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1. EL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA



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

És una institució capdavantera del món de 
la muntanya, arrelada en la societat civil, i eix  
vertebrador de l’excursionisme en les seves 
diferents manifestacions des de l’any 1876.

El Centre Excursionista de Catalunya es 
reconeix en el seu passat amb la voluntat 
d’obrir nous  camins, i es mou per un desig 
de modernitat i d’innovació.

Hereu i continuador de l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques, en 
l’estudi de les riqueses naturals i artístiques, 
el Centre és pioner i referent  contemporani 
en l’assoliment de fites esportives en les 
nostres muntanyes i arreu del món.



MISSIÓ

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

El Centre Excursionista de Catalunya 
també té per objectiu l’acostament 
al medi natural i cultural de tota la 
ciutadania, fet que inclou tota mena 
d’activitats a la muntanya o que s’hi 
relacionin, per poder conèixer i estudiar 
tot el que la natura ofereix de notable, 
així com les tradicions, els costums, 
la llengua i l’art en totes les seves 
manifestacions.

VALORS

Els valors que caracteritzen el Centre  
Excursionista de Catalunya són:

• El respecte i amor a la natura, la  
cultura i la ciència.

• La profunda estimació del país, 
la seva llengua i la seva cultura.

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

• La gratuïtat i dedicació dels 
seus  socis.

EIXOS
VERTEBRADORS

El Centre Excursionista de Catalunya 
ha estat tradicionalment una entitat 
profundament arrelada a la societat 
civil catalana, un referent, en molts 
moments  clau, de la conservació i 
recuperació de la llengua, la cultura i en 
el coneixement del país.

Avui en dia, el Centre Excursionista de 
Catalunya està al servei de la societat i la 
cultura catalanes a través de tres eixos 
vertebradors:

• La cohesió de país a partir de la 
seva  descoberta.

• La inclusió social de col·lectius de 
risc a través del gaudi de la natura.

• La facilitació a tota la ciutadania 
de l’accés  a la natura de forma 
ordenada i  sostenible.



Els òrgans de govern del Centre Excursionista 
de Catalunya són l’Assemblea General de 
Socis i Sòcies i la Junta Directiva. El govern 
de l’entitat està garantit a través de les 
directrius  donades per la Junta Directiva 
i emmarcades en els principis i criteris 
aprovats per l’Assemblea  General.

El voluntariat i la seva activitat estan 
organitzats a través de comissions que 
s’articulen en 5 línies de participació: 
activitats al medi  natural, ciència, cultura, 
acció social i de gestió i projectes.

D’altra banda, l’equip professional, sota el  
lideratge del director general, té l’encàrrec  
d’assolir les fites marcades per la Junta 
Directiva.

ORGANITZACIÓ

COMISSIÓ
DE

VOLUNTARIAT

COMISSIÓ
D’ACTIVITATS

COMISSIÓ
DE

REFUGIS

ALTRES
COMISSIONS PROJECTES

ASSEMBLEA GENERAL 
DE SOCIS I SÒCIES



ACTIVITATS

Pla d’activitats: més de 600 
activitats  anuals organitzades en 
cicles per a les  diferents edats i 
tipologies. Amb la participació de  
voluntaris. 

Més de 45 cursos de formació 
programats durant tot l’any i 400 
participants els darrers dos anys.

Participació anual de 4.000 infants 
de diversos centres escolars.

Activitats per a socis i no socis: 
Alpinisme, curses de muntanya, escalada, 
descens de barrancs, descens de canyons 
i engorjats, marxa nòrdica, bicicleta de  
muntanya, cicloturisme, esquí de fons, 
esquí de muntanya, raquetes de neu,  
caiac de mar i vies ferrades.

Competicions i esdeveniments: 
Cursa de Collserola, Ral·li d’Esquí de  
Muntanya, NordiCEC, RodaCEC, Festa de  
la Neu, Geogimcana.

Escola de Muntanya: 
Cursos de totes les disciplines de 
muntanya i estades formatives als 
Pirineus i als Alps.

Agència de viatges: 
Organització de viatges turístics, culturals 
i de muntanya arreu del món.

Infants i jovent: 
Activitats i formació per a escoles, a  
través del projecte GR Natura en horari  
lectiu, i activitats d’educació en el lleure  
(extraescolars, casals, campaments, 
travesses, esplai). Organització dels  
Campaments Infantils de Catalunya.

Més de 150 participants el darrer any.



