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Introducció
La Memòria que presentem a continuació és un recull dels actes i activitats
que ha portat a terme el Centre Excursionista de Catalunya, que gràcies a l’aportació dels voluntaris que dediquen el seu
temps i esforços, ha complert ja els
130 anys de la seva existència.
La Junta Directiva del Centre, i també
les Juntes Directives de les Seccions,
continuen treballant perquè no es perdi
l’esperit associatiu, esportiu i cultural de
nostra entitat.
Ens trobem amb l’inconvenient que el
temps va passant, que els nostres voluntaris es fan grans i que les seves possibilitats físiques van minvant. El jovent
costa que entri a formar part de tasques
de responsabilitat, i encara menys que
agafi càrrecs directius dins les Seccions;
fins i tot els edificis es van fent vells, i
es van deteriorant les instal·lacions.
A l’exposició que farà el president, deixarà constància de la problemàtica dels
nostres refugis, de les normatives oficials
i legals que es modifiquen i s’actualitzen.
Aquells edificis que enguany eren emblemàtics, resten obsolets, amb el consegüent cost econòmic que representen les
obres de manteniment i adequació.
Els nostres directius esmercen els
esforços en cercar i crear activitats
noves, que ens acostin al jovent i que al
mateix temps, acostin aquest jovent als
nostres locals i a les nostres activitats.
Les activitats que fem fora dels locals del
Centre, com ara les curses i competicions, (Vall d’Aran, la Molina, Collserola,
etc.), ens ajuden a mantenir un contacte
amb la resta de població, però una de les
poques contraprestacions que podem
rebre de les despeses econòmiques que
representen, és la de la publicitat externa
que ens vulguin fer els mitjans de comunicació. El millor mitjà de comunicació
que té ara per ara el Centre és escampar
les notícies, les seves activitats, els seus
serveis, etc., de boca en boca.

Amb aquesta intenció, aquest any
s’ha creat la Vocalia d’Atenció al Soci i
Dinamització Social. Pretenem que el
nou soci conegui tots els racons de la
casa. Per això es fa un acte de recepció
dels nous socis, on el mateix president
del Centre els dóna la benvinguda, i després es fa una visita a totes les àrees,
(sala d’actes, de trofeus, d’exposicions,
etc.), s’ofereix un petit obsequi de recordatori de la seva nova incorporació al
Centre, un petit refrigeri, i també se’ls
dóna a conèixer el videoreportage Quatre
Columnes, testimoni gràfic d’una part
important de nostres activitats.
Enguany s’ha aprovat un pla d’activitats pels propers cinc anys molt ambiciós, però al mateix temps molt realista.
L’objectiu principal és, sens dubte, fer
més socis, i fer que aquests nous socis
se sentin bé al Centre.
Els canvis polítics ajuden poc a una
estabilitat de gestió de les entitats que,
com la nostra, es dediquen principalment
a fer activitats sense ànim de lucre. Les
noves lleis (com la Llei de l’Esport), les
rectificades polítiques de subvencions
(que cada vegada són mes estrictes i difícils d’aconseguir), les noves normatives

