i distribuir al calendari 
totes les propostes d’activitat que els 
arriben.

Igualment, s’ha creat la figura del 
Coordinador d’Activitats de Voluntaris, que 
té una doble funció: coordinar les diferents 
comissions i consolidar un calendari global 
d’activitats de voluntaris de tot el CEC que 
sigui coherent, variat, atractiu i innovador.

En aquesta organització també hi tenen un 
paper clau el departament de Màrqueting 
i Comunicació, que és responsable de la 
difusió del calendari d’activitats a través 
de la web, el Butlletí i la Newsletter; i 
l’àrea d’Atenció al Soci, que s’encarrega 
d’introduir totes les activitats a la web i de 
gestionar incidències, reserves, peticions, 
liquidacions, etc.

Tot i que tenim un ampli marge de millora, 
hem de ser optimistes pel que fa a l’horitzó 
de futur. Aquest 2017, malgrat ser un any 
de canvis, ja s’ha notat un cert impacte 
de la nova gestió del calendari d’activitats. 
D’altra banda, la coordinació entre l’equip 
professional del CEC i el teixit de voluntariat 
ha estat prou bona i tot fa pensar que 
seguirà millorant, ja que cada vegada tenim 
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més la sensació de ser tots al mateix vaixell i 
d’estar remant en la mateixa direcció.

Reforçant els arguments exposats, tenim 
unes xifres molt superiors d’activitats en 
comparació amb l’any 2016, fet que reforça 
el convenciment d’anar per bon camí. S’han 
realitzat 248 activitats, amb un total de 
3.548 participants. D’aquests, 3.446 eren 
socis del CEC.

Per perfil d’activitat, les de la Comissió 
d’Excursionisme són les que més 
participació han generat, amb 2.088 
inscripcions, seguides de les activitats 
culturals, amb 610; les d’alta muntanya, 
amb 283, i les de la Comissió de Famílies, 
amb 213. A les propostes de Ciència i 
Neu hi han participat 141 i 137 persones, 
respectivament, i les activitats d’aigua i 
BTT han atret 49 participants cadascuna. 
Finalment, la Comissió de Barrancs ha 
comptat amb 12 participants.

Cal destacar, també, que a finals d’any 

es va crear la Comissió de Curses de 
Muntanya, que ja es va presentar a la 
Cursa de Collserola. Aquesta comissió 
ha començat amb força, i gràcies al 
dinamisme dels seus comissionats té bones 
perspectives de creixement.

Per acabar, cal esmentar tres factors 
rellevants: en primer lloc, entre finals de 
2017 i inicis de 2018 s’han dut a terme tres 
cursos de voluntaris, que han permès un 
reciclatge dels antics vocals del Centre i 
l’entrada de noves persones compromeses 
amb l’acció del CEC. En segon lloc, s’ha 
produït la incorporació de nous joves en 
l’acció de voluntariat, que s’han sumat als 
que ja teníem al Centre i han contribuït a 
augmentar la implicació del grup i el seu 
sentiment de pertinença. Finalment, hi ha 
hagut un gran creixement de participants 
a les sortides de la Comissió de Famílies, 
gràcies a unes activitats que combinen el 
vessant esportiu amb aspectes culturals, 
naturals i científics.
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9. Escola de 
Muntanya i 

Guies

A l’Escola de Muntanya, durant l’any 2017 
s’han dut a terme un total de 18 cursos, 
que han comptat amb la participació de 
140 persones (de les quals 90 eren socis 
del CEC). Els cursos amb més participació 
han estat, per aquest ordre, els d’alpinisme 
al Pirineu i als Alps, els de flora i diversitat 
vegetal a Catalunya, els d’escalada en roca 
(relatius als nivells 1, 2 i 3), els d’esquí de 
muntanya, els d’orientació i, finalment, els 
d’escalada en gel.

Enguany s’ha atenuat la caiguda d’activitats 
i participants que s’havia anat produint 
en els darrers anys, i fins i tot hi ha hagut 
un petit repunt a finals d’any que ens ha 
permès acabar amb una lleugera millora 
econòmica en comparació amb el curs 
anterior. 

En aquest sentit, cal destacar la creació de 
noves propostes formatives d’alpinisme en 
format d’estada, desenvolupades al massís 
del Mont Blanc, als Alps francesos, que 
han permès donar continuïtat als cursos 
d’iniciació que fem al Pirineu durant la 
temporada d’hivern.