El CEC és sobretot una gran comunitat de 
gairebé 15.000 persones (socis, participants 
en activitats esportives, famílies, joves, nens, 
escoles, etc.), molt activa, que té com a 
interessos principals la pràctica d’activitats 
que tenen lloc al  medi natural al llarg de tot 
l’any.

L’entitat disposa de canals de comunicació 
propis amb una audiència significativa, que 
inclouen diferents suports: en paper i digitals. 

A més, compta amb un gran nombre de 
seguidors a les xarxes socials. 

COMUNITAT CEC
   LA COMUNITAT CEC EN XIFRES

• 4.700  socis.

• 7 refugis amb més de 38.000 
pernoctacions.

• 600 activitats anuals amb més de 
8.000 participacions els darrers dos 
anys.

• 700 clients del servei de Guies del CEC 
(Team Building, guiatges, etc).

• Més de 400 participants als cursos de 
l’Escola de Muntanya.

• Activitats i formació per a 4.000 
infants de diferents centres escolars al 
llarg de l’any.

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

• Més de 50.000 seguidors a les xarxes 
socials.

Tot plegat suposa prop d’un milió  
d’impactes qualitatius anuals i una 

visibilitat significativa.



Web (dades mensuals)

• 12.000 sessions.

• 6.100 usuaris únics.

• 41.500 pàgines vistes.

• 3:15 temps sessió.

Revista Muntanya

• Periodicitat: trimestral. 

• Difusió: 20.000 lectors (versió paper i digital) 
segons el baròmetre de l’APPEC. 

Newsletter informatiu (2 setmanals)

• 3.450 adreces.

• Índex d’obertura: 34,5 %.

• % clics: 8,8 %.

Facebook (seguidors)
• CEC: 12.218.

• Escola de Muntanya: 5.065.

• Grup Facebook CEC: 3.425.

• Refugis CEC: 16.779

Twitter
• CEC: 3.216.

Instagram
• CEC: 5.647.

• Refugis: 15.495.

TOTAL: 61.854



2. PROJECTES 
ESTRATÈGICS



CONTEXT I OBJECTIUS:

L’entitat disposa de diverses 
instal·lacions ubicades al centre de la 
ciutat de Barcelona: la seu social, un 
edifici d’època gòtica on es conserven 
quatre columnes romanes, i una sala 
d’escalada per tal de cobrir el vessant  
més esportiu.

D’altra banda, compta també amb un  
magatzem general ubicat a Terrassa.

El CEC aposta per una seu d’estructura 
descentralitzada, mantenint el vincle 
amb el que sempre ha estat el seu 
barri i esdevenir un focus d’activitat 
ciutadana, cultural i institucional per a 
tot el país.

EQUIPAMENTS

  PROPERES PASSES:

• Boulder - sala d’escalada.  
Una ampliació que permetria 
generar un espai d’acollida per 
al joves i incrementar la zona 
d’escalada amb tres usos: l’ús de  
la instal·lació per part dels socis i  
ciutadans, la formació d’infants i el 
gaudi per a joves en risc  d’exclusió 
social.

• Seu social Paradís. Remodelació 
dels espais de la biblioteca i 
la sala del CADE, així com la 
pavimentació. Això permetria un ús 
més intensiu i endreçat de la seu  
social.



CONTEXT:

El Centre disposa de 7 equipaments oberts al 
medi natural arreu del territori.

Aquests equipaments ofereixen un servei 
públic de gran importància, perquè estan 
situats en els llocs més emblemàtics, i es poden 
classificar en refugis de muntanya (ubicats en 
alçada i lluny de nuclis urbans), i xalets (ubicats 
prop de nuclis urbans).

Les funcions dels refugis d’una entitat  
d’utilitat pública són:

• Fomentar la seguretat a la muntanya i 
donar aixopluc en cas d’emergència.

• Facilitar l’accés a l’alta muntanya i als 
llocs protegits, actuant com a camp base 
per a la realització d’activitats.

• Fomentar el respecte envers el medi  
natural.

• Promoure la formació, descoberta i  
interpretació de la natura.

• Fomentar un oci saludable, sostenible i 
no consumista.

REFUGIS

Refugis CEC

Refugis

Refugio Ventosa i Calvell

Refugio de Amitges

Refugio Ciriac Bonet

Refugio Josep Maria Blanc

Xalet Refugi, Juli Soler Santaló

Refugi d'Ulldeter

Refugio de la Renclusa

Antic xalet refugi C.E.C.