de locals (instal·lacions, seguretat, incendis, etc.) fan que la part econòmica es perjudiqui notòriament, i que cada cop més,
el Centre hagi de dependre dels recursos
econòmics que aporten els socis.
Tenim 2.000 m2 de local social, amb
el consegüent cost de personal, serveis,
impostos, assegurances, càrregues fiscals, etc.; tenim vuit refugis de muntanya
que es van fent vells, (adequacions a les
noves normatives, reparacions, remodelacions, nous plans urbanístics, etc.) que
cada dia es fa més difícil de poder-los
mantenir. No obstant això, la Junta Directiva continua constantment fent gestions
i contactes per tal de poder aconseguir
subvencions externes d’organismes oficials o d’entitats privades.
La catalogació, arxiu i conservació del
nostre patrimoni documental requereix
personal especialitzat, maquinària i elements nous i moderns per poder posar-lo
a l’abast de tothom. Existeix un projecte
d’adequació i unificació de tot l’Arxiu Històric Documental en un sol lloc adient i
organitzat per poder fer l’inventari i la
catalogació, i perquè el personal especialitzat pugui desenvolupar la seva tasca
adequadament.
Estem dins uns anys de contenció de
la despesa, cal distribuir acuradament
els recursos econòmics de què disposem, i dedicar tot el que es pugui a la
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promoció de les noves activitats, el
manteniment dels locals i el benestar
dels socis actuals. Si augmentem les
activitats augmentarem el nombre de
socis, i, per tant, també els ingressos
de quotes. D’aquesta manera podrem
fer noves activitats i avançar.
Durant l’any hi ha un gran nombre
d’altes de socis i, tanmateix, un nombre considerable de baixes, que ens
porta al final d’any a un resultat de
moviment de socis petit, encara que
estable. Hem de captar nous socis,
però al mateix temps hem de mantenir
els que ja tenim, hem de crear un clima
de companyonia perquè s’hi trobin bé.
Aquest any s’ha procedit a fer un
canvi de local de l’administració.
La nova vocalia d’Atenció al Soci ha
volgut homenatjar als socis voluntaris que
fan de vocals de Seccions, una trobada
sens dubte original, formativa i social que
al mateix temps fomenta l’associacionisme i permet intercanviar experiències.
S’ha establert portar a terme un dia
del soci, una convocatòria amable de
reunió oberta a tots els nostres socis,
que en un lloc com el complex esportiu
de Can Caralleu, es puguin trobar, i al
voltant d’un petit aperitiu, compartir les
opinions i activitats amb els membres
d’altres Seccions i la Junta Directiva.
Podem comptar amb espais de reunió: la sala de juntes, la sala de trofeus, la sala nova del primer pis, la sala
de conferencies del 5è pis i la nova
sala de vicepresidents, habilitada en
l’antiga administració.
Per satisfer a la majoria dels socis,
l’entrada del carrer Paradís 10 és oberta,
i també l’entrada de Paradís 12, on hi ha
la nova àrea d’atenció al soci i l’ascensor.
L’àrea d’atenció al soci és la primera
presa de contacte amb el futur nou soci,
on s’informa de les activitats, i un lloc
important de relacions amb el soci actual.
El personal professional de l’entitat
és, sens dubte, un actiu important, perquè el contacte amb els socis és una
valuosa eina de relacions publiques i font
d’informació, en especial de tot allò que
el soci considera que no marxa bé. La
seva tasca, silenciosa i efectiva, ajuda a
fer la vida associativa del Centre. És just,
per tant, que consti el nostre agraïment.
El total aproximat d’activitats realitzades l’any 2006 ha estat de 460, i el
total d’inscrits a aquestes activitats ha
estat de 12.719, amb un volum de
recursos per ingressos de 300.274,15.

Les principals Seccions o activitats
que han enregistrat major nombre de
socis han estat: Geografia i Ciències
Naturals (3.357 inscrits), Muntanya
(2.683), Història i Art (2.567) i Cinema
i Vídeo (2.490). L’Escola de Muntanya
ha comptat amb 203 inscrits en els 21
cursos que ha portat a terme.
Les Seccions del Centre han enregistrat un moviment constant de socis,
havent arribat a final d’any amb el
seguent resum:
Secció

Altes Baixes Socis

Muntanya

97

CADE

11

19

134

Esquí

26

35

712

Càmping

28

44

661

ERE

13

7

138

Geografia
i Ciències Naturals

140 2.251

5

17

397

Cinema i Vídeo

10

6

119

Fotografia

13

12

308

Assemblea General Ordinària
El dia 28 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del Centre Excursionista de Catalunya corresponent a
l’any 2005. Vca obrir l’Assemblea el
president Puente, que va saludar els
assistents i va demanar la designació o
nomenament de dos interventors d’acta d’aquesta sessió. Són designats per
l’Assemblea els socis Joaquim Ferrandiz i Rovira i Ramon Guiu i Ribes.
Aprovació de l’Acta de l’Assemblea
anterior
L’Assemblea la dóna per aprovada.
Aprovació de la Memòria de l’any 2005
El Secretari Joan M. Martínez-Moro procedeix a llegir la Memòria dels curs
2005. Un cop finalitzada la lectura l’Assemblea l’aprova per unanimitat.
Informe de Presidència.
Continuant amb l’ordre del dia el president va fer una exposició de la situació
del Centre, dels actes més significatius, les realitzacions fetes i dels projectes futurs.
Aprovació de l’estat de comptes
del 2005
El tresorer Josep Maria Zamora procedeix a fer una àmplia exposició de l’estat de comptes a 31 de desembre.
L’Assemblea aprova l’estat de comptes
per unanimitat.
Aprovació del Pressupost
per a l’any 2006