L’Escola de Muntanya del CEC segueix 
sent un referent en l’àmbit de la formació 
a Catalunya, en gran mesura gràcies als 
guies professionals i formadors d’alt nivell 

que componen l’equip, i també es configura 
com una porta d’entrada de nous socis que 
s’apropen a l’entitat amb un interès molt 
enfocat a la formació.

Pel que fa a les activitats organitzades des 
de Guies del CEC, durant l’any 2017 se 
n’han executat un total de 37, amb una 
participació de 465 persones, de les quals 
38 eren socis. Entre les activitats tècniques 
que s’han realitzat, hi ha sortides d’escalada 
en roca a Montserrat i al Pedraforca; 
descensos de barrancs a Catalunya i a 
l’Aragó; activitats d’alpinisme al Pirineu, 
als Alps i a d’altres països; sortides 
d’espeleologia; vies ferrades i raquetes de 
neu.

Finalment, cal destacar les col·laboracions 
que s’han desenvolupat amb diverses 
entitats de Barcelona al llarg d’aquest l’any, 
com les activitats organitzades al Parc 
Natural de Collserola per als casals infantils 
del Club Tennis Barcino; les sortides amb 
l’entitat Grup Caliu, que treballa per a la 
millora de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies, i també les visites a la seu històrica 
del CEC realitzades per grups d’estudiants 
i professors americans interessats en la 
cultura, la història i l’esport a Catalunya.
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10. Infants i 
jovent

Enguany s’han posat en marxa la majoria 
de projectes relacionats amb els menors 
del club, activitats que havien desaparegut 
de la realitat del CEC i la recuperació de les 
quals era prioritària. La seva implementació 
ha comportat la incorporació de nous 
socis, així com l’establiment de sinergies 
amb altres col·lectius del Centre i amb 
les institucions i el barri. En total, hi han 
participat més de 150 infants i joves.

Grup de Muntanya 4 Columnes

El grup de menors del Centre es va posar 
en marxa a l’octubre, i des d’aleshores 
ha realitzat una sortida mensual. Pel que 
fa a la participació, va començar amb 30 
inscrits i ha acabat l’any amb 35. Durant 
el curs 2016-17 es va dur a terme una 
convocatòria entre els socis per incorporar 
nous voluntaris que es volguessin implicar 
en la seva dinamització. Un cop reunit 
un grup estable, l’equip professional va 
organitzar unes jornades formatives per 
poder afrontar el projecte amb garanties. 
Hem acabat l’any amb un equip consolidat 
de set membres.

Extraescolar d’escalada al Boulder del 
CEC

Aquest projecte va veure la llum al febrer 
de 2017 i a partir del segon trimestre ja va 
assolir una gran participació.

Extraescolar d’escalada en centres escolars

Arran de l’èxit assolit amb les sessions del 
Boulder, s’ha iniciat una prova per replicar el 
projecte a l’escola Els Porxos (barri del Clot), 
que acabava d’instal·lar un plafó. L’activitat va 
començar al novembre amb una sessió cada 
dilluns. 

Colònies de Setmana Santa

Les Colònies de Setmana Santa es van 
realitzar a l’Alberg Roques Blanques de Ribes 
de Freser, de la mà dels guies professionals 
del CEC.

Campaments d’estiu

La Vall d’Àneu va ser l’escenari dels 
campaments del CEC del 2017. Aprofitant 
que hi havia fet la formació durant l’últim 
trimestre del curs 2016-17, l’equip de 
voluntaris del CEC es va implicar directament 
en l’execució dels dos torns de campaments, 
que es van celebrar l’última setmana de juliol i 
la primera d’agost.

Casals d’estiu

Arran dels contactes duts a terme amb 
l’Escola Lanaspa de Terrassa, vam acordar 
organitzar el seu Casal d’Estiu, que es va 
realitzar durant sis setmanes entre juny i 
setembre.
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11. Centres 
escolars

El 2017 va ser el quart any de vida del 
Departament d’Activitats per a Centres 
Escolars del CEC. Gràcies a una proposta 
d’activitats molt potent i consolidada i a un 
equip de monitors amb molt de rodatge, 
podem afrontar nous reptes que de mica 
en mica ens permetran integrar-nos en els 
programes educatius de les escoles de 
Catalunya.