Capa sin nombre
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OBJECTIUS:

Aconseguir que els refugis  
esdevinguin espais de qualitat,  
descans, confort, informació,  
sostenibilitat i aprenentatge,  tot 
fomentant un oci saludable,  sostenible 
i no consumista.

En aquest sentit, el projecte pretén 
posar a punt els refugis del Centre 
perquè continuïn sent una referència  
a tots els Pirineus, donant-los el valor 
que es mereix un servei públic que 
apropa els ciutadans a la muntanya.

REFUGIS

PROPERES PASSES:

Ampliació i remodelació del refugi  
d’Ulldeter: 

• Millora de l’eficiència energètica.

• Augment del confort de les  
instal·lacions per als visitants.

• Millora dels sistemes de  gestió 
de residus minimitzant l’impacte 
mediambiental de les instal·lacions 
i l’activitat que  s’hi desenvolupa. 

• Incorporació de la tecnologia i  
connectivitat.

• Disseny, implementació i millora  
de la seguretat i els plans  
d’emergència.



PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL REFUGI D’ULLDETER



INFORMATITZACIÓ

CONTEXT I OBJECTIUS:

El sistema informàtic del CEC rep el 
nom de K2 i ha estat dissenyat per 
donar resposta a les moltes activitats 
que donen vida a l’entitat i gestionar 
de forma eficient tot allò que té 
relació amb els socis,  vinculat a una 
plataforma informàtica sòlida que 
garanteixi una tecnologia  de futur.

L’objectiu en aquesta línia d’actuació  
és avançar en el procés de millora i  
adequació tecnològica del Centre, en 
especial la tecnologia de la informació.

  PROPERES PASSES:

• Adequació i desenvolupament  
de les TIC: incorporació i 
consolidació de les noves  
tecnologies en la gestió de l’entitat. 
Es basaria en actualitzacions de 
CRM i web,  inversió en equips, 
servidor  d’imatges de l’Arxiu 
Fotogràfic i  connectivitat.

• Desenvolupament d’una APP 
pròpia vinculada a les activitats del 
medi natural.



VOLUNTARIAT 
CONTEXT I OBJECTIUS:

El CEC és una entitat construïda a  
partir del voluntariat. Els voluntaris  
són, doncs, una part essencial tant a 
l’hora de generar activitats com de  
projectar la seva imatge a l’exterior.

Volem invertir en un equip de 
voluntaris amb talent que ens 
permetran posar els actius del CEC al 
servei de tota la ciutadania. Per fer-ho, 
el Centre disposa de dos instruments: 
el Pla de Voluntariat i el  Pla 
d’Activitats.

  PROPERES PASSES:

• Formació dels voluntaris des 
d’un doble vessant: humà i en 
valors i coneixement del medi 
natural.

• Generació de continguts 
formatius de qualitat.

• Adquisició de material tècnic i  
equipament.



INFANTS I JOVENT
CONTEXT I OBJECTIUS:

El CEC ha reforçat recentment el 
projecte adreçat als més joves, tot  
aprofitant les possibilitats que el medi 
natural i la muntanya ofereixen per 
treballar valors com l’estimació i el 
respecte al país, l’amistat, la  igualtat 
i la coeducació.

Aquest projecte es concreta en 
l’anomenat GR Natura (sender 
educatiu), un itinerari de descoberta 
del territori, al llarg de les etapes de 
creixement dels infants i joves vinculat 
al currículum escolar.

El GR Natura es desenvolupa en 
dos àmbits: els centres escolars 
i institucions pedagògiques i les 
activitats d’educació en el lleure dutes a 
terme pel CEC.

  PROPERES PASSES:

• Consolidació i obertura dels  
Campaments Infantils de 
Catalunya, on podem iniciar els 
joves i infants en la descoberta de la 
natura.

• Implementació d’un currículum  
excursionista que al llarg del curs  es 
dugui a terme través del Grup de 
Muntanya 4 Columnes.

• Dotació d’equipament i material  
tècnic, així com l’elaboració de  
continguts per a monitors, guies i els 
mateixos infants.



ESCOLA DE MUNTANYA
CONTEXT I OBJECTIUS:

A través de l’Escola de Muntanya 
d’Adults, el CEC posa tot el seu 
coneixement sobre natura, muntanya i 
esport al servei de la ciutadania.