Es va procedir a l’exposició del pressupost per a l’any 2006. El tresorer va
explicar els conceptes més significatius
i va aclarir els dubtes d’alguns dels
membres de l’Assemblea. Un cop finalitzada la projecció de les transparències,
els socis donen la seva conformitat al
pressupost presentat i en conseqüència
l’Assemblea l’aprova per unanimitat.
Ratificació de càrrecs de Junta Directiva
Seguint els punts de l’ordre del dia, el
president demana a l’Assemblea la ratificació dels càrrecs nomenats provisionalment per la Junta Directiva (fins l’acceptació estatutària per l’Assemblea),
en el decurs de l’any, per cobrir les
vacants que s’han anat produint.
Els càrrecs i persones proposades són:
Vicepresident primer: Manuel Castellet
i Solanas
Vocal: Joan Campañà i Ros
Vocal: Montserrat Puig i Borrell.
L’Assemblea ratifica aquests càrrecs.
La Junta Directiva
La Junta Directiva del Centre, constituïda per quatre anys, que va sorgir del
procés electoral convocat d’acord amb
el que estableixen els Estatuts, amb
els càrrecs electes per proclamació de
candidatura, el 14 de març del 2005,
que, afegits als que ho van ser dos
anys abans (2003) i als nomenats per
la Junta Directiva de l’11 d’abril del
2005, queda formada per:
President: Josep Manel Puente i Pubill
Vicepresident primer: Manuel Castellet
i Solanas (ratificat per l’Assemblea)
Vicepresident segon: Francesc Banqué
i Molas
Secretari: Joan Manuel Martínez-Moro
Tresorer: Josep Maria Zamora i Estapé
Vicesecretari: Anton Abel i Bonada
Vocal: Andreu Rafa i Martínez
Vocal: Francesc Olivé i Guilera
Vocal: Antoni Flo i Tomàs
Vocal: Joan Campañà i Ros (ratificat
per l’Assemblea)
Vocal: Montserrat Puig i Borrell
(ratificat per l’Assemblea)

Equipaments del Centre
Problemes al xalet i capella de la Molina
Per motiu d’unes obres que tenen lloc
als terrenys annexos del xalet de la Molina han aparegut unes greus esquerdes
tant al xalet com a la capella. Després
de demanar els informes tècnics necessaris, els trècnics n’han aconsellat el
tancament provisional.
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Les gestions i tràmits que han de
continuar, prop de les empreses constructores, organismes oficials i entitats
locals implicades en aquesta desgraciada circumstància, seran llargues, cares
i feixugues, encara que l’equip directiu
del Centre vetllarà, en tot moment, perquè, si és possible, es torni a recuperar
el xalet de la Molina tal com era.
Federacions espor tives, autoritats
locals i comarcals han manifestat al Centre el seu suport.
Inauguració del refugi de la Renclusa
El 30 de setembre es va inaugurar la
remodelació del refugi de la Renclusa,
del qual tenen la titularitat compartida
el Centre Excursionista de Catalunya i
la Federación Aragonesa de Montañismo. Es va comptar amb la presència de
diverses personalitats del món de l’excursionisme i la política, de entre les
quals cal destacar, el president del
Govern d’Aragó, el Sr. Marcelino Iglesias, l’alcalde de Benasc i altres batlles
de la regió, el representant del Consejo
Superior de Deportes, els presidents
de la FAM, de la FEDME i del CAF de
Tolosa.

Moviment de socis
El moviment de socis que ha enregistrar
el Centre durant l’any 2006 posa de
manifest l’elevat nombre d’altes i baixes en el decurs de l’any. Vam començar l’any amb 5.255 socis, i hem arribat
a 31 de desembre amb 5.164 socis.
Aquesta tendència de petita disminució
(91 socis menys), reafirma la opinió que
s’han de fer noves activitats amb la
intenció de mirar de captar més socis.
Les altes durant l’any 2006 han estat
de 328 socis nous, una quantitat important d’incorporacions, no obstant això les
baixes han estat de 419 socis, una gran
part d’aquestes per defuncions i manca
de pagament de les quotes.

El Centre del nou segle
Al llarg de l’any hem anat rebent donatius
de diversos socis per tal de col·laborar
amb les despeses de les obres del nou
estatge social del carrer de Paradís 12.