En els temps actuals, la feina transversal i 
les col·laboracions entre entitats que poden 
aportar, cadascuna, l’expertesa en el seu 
àmbit, constitueixen un model d’èxit. És 
aquí on identifiquem el gran potencial del 
CEC a l’hora d’aportar la seva experiència 
en la utilització del medi natural com a eina 
educativa eficaç.

Quan, ara fa uns quatre anys, des del Centre 
Excursionista de Catalunya vam dissenyar 
la proposta d’activitats adreçada als centres 
educatius, ho vam fer amb l’esperit de 
transmetre els valors que ens aporta el 
contacte directe amb la natura i com la 
muntanya ens pot ajudar a créixer tant a 
nivell cognitiu i físic com en l’àmbit personal i 
social, és a dir, incidint transversalment en els 
quatre vessants del desenvolupament d’un 
infant. Creiem que el medi natural és l’aula 
de vida que ens permet treballar tots aquests 
aspectes i l’entorn que fa que els infants 
tinguin un nivell molt més alt de receptivitat 
vers els continguts.

Durant aquest procés, hem après a adaptar-
nos a les necessitats dels equips docents i 
hem assolit un nivell d’expertesa important 
en l’elaboració de propostes o projectes 
que van més enllà d’una activitat concreta. 
Pel que fa als continguts, els nostres punts 
forts són la descoberta del medi natural 
com a reclam per despertar l’interès dels 
joves; l’excursionisme i l’orientació com a 
mitjans per dur a terme aquesta descoberta; 
la sensibilització mediambiental com a eina 
per canviar el nostre entorn més proper, 
i l’aventura com a mitjà de socialització i 
d’interacció entre els infants.

Aquest és l’horitzó que busquem, i per 
assolir-lo ens plantegem un seguit d’accions 
de difusió i de connexió tant amb els 
centres escolars com amb els serveis 
educatius municipals i de la Generalitat, 
que ens permetin establir noves sinergies i 
potenciar el nostre creixement.

L’any 2017 hem realitzat un total de 52 
activitats, distribuïdes en cinc estades i 
47 sortides d’un dia. Han estat activitats 
de caràcter divers –hi destaquen les 
d’orientació, excursionisme, trekking 
aquàtic, raquetes de neu i tècniques de 
progressió hivernal– que ens han permès 
d’apropar la muntanya a 2.850 infants i 
joves de Catalunya.
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12. Viatges Arran del pla de viabilitat econòmica 
realitzat el 2017, es va decidir que el CEC 
tenia l’experiència i la capacitat suficients 
per organitzar viatges d’alt valor que 
promoguessin la difusió del coneixement. 
Durant el 2017 s’han fixat les bases 
d’aquest projecte que pretén oferir als 
socis i al públic en general un servei de 
qualitat que els acosti la possibilitat de 
viure experiències úniques a les muntanyes 
d’arreu del món.

En un primer moment es van concentrar 
totes les accions administratives. 

A l’octubre es va organitzar un primer viatge 
al massís del Saghro, a l’Anti Atles marroquí, 
que va comptar amb set participants i va ser 
objecte de valoracions molt positives. 

L’etapa final de l’any ha consistit en 
organitzar una sèrie de viatges atractius 
i variats de cara al 2018. Entre aquestes 
propostes hi ha viatges culturals (Vall 
d’Aran, Rússia, abadies de França, 
Llemotges, etc.), de natura, de fotografia 

(Costa Rica) i esportius, així com 
també trekkings emblemàtics (Islàndia, 
Himàlaia, Perú, Bolívia, Nepal, Alps, etc.) i 
ascensions tècniques (Mont Blanc, Cervino, 
Aconcagua, etc.).

Totes aquestes propostes estan 
conduïdes per guies professionals o bé 
per col·laboradors d’alt nivell amb molta 
experiència que hi poden aportar un valor 
afegit.

Així mateix, el CEC també compta amb la 
col·laboració de socis voluntaris per a la 
realització de viatges, tant esportius com 
culturals.

La valoració d’aquesta iniciativa és molt 
positiva entre les persones que han 
sol·licitat informació o bé s’han dirigit a 
nosaltres per altres canals. Per això, creiem 
que si seguim apostant per una oferta de 
viatges variada, atractiva, diferenciada i 
associada amb els valors del CEC tenim 
moltes possibilitats de consolidar el projecte 
a curt termini. 
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13. Cultura 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 dipositats a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya, la Biblioteca de 
Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

Arxiu Fotogràfic

L’Arxiu Fotogràfic segueix oferint els 
serveis que són propis dels arxius i bancs 
d’imatges, com ara l’adquisició d’aquestes 
per a l’estudi i la recerca, publicacions, 
exposicions o emissions de televisió. 
Aquest 2017 hem atès 105 consultes 
presencials i més de 2.500 consultes per 
correu electrònic, i hem rebut 240.000 
consultes a través de la Memòria Digital de 
Catalunya. També hem difós els nostres 
fons fotogràfics a través de 26 Newsletter, 
26 àlbums Flickr i Facebook.