Els objectius de l’escola són:

Formar i crear coneixement sobre el 
món natural per a tota la ciutadania.

Facilitar l’accés endreçat i segur a la  
muntanya.

Fomentar un oci saludable,  
responsable, sostenible i no  
consumista.

Potenciar l’activitat física al medi  
natural segura i sostenible.

  PROPERES PASSES:

• Cursos de formació: 
desplegament dels cursos de  
l’Escola de Muntanya per a tota  
la ciutadania i per a col·lectius 
concrets, ja sigui a través de cursos 
esportius, d’alpinisme o d’altres de 
ciència, com la  botànica.

• Dotació d’equipament i material  
tècnic, així com elaboració de 

continguts formatius.



PATRIMONI CULTURAL
CONTEXT I OBJECTIUS:

La cultura és un dels pilars sobre els 
quals es construeix el CEC des dels  seus 
orígens, el 1876.

L’entitat sempre ha treballat per a la  
divulgació, difusió i conservació del  
patrimoni.

Els actius de l’entitat són:  

Biblioteca:

Especialitzada en excursionisme i 
esports de muntanya, aplega més de 
10.000  monografies i és una de les 
biblioteques  patrimonials més grans 
del país.

Cartoteca:

7.000 registres de cartografia 
cronològicament variada, amb 
mapes datats des del segle XVII fins a 
l’actualitat.

Arxiu Històric:

Servei especialitzat en la gestió i el  
tractament de la documentació, en la  
seva custòdia i en la seva divulgació.

Arxiu Fotogràfic:

750.000 imatges des de 1860. Servei  
públic i gratuït de consulta del fons.

  PROPERES PASSES:

• Conservació, catalogació, 
digitalització i difusió de l’Arxiu 
Històric i dels Fons d’Art del  CEC. 

• Facilitació de l’accés als 
fons  documentals per part dels  
gestors, dels socis de l’entitat i de 
la ciutadania, ja sigui de  manera 
presencial o telemàtica.



3. AVANTATGES 
DEL MECENATGE



ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

El Centre Excursionista de Catalunya és una entitat declarada d’utilitat pública per la 
seva tasca en el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i 
esportiva, de l’excursionisme i l’acostament al medi natural i cultural de tots els ciutadans.

La condició d’entitat d’utilitat pública va ser guanyada en el passat per la trajectòria del 
Centre, els seus valors i les seves aportacions al país, valors que continuen definint el 
projecte de país del Centre i, per tant, la seva utilitat pública.

Un dels avantatges d’aquesta condició és que tant les quotes com les donacions es poden  
desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda o en l’impost de societats.

A continuació t’expliquem els principals avantatges fiscals dels quals et podràs beneficiar.



BENEFACTORS
Persones físiques
DINERS * - Deducció en la quota de l’IRPF **

ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ AMB DEDUCCIÓ FISCAL

Donació de béns mobles, 
immobles i drets.

Cessió gratuïta de l’usdefruit 
sobre immobles, valors, altres 
béns i drets

Convenis de col·laboració 
(empresaris o professionals)

Contractes de patrocini publicitari 
(empresaris o professionals)

Dels primers 150 €
82,5%

37,5%
A partir de 150 €

42,5%
A partir de 150 € si és donació recurrent ***

* Límit de la deducció en l’IRPF: 10% de la base liquidable.
** Els percentatges de deducció corresponen a la suma del 75%, 30% o 35% per la condició d’entitat d’utilitat pública, més el 
15% del tram autonòmic relatiu al foment de la llengua catalana, que s’aplica a la meitat de la donació (7,5% sobre el total). 
*** A partir del 3r any consecutiu.



EMPRESES
Persones jurídiques

DINERS - Deducció en l’impost de societats (IS) *

De la donació puntual35%

40%
De la donació recurrent **

ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ AMB DEDUCCIÓ FISCAL

Donació de béns mobles, 
immobles i drets.

Cessió gratuïta de l’usdefruit 
sobre immobles, valors, altres 
béns i drets

Convenis de col·laboració.

Contractes de patrocini publicitari.

* Límit de la deducció en l’IS: 10% de la base imposable.
** A partir del 3r any consecutiu.



PER A MÉS INFORMACIÓ POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES, CONSULTAR EL NOSTRE WEB O VISITAR-NOS:

mecenatge@cec.cat www.cec.cat/mecenatge Tel. 681 203 210 C/ Paradís, 10 · Barcelona