Presència del Centre
Com és habitual la presència del Centre
en els mitjans de comunicació ha estat
important. El president del Centre ha
estat requerit en nombroses ocasions,
a la premsa, ràdio i TV.
El manteniment de les relacions ins-

titucionals, les entrevistes, reunions,
converses del president Puente, els
vicepresidents Manuel Castellet i Francesc Banqué, i altres membres de la
Junta Directiva amb alts càrrecs de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, federacions esportives, i altres entitats excursionistes, societats civils
catalanes, Consell Català de l’Esport,
Sportcultura Barcelona, han estat constants i gairebé sempre fructíferes.
El Centre representa i forma part del
Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Patronat
de Núria, Consell Consultiu del Consorci del Parc Natural de Collserola, Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge, Consell General de La Caixa,
Spor tcultura Barcelona, G-16 (Grup
d’Entitats Representatives de la Societat Civil Catalana), Consell Municipal
d’Associacions de Barcelona, i altres
federacions i associacions.
El Centre va participar també en les
Terceres Jornades de Verdaguer Excursionista, celebrades a Vil·la Joana.
TV3 de Catalunya va emetre un programa especial titulat Catalunya íntima
del periodista i consoci Daniel Romaní,
sobre espais i paisatges poc coneguts,
en el qual el Centre hi va fer la seva
aportació.
A la sala d’actes del Centre, amb la
presència del segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona Jordi Portabella, va tenir lloc la presentació i roda
de premsa del projecte Ruta de les Llibertats, promogut per l’Institut del Paisatge i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona.

Jornada del 11 de febrer
Prèvia convocatòria als presidents de
Seccions i comissions del CEC i altres
membres directius, el dissabte 11 de
febrer, es va portar a terme una jornada
de treball, o reunió – debat, en la qual
cada participant va poder aportar la
seva opinió de com pensava que podria
millorar el Centre en diverses àrees,
social, cultural, esportiva, econòmica i
imatge. Les seves conclusions van quedar recollides per ser estudiades amb
deteniment i poder valorar les seves
possibilitats de portar-les a terme.

Actes institucionals
Diada de Sant Jordi
L’acte de la diada de Sant Jordi va tenir

3

lloc el diumenge 23 d’abril al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona,
posteriorment als parlaments del president del Centre, el Sr. Josep Manel
Puente i altres autoritats, el Dr. Enric
Llebot, catedràtic de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre
de l’Institut d’Estudis Catalans, pronuncià la conferència ¿El temps és boig?
Es lliuraren les insígnies de platí, or i
argent als socis que van complir 75, 50
i 25 anys a l’entitat.
Va cloure l’acte el cor de la Universitat
de Barcelona, dirigit per Jordi Lluís Rigol.

Diada nacional de Catalunya
El dia 11 de setembre, amb motiu de la
Diada nacional de Catalunya, el Centre
va fer la tradicional ofrena de flors al
monument de Rafael de Casanova.

130è aniversari - actes
commemoratius
Els actes de commemoració del 130è
Aniversari del Centre es van portar a
terme al restaurant de l’Hotel Colon de
Barcelona, aquest any es va fer un dinar
de germanor en lloc de l’habitual sopar,
en el decurs del qual es van lliurar els
Premis Columna del Centre, que aquest
any han estat concedits a Narcís Rucabado i Franquesa i a Andreu Rafa i Martínez, per la seva dedicació al Centre
durant tants anys.
Tanmateix es va fer el lliurament de
la Medalla Jove al nostre consoci Eric
Villalon Fuentes, per les nombroses
consecucions esportives en representació del Centre. També es va lliurar una
placa commemorativa al Centre Excursionista de Lleida, amb motiu del centenari de la seva creació.
Van acompanyar a al president Puente, antics presidents del Centre (Enric
Nosàs, Josep M. Sala i Enric Puntís), vicepresidents, membres i càrrecs actius de
la Junta Directiva, presidents de Seccions
i socis (120 persones en total).

