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Resum de l’acta de l’Assemblea
General Ordinària del 14 d’abril
El 14 d’abril passat es va desenvolupar l’Assemblea General Ordinària de socis del Centre
Excursionista de Catalunya corresponent a
l’any 2010. S’inicià amb l’aprovació de l’acta
de l’Assemblea anterior, i a continuació amb la
lectura resumida i l’aprovació de la Memòria
del curs 2010.
Tot seguit el president va presentar el seu
informe en dues parts. La primera tractava
sobre els fets més rellevants del 2010, l’estat
de comptes i la liquidació de l’exercici 2010,
així com el balanç del 2010 en comparació
amb el del 2009. La segona part de l’informe
de la Presidència va tractar de la presentació
del pla de treball i del pressupost per a l’exercici del 2011.
Pel que fa a l’informe anual corresponent al
2010, el més destacable es pot resumir en els
següents punts. En primer lloc, el manteniment del nombre de socis respecte a l’any
2009. Segonament, les millores en les
instal·lacions del refugis d’Amitges, Josep M.
Blanc, Ciríac Bonet i Ventosa i Calvell. Del refugi d’Amitges tenim setència de l’Audiència de
Lleida favorable als interessos del Centre. Amb
el refugi Josep M. Blanc ha estat signat un
contracte d’ús de l’equipament amb ENDESA
per un període de 70 anys. El refugi Ventosa i
Calvell es troba afectat per la Resolució de 17
de setembre del 1998, segons la qual va
esdevenir bé de domini públic, i el Centre en
perdia la propietat; a hores d’ara el Centre ha
demanat l’empara del Síndic de Greuges. Pel
que fa al xalet de la Molina, ha estat decidit un
pla per refer aquest refugi en dues etapes: una
primera fase per consolidar els elements
estructurals i façanes, i una segona fase per
fer les obres de millora necessàries per complir amb les normatives. Ha estat acordat un
pla per finançar la primera fase amb la Diputació de Girona, el Consell Català de l’Esport i la
Conselleria d’Obres Públiques amb la contribució de 300.000 € cadascú.
Les actuacions que s’han fet a l’Àrea Documental i Arxius del Centre han seguit el pla

establert per l’arxiu històric, la cartoteca i
biblioteca i l’arxiu fotogràfic. S’ha invertit en la
realització d’un nou dipòsit de l’arxiu fotogràfic
i de documents de gran valor que en garanteix
la conservació. S’ha obtingut una subvenció
del Ministeri de Cultura per a les obres de l’arxiu intermedi. També s’han fet un seguit d’actuacions per donar a conèixer el fons documental i arxivístic del Centre. S’ha fet una
taxació oficial per conèixer el valor de l’arxiu
fotogràfic i del fons d’art.
Les millores que s’han fet al local social del
Centre són la construcció d’un nou dipòsit per
emmagatzemar adequadament l’arxiu fotogràfic, la cartoteca i els documents delicats;
s’han fet nous espais i sales de reunions per a
les seccions, i s’ha instal·lat una sala d’escalada de bloc al tercer pis. També s’han fet
accions judicials dirigides al pagament dels
danys en el pis del carrer de Llibreteria.
Tot i que s’han fet millores al lloc web del
Centre per permetre espais interactius per al
socis, els resultats no han estat del tot satisfactoris, cosa que requereix fer inversions
importants per part del Centre per a un correcte funcionament del lloc web.
Un gran nombre de socis reben el Butlletí
d’activitats únicament per correu electrònic,
cosa que representa una mesura d’estalvi
notable i un servei per al soci més ràpid.
Pel que fa a les activitats per al jovent, hi ha
la normativa que les sortides amb menors de
18 anys han d’anar a càrrec de monitors diplomats en muntanya, però no monitors de lleure.
Aquest fet encareix molt les sortides per a
joves menors. Per això les solucions que s’han
adoptat són les de continuar amb el grup infantil, i per als més grans de 13 anys oferir un ventall de cursos de l’Escola de Muntanya, i també
oferir estades en refugis del Centre a preus
competitius en el període de vacances.
Potser un dels aspectes més importants en
l’informe de la Presidència ha estat l’estudi fet
per a la creació d’una fundació amb les finalitats següents: preservar el patrimoni documen-

tal, arxivístic i el fons d’art del Centre; preservar
el patrimoni immobiliari del Centre i gestionar
els patrimonis del Centre de manera eficient i
professional, perquè no siguin cap càrrega per a
l’entitat, però amb la premissa que la propietat
del patrimoni serà sempre del Centre.
En l’apartat de celebracions es va destacar
la participació del Centre en diversos actes per
celebrar el 25è aniversari de l’ascensió catalana a l’Everest, i també del 40è aniversari de la
revista Muntanya.
Presentats tots aquests aspectes i fets el
aclariments oportuns, es va passar a exposar
l’estat de comptes a 31 de desembre del
2010, que es va aprovar unànimement. Per al
2012 es va proposar de facultar la Junta Directiva per apujar les quotes, si l’IPC és baix, fins
al doble de l’IPC, però amb un topall del 7%
com a màxim, quedant aprovada aquesta proposta per majoria.
A continuació s’exposà el pla de treball per
a l’any 2011, que es pot resumir en l’acabament dels projectes relatius al patrimoni documental i l’arxiu intermedi; la continuació del
projecte de digitalització de l’arxiu fotogràfic; la
negociació d’una concessió administrativa per
al refugi Ventosa i Calvell; el començament de
les obres del xalet de la Molina i les millores
del refugi Josep M. Blanc.
També comtempla el pla del treball del
2011 les millores al lloc web, la participació
del Centre en el Congrés de l’Excursionisme, i
la continuació de les gestions per a la creació
d’una fundació per a la preservació del patrimoni de l’entitat. Posteriorment, es van presentar els pressupostos per al 2011, que van
ser aprovats.
Després de la lectura de les propostes del
socis, es van ratificar els següents càrrecs de
la Junta Directiva: Francesc Estrada (vocal responsable de BTT), Joan Jover (vocal responsable de Relacions Institucionals) i Jordi Ollé
(vocal responsable d’Esquí Nòrdic).
Els socis que vulgueu llegir l’acta completa
de l’Assemblea General Ordinària del Centre
Excursionista de Catalunya del 14 d’abril del
2011, és a la vostra disposició a la Secretaria
del Centre de dilluns a divendres, en horari
laborable.