Enguany han fet ús dels nostres fons 
entitats com l’Ajuntament de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Girona, l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, la Institució de les Lletres 
Catalanes, l’Institut Ramon Muntaner, la 
Fundació Josep Pla, la Fundació Barcelona 
Olímpica i la Fundació Mies van der Rohe, 
entre moltes altres.

També hem participat en 49 exposicions, 
del les quals destaquem:

• “Franco, República i Victòria. Impunitat i 
Espai Urbà”, El Born Centre de Cultura i 
Memòria de Barcelona.

• “Ramon Casas. La modernitat 
anhelada”, Museu Maricel de Sitges, 
CaixaForum Madrid i CaixaForum Palma.

• “Picasso romànic”, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya de Barcelona.

• “La Masia Catalana”, Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Barcelona.

• “Dicen que hay tierras al este. Los 
vínculos históricos entre Aragón y 
Cataluña”, Palacio de Sástago de 
Saragossa.

• “Born. Històries d’un mercat”, El Born 
Centre de Cultura i Memòria.

• “Antoni Gaudí. Barcelona”, Museu d’Art 
Modern de Moscou.

• “Puig i Cadafalch. Arquitecte de 
Catalunya”, Museu d’Història de 
Catalunya.

Arxiu Històric

L’Arxiu Històric del CEC (AHCEC) ha 
atès amb normalitat la gestió dels fons 
documentals, compartida amb l’Arxiu 
Nacional de Catalunya (ANC). Els fons 
anteriors a 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.

Actualment, el fons històric està compost 
per 250 ml de capses normalitzades i 
40,5 ml de planeres de gran format, i està 
ubicat a les instal·lacions de l’ANC. El fons 
modern, compost per 38 ml de capses, es 
troba a la seu del CEC.

Aquest 2017 s’han atès 119 consultes 
internes i 90 externes fetes per socis, no 
socis i institucions, arribades per correu 
electrònic o personalment a sala, així com 
13 consultes institucionals de la Diputació 
de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, 
el Museu Municipal de Badalona, l’Arxiu 
Municipal de Viladecans, l’IEC, l’Ajuntament 
de Montferri, el Museu Picasso i el Banc 
de Sabadell. A l’ANC també han atès 25 
consultes derivades des de l’AHCEC. 

Biblioteca

La Biblioteca, reconvertida en sala de 
lectura, està oberta cada tarda als socis 
de l’entitat. Aquest 2017 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 poden ser consultats i sol·licitats 
en préstec a través del Catàleg Col·lectiu de 
Biblioteques Excursionistes.
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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 
2017 s’ha inventariat la col·lecció d’aparells 
fotogràfics, procedent de l’Arxiu fotogràfic, 
que actualment està dipositada a l’Institut 
Geològic i Cartogràfic de Catalunya.

Activitats i participació

Enguany el CEC ha participat en múltiples 
actes culturals, entre els quals volem 
destacar el següents:

• Participació a l’Any Puig i Cadafalch amb 
la “Ruta Puig i Cadafalch a la Vall de 
Boí”, en què va participar un centenar de 
persones.

• Conferència sobre l’exposició “La Masia 
Catalana” al Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona.

• Jornada formativa arxivística de 
l’ESAGED, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Intervenció a la taula rodona 
“Treballar al sector privat: la situació dels 
arxius esportius”.

• XVI Congrés d’Arxivers i Gestors 
Documentals de Catalunya, a Reus. 
Comunicació “Els arxivers a l’àrea de 
Cultura del CEC. Treballar al sector privat: 
el programari lliure en els arxius esportius. 
El cas desenvolupat per l’AHCEC”.

• III Congrés Internacional d’Història dels 
Pirineus, a Andorra. Presentació de 
la comunicació. “L’excursionisme de 
muntanya al segle XIX. Els orígens de 
l’excursionisme cultural i les expressions 
artístiques sobre els Pirineus. La col·lecció 
de dibuixos de l’AHCEC (1876-1936)”.