Curses, proves i marxes tècniques
El diumenge 29 de gener es va portar a
terme la 47a edició de la cursa CEC - Vall
d’Aran, a l’entorn de l’estació de Baqueira-Beret. Aquest cop la prova va ésser
puntuable per a la Copa del Món, Copa
d’Espanya per la FEDME, circuit proolímpic per la FEEC i 6è Trofeu del CEC.
Coincidint amb el 75è aniversari del
cremallera de Núria, es va portar a
terme la XLVIII edició del ral·li d’esquí
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de muntanya CEC - Vall de Núria, que va
incorporar com a novetat, aquest any,
el campionat de Catalunya per parelles,
i es van poder veure les pel·lícules
guanyadores del Festival Internacional
de Cinema de Muntanya de Torelló.
El diumenge dia 2 d’abril es va celebrar a Vilanova de Sau la V Marxa Combinada, organitzada pel CEC i puntuable
per a la VIII Copa Catalana de Marxes
Tècniques Regulades, que va constar
de regularitat lliure, Dufour, orientació i
regularitat.
La 50a Cursa de Veterans d’Esquí
Alpí, a Vall de Núria, es va suspendre
per les condicions climàtiques extremes
que impediren la celebració el 11 i 12
de març, programada dins del calendari
d’activitats commemoratives dels 75
anys de la inauguració del cremallera de
la Vall de Núria. Es va tornar a programar una mànega el 2 d’abril a la Molina,
coincidint amb la cursa comarques centrals interclubs, i eslàlom, que es va
celebrar el 22 d’abril a Vall de Núria.
El Centre va guanyar el Campionat
d’Espanya d’esquí de muntanya per
clubs, en un campionat clarament dominat per esportistes catalans. Diversos
socis del Centre van aconseguir primeres i segones posicions en les diferents
categories i proves.
El dia 8 de juliol es va portar a terme
una nova edició del Raid WIAR que
organitza el Centre, prova de durada de
dos dies pensada específicament per a
les dones, representat de nou el Campionat de Catalunya de l’especialitat.
El diumenge 29 d’octubre es va celebrar la 16a Cursa i caminada popular a
Collserola, organitzada conjuntament pel
Centre i l’Ajuntament de Barcelona, amb
participació d’una nombrosa inscripció.
El 8 d’octubre va tenir lloc la 7a cursa
alpina de la Molina, una clàssica del
calendari de Copa Catalana de curses
de muntanya i que enguany va representar el Campionat de Catalunya de l’especialitat, aprofitant el mateix dia per a fer
la Passejada de la Molina, modalitat
esportiva i activitat de caire excursionista, sense ànim de competició.

Àrea documental
Dels diversos contactes que s’han anat
portant a terme al llarg de l’any, amb
diferents persones i institucions vinculades al món de l’àmbit cultural, s’ha
aconseguit la renovació del conveni
amb el Departament d’Art de la Univer-

sitat Autònoma amb la cessió de dues
becàries que van realitzar treballs d’inventari del nostre patrimoni ar tístic;
tanmateix es van signar convenis amb
el Departament de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona i amb la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma.
Es van realitzar diverses visites per
a l’obtenció de recursos per a la Biblioteca, al director general de Cultura
Popular i Tradicional de la Generalitat
de Catalunya, i amb el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona.
S’ha renovat el conveni de subvenció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per a tres anys amb unes condicions molt favorables pel Centre.
Es va aconseguir una subvenció de
la Direcció General de Cooperació Cultural per a la Biblioteca i s’ha entrat a
formar part a el Catàleg de Biblioteques Universitàries de Catalunya, en el
seu catàleg unificat que afecta a la
Biblioteca i l’Arxiu Fotogràfic.
Converses amb l’historiador Joan B.
Culla per a la realització d’una conferència sobre les interaccions entre el CEC i
l’Institut d’Estudis Catalans, en ocasió
del centenari d’aquesta institució.
El dia 16 de febrer, a la sala d’actes
del Centre va tenir lloc la presentació
de l’àrea documental (Biblioteca, Estudi
de la Masia Catalana, Cartoteca, Filmoteca i Arxiu Fotogràfic), i es va donar a
conèixer l’estructura, el serveis i el contingut del patrimoni històric del Centre.

Contactes amb institucions
i càrrecs d’organismes oficials
Les visites, gestions i contactes efectuats al llarg de l’any per part del president i dels vicepresidents han estat constants. Alguns contactes o visites a
destacar són: Rafel Niubó, secretari general de l’Esport, Mercè Curull, directora
general i Lolo Ibern, per tractar els plans
d’inversions dels refugis. Amb el periodista Martí Boada i Toni Arbonés, pel projecte d’una sèrie divulgativa a TV3 de 13
capítols sobre prohoms dels pioners del
CEC. Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge, respecte a les Jornades de pedra en sec. Amb el Director
de l’Institut Meteorològic de Catalunya.
Amb la consellera de Cultura Catalina
Mieres, sobre l’exposició dels Papers de
Salamanca. Amb Ernest Maragall, secretari de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, per presentar el pla director

de patrimoni documental. Visita a Enric
Mata, president de la Caixa de Terrassa.
Amb el president de Caprabo. Amb Celestino Corbacho, president de la Diputació
de Barcelona, per obtenir finançament
per a l’àrea de patrimoni cultural. Amb
Joan Torras, president de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya. Amb el president del Patronat de la Vall de Núria. Amb
Ferran Mascarell, conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. Amb Josep
Vilarasau, president de la Fundació “La
Caixa”. Amb Ferran Bello, director del
Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional de Catalunya de la Generalitat. Amb la consellera de Salut, Marina
Geli. Amb Ignasi Delàs, director general
de Turisme de Catalunya.

Arxiu Fotografic
L’Arxiu Fotografic va portar a terme una
conferència sota el tema de «Fotografia
i radiologia» del Dr. Cèsar Comas Llaberia, a la sala d’actes.
En el decurs de l’any l’Arxiu Fotogràfic ha anat rebent diversos donatius de
fotografies, negatius, positius, plaques,
càmeres i altres estris antics relatius al
seu departament.

Filmoteca del cec - banc
d’imatges
Aquest any s’ha posat en funcionament
un nou fons històric documental d’imatges, amb el nom de Filmoteca del CEC,
que vol recollir tots aquells actes o activitats organitzats, patrocinats, amb relació
o amb participació del Centre, en pel·lícules, vídeos o qualsevol altre material
audiovisual realitzat o en poder dels nostres socis, per a passar-ho al format DVD.

Biblioteca
Dins la implementació del pla director
de la biblioteca s’han afegit una sèrie
de serveis d’informació basats en les
noves tecnologies:
Nova pàgina web per consultar del
catàleg de la biblioteca. Cerca a text
complet dels butlletins del Centre del
període 2005-2006. Motor de cerca
especialitzat en webs excursionistes.
Buidatge de sumaris o revistes especialitzades de temàtiques excursionista.
Punt d’accés a Internet: s’han habilitat dos punts d’accés a Internet a la
sala de lectura de la biblioteca per a
l’ús dels socis; un reservat a la consulta de la web de la biblioteca, i l’altre a
la consulta de cartografia digital.
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Nova pàgina web
Després de molt temps d’estudi i preparació, enguany s’ha posat en funcionament la nova pàgina web del Centre,
que pretén facilitar, entre d’altres gestions, la inscripció a les excursions i
sortides, de manera que qualsevol persona pugui fer la inscripció i el pagament sense moure’s de casa seva.

Nova etapa del Butlletí
per als socis
Continuant amb la línia oberta per la
Junta Directiva del Centre, que té per
objectiu millorar, entre altres coses, les
publicacions de la nostra entitat, s’ha
procedit a donar un canvi total al nostre
butlletí.

Presentació de llibres
El mes de febrer es va fer la presentació
del llibre Esquí de Muntanya, manual
pràctic, escrit pel nostre soci Albert Castellet Llerena.
El mes de març es va procedir a presentar el llibre Els Boscos de Catalunya. Aprofitament i futur, recull de conferencies de diversos ponents.
El dijous dia 6 d’abril va tenir lloc a
presentació del llibre original del nostre
consoci Ignasi Forcada, Josep Sánchez i
Laia Soler, titulat Del Lluçanès a la Cerdanya, resseguint camins ramaders, editat dins la col·lecció de Guies de Centre.
El dia 21 de juny es va presentar el
llibre Els camins de l’aigua, de Joan
Pallisé i Coflent, director del Ser vei
Meteorològic de Catalunya.
El dia 19 d’octubre es va fer la presentació del llibre Dia a dia, el darrer publicat
pel nostre consoci Estanislau Torres.
El dia 28 de novembre es presentà
el llibre Excursions Escollides per Catalunya, una obra col·lectiva del Centre
Excursionista d’Esplugues.