• Visites a la Sagrada Família, a càrrec 
del consoci Jordi Bonet, qui en dirigí les 
obres entre 1985 i 2012.
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14. Seu Social El 2017 s’ha iniciat la restauració i 
dignificació de les sales nobles del CEC, 
projectades per Lluís Domènech i Montaner 
i inaugurades el 1905 sota la presidència 
de Cèsar August Torras. S’ha proposat una 
intervenció mínima en aquests espais per tal 
de restituir-los l’esplendor que havien anat 
perdent amb el pas del temps. També s’ha 
intervingut a la sala d’actes: se n’han retirat 
alguns elements de mobiliari sobrers i s’han 
obert les vidrieres sobre les columnes. A 
banda d’això, s’ha equipat la sala amb un 
nou equip de projecció i un reproductor de 
Blu-ray.

La sala de juntes s’ha buidat de mobiliari 
modern i acull, en canvi, una acurada 
selecció de peces. Al mobiliari històric se li 
ha aplicat un tractament d’anòxia gràcies a 
la col·laboració del Centre de Restauració 
de Béns Mobles de Catalunya. La sala 
també s’ha dotat d’un monitor interactiu per 
a reunions i presentacions.

Activitats

El grup d’Història i Art ha programat a la 
sala d’actes una nodrida i variada llista 
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 presentació de la 
Copa del Món d’Esquí de Muntanya; la 

presentació del llibre “10 anys de recerca 
botànica”, d’en Josep Nuet; una conferència 
musical a càrrec d’en Josep Vives; l’acte 
d’homenatge a en Ferran Latorre després 
d’assolir el repte “CAT 14x8000”; el concert 
del Cor de Cambra de Santa Maria de 
Palautordera; l’homenatge a les dones del 
CEC, i el concert de Nadal amb la Coral 
Contrapunt.

El grup de Cinema i Vídeo ha seguit 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.

La seu social també va acollir el 59è 
Certamen de films amateurs d’excursions, 
reportatges i documentals; i el 80è 
Certamen estatal de vídeo no professional 
- Selectiu UNICA 2017, 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 la darrera 
edició d’aquest concurs, que es va celebrar 
a Dortmund el mes d’agost, es va obtenir 
una medalla d’or, una de plata i dues de 
bronze.

A més d’aquests esdeveniments, enguany 
la seu social també ha allotjat el 27è curset 
de vídeo digital.
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15. Boulder Situada al número 29 del carrer Sant Pere 
Més Alt, la Sala de Boulder del Centre 
Excursionista de Catalunya consta de dos 
espais: un per relaxar-se o fer estiraments 
i altres exercicis, i un altre més gran que 
allotja els plafons d’escalada.

Des dels seus inicis, la Sala de Boulder no 
ha estat només un centre d’entrenament 
d’escalada, sinó també punt de trobada per 
als socis del CEC, que s’hi reuneixen per 
compartir experiències, establir relacions, 
preparar projectes i gaudir d’una bona 
estona compartint una passió. Alhora, 
durant aquest 2017 s’ha consolidat com un 
espai idoni per a la realització d’activitats 
extraescolars, i s’ha utilitzat com a aula de 
formació en alguns cursos del Centre.

Actualment, la zona escalable té una 
superfície de 45 m2 i està composta per 
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.

Aquest any s’ha iniciat el programa 
“L’escalada, escola de vida”, dirigit a 
joves que pateixen risc d’exclusió social 

a causa del seu entorn familiar, social i 
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 dues entitats molt 
actives al barri com són la Fundació Mercè 
Fontanilles i la Fundació de l’Esperança.

Al llarg de 2017 també s’ha continuat amb 
les activitats extraescolars d’escalada, 
adreçades a infants d’entre 7 i 17 anys.

En l’àmbit més lúdic, el passat mes de 
maig la Sala de Boulder va acollir la 
BoulderFest, un open de bloc de tres dies 
que va comptar amb la participació de 60 
socis (dividits en tres categories: masculina, 
femenina i júnior), i en el qual va prevaler 
l’esperit festiu. 

Finalment, aprofitant l’espai de l’aula, hem 
recuperat la Fira de Material d’Ocasió i de 
Segona Mà del CEC. L’edició d’enguany, 
celebrada a finals de novembre, va tenir 
una molt bona acollida per part dels socis 
de l’entitat, tant dels usuaris (compradors 
i venedors) com dels voluntaris que hi van 
participar.
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16. Refugis Un nou equip ha iniciat la gestió dels 
vuit refugis del CEC. La primera etapa 
d’actuació inclou un ampli ventall d’activitats 
per millorar-los i dinamitzar-ne l’ús. El 
gran objectiu a llarg termini és fer que 
esdevinguin espais de confort, descans 
i aixopluc amb bones condicions de 
seguretat, eficiència energètica i protecció 
del medi natural, al servei d’un ampli perfil 
d’usuari.

Per assolir-lo calen importants mitjans 
econòmics, que s’hauran d’aconseguir 
a partir dels recursos generats pels 
mateixos refugis i a través d’aportacions 
i subvencions externes, tant públiques 
com privades. En aquest sentit, s’ha 
establert una primera col·laboració amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.

Un altre objectiu és millorar el compte 
d’explotació dels refugis, i per aquest 
motiu hem emprès actuacions com ara 
regularitzar els preus d’estada, i elaborar un 
pla de comunicació a través dels mitjans, 
començant per la revista “Muntanya”.

La primera actuació s’ha realitzat al 
refugi Ventosa i Calvell, i ha consistit en 
l’ampliació de les instal·lacions mitjançant 
la construcció d’un edifici annex de fusta i 
metacrilat, dissenyat per l’arquitecte Josep 
Bunyesc. El nou espai ha permès crear un 
habitatge digne per als guardes i adjunts 

–així com una sala d’assecat i un nou 
magatzem– i ampliar el nombre de sanitaris 
i dutxes. La capacitat del refugi, tanmateix, 
es manté en 69 usuaris. La inversió prevista 
és de 310.000 euros i s’executarà en dos 
exercicis.

A més, s’han realitzat petites actuacions 
en altres refugis: s’ha millorat la potabilitat 
de l’aigua al refugi d’Ulldeter, s’ha 
refet la caseta d’emmagatzematge de 
bombones de gas al Josep Maria Blanc 
i s’han fet diverses reparacions al refugi 
d’Amitges. Finalment, s’ha iniciat l’estudi 
de reconstrucció del Xalet de la Molina, 
establint un primer pla de consolidació de 
l’edifici i un estudi de la seva viabilitat futura.

En un altre ordre de coses, la comissió ha 
començat a participar, juntament amb altres 
estaments esportius, en la impulsió del 
programa Refucat per ordenar i projectar 
els serveis d’allotjaments a la muntanya 
del Pirineu català, així com en el programa 
interfronterer Copyl per a la coordinació i 
modernització de la xarxa de refugis del 
Pirineu.

Aquest any s’han fet 38.242 pernoctacions 
en refugis del CEC, per 38.122 l’any 
anterior, la qual cosa suposa un augment 
del 0,3%. Els ingressos han passat dels 
179.035 euros de 2016 a 207.669 euros, 
amb un augment del 16%.



Conclusions

17. Conclu-
sions i 

objectius

Durant l’exercici 2017 s’han posat les bases de la transformació que ha de dur a la viabilitat 
del CEC. Els efectes d’aquest canvi s’han començat a observar en l’aspecte qualitatiu, i 
esperem que al llarg de 2018 ho facin de manera molt més evident, i també en l’aspecte 
quantitatiu. 

El resultat econòmic de 2017 ha estat molt dolent però hem complert amb el pressupost 
aprovat, que va ser confeccionat amb voluntat de transparència i pragmatisme. 

Tenim un pla de viabilitat a tres anys. El pressupost 2018 s’ha dissenyat seguint les 
directrius d’aquest pla i preveu reduir de forma dràstica el dèficit al compte de resultats. 
Per això, 2018 serà un any crucial en què s’ha d’observar el punt d’inflexió cap a la 
sostenibilitat.

L’any 2017 s’ha aconseguit redefinir la coordinació entre la Junta Directiva i l’equip 
professional, així com establir una sèrie de comissions amb els voluntaris. Aquests canvis 
han ajudat a generar més dinamisme i activitats.

2018 ha de ser l’any de la consolidació de la nova estructura i de l’organització i l’obertura 
de totes les línies d’activitat previstes al pla estratègic i al pla de viabilitat.



Estats
financers



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA   Memòria d’activitats 2017 28

18. Balanç
econòmic

31/12/2017 31/12/2016

A) ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible

Immobilitzat material

lnversions immobiliàries

Béns de patrimoni cultural

lnversions en enititats 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

6.582.968,94

37.235,04

1.194.018,14

1.145.970,15

4.187.665,92

2.404,05

15.675,64

800.653,68

10.651,99

172.352,80

2.353,44

5.519,20

609.776,25

7.383.622,62

6.544.119,19

41.392,63

1.234.888,84

1.071.786,03

4.186.607,00

2.404,05

7.040,64

1.229.453,60

14.292,65

166.453,76

-25.721,66

10.930,41

1.063.498,44

7.773.572,79

ACTIU
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31/12/2017 31/12/2016

A) PATRIMONI NET

Fons propis

Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)

Subvencions, donacions i llegats rebuts, i 
altres ajustaments

B) PASSIU NO CORRENT

Provisions a llarg termini

Deutes a llarg termini

C) PASSIU CORRENT

Provisions a curt termini

Deutes a curt termini

Creditors per activitats i altres 
comptes a pagar

Periodificacions a curt terminiIU

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

7.128.799,62

6.906.334,61

-307.588,05

222.465,01

47.483,61

0,00

47.483,61

207.339,39

9.500,00

87.964,38

89.516,71

20.358,30

7.383.622,62

7.530.193,95

7.213.922,66

-287.973,77

316.271,29

85.392,65

0,00

85.392,65

157.986,19

0,00

48.427,52

87.861,13

21.697,54

7.773.572,79

PASSIU
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19. Pèrdues
i guanys

INGRESSOS GENERALS 

Quotes socis

Revista “Muntanya”

Altres ingressos Centre

 ACTIVITATS PROFESSIONALS

Activitats professionals esportives

Activitats professionals cultura

ACTIVITATS VOLUNTARIS

Comissions

Campaments

REFUGIS

Ingressos lloguer

ALTRES INGRESSOS

Competicions

Subvencions

Ingressos varis

TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ

426.791,45

416.371,45

8.920,00

1.500,00

241.796,01

213.115,00

28.681,01

382.169,00

292.819,00

89.350,00

209.511,40

209.511,40

340.990,55

25.500,00

271.540,88

43.949,67

1.601.258,41

426.766,26

417.256,09

9.003,89

506,28

203.550,89

177.410,51

26.140,38

342.444,75

251.084,75

91.360,00

212.259,08

212.259,08

286.696,69

26.364,00

210.942,64

49.390,05

1.471.717,67

PRESSUPOST EXECUTAT

INGRESSOS
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PRESSUPOST EXECUTAT

DESPESES GENERALS 

Cost personal

Arrendaments

Reparacions, manteniment i conservació

Assegurances

Revista “Muntanya” i butlletí

Subministraments i serveis exteriors

ACTIVITATS PROFESSIONALS

Activitats professionals esportives

Activitats professionals cultura

ACTIVITATS VOLUNTARIS

Comissions

Campaments

REFUGIS

Despeses refugis

ALTRES DESPESES 

Competicions

Despeses varies

Amortitzacions 

Interessos i financers

Impostos

TOTAL  DESPESES EXPLOTACIÓ

RESULTAT D’ EXPLOTACIÓ

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

RESULTAT COMPTABLE FINAL

760.495,35

463.214,66

14.946,45

65.481,19

76.799,42

65.859,87

74.193,76

256.960,68

164.374,00

92.586,68

368.829,08

280.059,46

88.769,62

20.000,00

20.000,00

371.910,69

93.381,21

30.614,47

107.822,97

2.033,76

138.058,28

1.778.195,80

- 176.937,40

126.860,00

- 303.797,40

768.731,44

461.083,47

14.143,18

68.564,29

80.083,90

70.191,40

74.665,20

188.889,21

131.929,17

56.960,04

321.142,11

241.843,21

79.298,90

17.102,40

22.254,28

355.123,98

81.263,31

62,055,91

101.875,99

5.188,63

99.588,26

1.650.989,14

- 179.271,47

128.316,58

- 307.588,05

DESPESES



In
Memoriam
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Joan M. Acarín Tusell

Pere Nolasc Acarín Tusell

Lluïsa Alaman Martínez

Rafael Battestini Pons

Enric Bernadàs Rey

Josep-Ramon Bierge Cerón

Joaquim Bofill Ferré

Manuela Caparrós Castellví

Jaume Cardona Torras

Patricia Costa Pueyo

Joan Dalmau Reda

Neus Encarnación Mas

M. Teresa Ferrer Mallol

Ignasi Forcada i Salvadó

Francesc Fortun Lapuerta

Josefa Fuentes Bayó

Emilio Gabarré Arruebo

Joaquim Gràcia Lorés

Josep M. Griera Martí

Anna Mico i Rodenas

Joan Moragas Badía

Roberto Nebot Gozalbo

Benet Oliver-Rodés Iclapes

Alfons Piñol Guillén

Rosa Rahola Leal

Pere Rodríguez Marià

Matilde Romagosa Bertrán

Montserrat Rubio Lois

Joan Soler Bultó

Juan Sória Salvador

Montserrat Tosca Saura

Martí Trujols Queralto

Pilar Valls Coma

Jordi Valls Maseda

Enric Viayna Ornosa

M. del Remei Vidal i Forns

Maria Vilalta Rubí

Josep Viñas Riera

Oda Zantop

21. Relació 
de socis

Socis i sòcies que ens han deixat entre gener del 2017 i abril del 2018:
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El nostre estimat amic Ignasi Forcada 
i Salvador ens va deixar el 22 de març 
d’enguany, als 81 anys d’edat.

N’Ignasi va néixer a Barcelona el 1937, 
temps difícils per tothom, i un cop acabat 
el batxillerat va estudiar per ser advocat i 
s’especialitzà en Dret Canònic. Seguint les 
seves creences, formà part de l’Obra, on va 
exercir diverses responsabilitats abans de 
dedicar-se de ple a treballar a l’escola de 
l’IESE. En aquest centre es va convertir en 
tot un referent, reconegut per tothom, i fou 
un dels pilars de la creació de la seva nova 
seu de Barcelona.

Soci del Centre, va ser un destacat 
excursionista en el sentit més radical de 
la paraula. Estimava el país i el volia donar 
a conèixer. Seves són algunes guies tan 
esplèndides com “12 camins mil·lenaris”, 
“Del Lluçanès a la Cerdanya per camins 

ramaders” i “Els itineraris per Collserola”. 
Fou Vicepresident en el mandat de 
2012 a 2017, durant el qual assumí la 
responsabilitat del Fons Documental del 
Centre i buscà col·laboracions com les 
del mossèn Antoni Pladevall o Jaume 
Sobrequés. Van ser temps difícils al Centre 
i ell, amb les seves relacions, va ser decisiu 
per a superar-los.

També va ser un impulsor i divulgador del 
Camí d’Andorra, que partint del Santuari 
de Pallarons, a prop de Peramola, ens 
porta fins a Sant Julià de Lòria. Era un 
actiu col·laborador del Centre del Raval, a 
Barcelona, on la seva feina fou reconeguda 
pel propi Prelat del l’Opus Dei.

N’Ignasi era una persona afable. Sempre 
rialler, comprensiu i entregat a la seva feina, 
fou conseqüent amb les seves creences 
i sempre feu gala d’una finíssima ironia, 
pròpia d’un català de soca-rel.

Ignasi 
Forcada 

i Salvadó

Membre del Grup de Joves del CEC. 

“Gràcies per compartir la teva gran passió, 
la muntanya, amb tots aquells que et vàrem 
conèixer”.

Àlbum d’homenatge realizat pels seus 
amics:

https://issuu.com/grattiaplena/docs/gracies-
final

Roberto
Nebot

 i Gozalbo

El passat 15 d’agost ens va deixar en Rafael 
Battestini i Pons, soci molt estimat de la 
nostra entitat.

Va néixer el 6 de juliol de 1932 a Barcelona 
i es va exiliar, amb els pares, a França 
amb motiu de la Guerra (in)Civil. Metge de 
professió que va exercir fins a la jubilació, va 
dedicar la seva vida a la ciència i va publicar 
nombrosos articles i llibres.

Com a soci del Centre va col·laborar en 
diverses tasques fent d’impulsor i ponent 
del Curs de Medicina de Muntanya. Va 

exercir com a facultatiu al Cottolengo 
del Padre Alegre fins a l’últim moment, 
sempre desinteressadament. Fou un home 
afable, d’una memòria extraordinària, que 
va estimar la nostra terra i en va defensar 
la història, la llengua i les tradicions. Vam 
gaudir de la seva companyia en nombroses 
excursions, viatges i trobades socials, on 
sempre mostrava el seu tarannà amb bon 
humor.

Rafael, et trobarem a faltar i, per 
descomptat, no t’oblidarem.

Rafael
Battestini 

i Pons