Exposicions
El mes de gener es va poder veure a la
sala Albert H. Gordon una exposició itinerant organitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el patrocini de
la Generalitat de Catalunya i de les diverses institucions que formen la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb la
col·laboració del Centre amb l’aportació
de diversos mapes del fons de la cartoteca, amb el títol Evolució Històrica de la
Cartografia dels Pirineus (Segles XIV-XXI).
El mes de març es va presentar la
Exposició La Lola de la Figuera, una his-
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tòria poc coneguda del Montseny, recull
de la estada que van fer a la masia de la
Figuera del Pla de la Calma, Joan Maragall, Lluís Millet, Amadeu Vives, Santiago
Rusiñol i Ramon Casas, entre d’altres.
Exposició de fotografies de M. Isabel
Giménez del GEG, de l’expedició a l’Antartida portada a terme l’any 2004,
sota el títol L’Antartida, el continent
desconegut.
La exposició itinerant Valentí Almirall.
Del federalisme al catalanisme polític,
que ja va estar exposada al Museu
d’Història de Catalunya i a diversos
indrets de Catalunya, es va traslladar
aquesta vegada a la Biblioteca Publica
Arús de Barcelona.
El Centre va cedir al Museu Cau Ferrat
de Sitges 15 dibuixos de Santiago Rusiñol propietat del CEC, per a l’exposició
que es porta a terme en ocasió del 75è
aniversari de la seva mort. El Consorci
del Patrimoni de Sitges ens va obsequiar
amb el llibre Rusiñol desconegut, recull
de dibuixos de l’insigne artista.

Conferència Mozart i la seva música
a càrrec de Joan Vives, musicòleg i
col·laborador de Catalunya Música. Le
nozze di Figaro, òpera de Mozart, projecció en DVD. Eugeni Oneguin, òpera de
Txaikovski, projecció en DVD. Concert
duo de guitarres, a càrrec d’alumnes de
guitarra del Conservatori del Liceu. Conferència de Carles Robert L’art de musicar films muts. Concert de trio de corda,
a càrrec d’alumnes de música del Conservatori del Liceu. Der Rosenkavalier,
òpera de Richard Strauss, projecció en
DVD. Concert de Nadal a càrrec del cor
de la Universitat de Barcelona.

Cicle de conferències

Distincions a socis

El dia 16 de maig es va portar a terme
una conferència a càrrec d’Albert Turull,
professor d’onomàstica de la Universitat
de Lleida, El territori català i els seus
noms de llocs, en commemoració del centenari del naixement de Joan Coromines.
Organitzat per la Secció d’Història i
Art del CEC, coincidint amb la celebració
del 130è aniversari de la fundació del
Centre, es va oferir un cicle de conferències audiovisuals presentades i guiades
pel consoci Francesc Olivé i Guilera.
La primera conferència sota el títol
Santiago Rusiñol i els seus amics
excursionistes, es va dedicar a Santiago Rusiñol, que durant prop de trenta
anys va ser soci del Centre.
Continuant amb aquesta celebració,
es va fer la conferència Els trenta primers anys del nostre excursionisme.
1876/1906. Galeria de personatges, a
cura de Francesc Olivé.

El vicepresident primer del Centre
Manuel Castellet i Solanas ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya
amb la concessió de la Creu de Sant
Jordi, en un acte celebrat al Gran Teatre
del Liceu, presidit pel president de la
Generalitat Pasqual Maragall.
El vicepresident de la Secció de Cinema i Vídeo Artur Peix i Garcia ha estat
guardonat amb el Gran Premi Trofeu
Sant Nitrat, màxima distinció que concedeix la entitat CINEMA-RESCAT, per la
seva labor de treball durant més de
trenta en el món del cinema amateur.
Josep M. Panareda i Clopés va ingressar a la Secció de Filosofia i Ciències
Socials de l’Intitut d’Estudis Catalans.

Activitats musicals
Aquest any coincident amb l’Any Mozart,
el Centre ha ofert un programa d’activitats musicals dividit en dos blocs, un a
la primavera i l’altre a la tardor. El programa d’actes va estar integrat per:
Passeig per Salzburg; Mozart. Apunts
biogràfics i musicals. Concert de quartet de saxofons, a càrrec d’alumnes del
Conservatori del Liceu.

30è Aplec Excursionista
dels Països Catalans
La trentena edició de l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, enguany
any es va celebrar a Pollença, organitzat per la Secció de Muntanya del Centre i el Club Pollença, entre els dies 12
i 15 d’octubre, amb bona participació
de socis el Centre.

Nous serveis
Punt de vídeo – Laboratori digital
S’ha posat en funcionament el nou servei de Punt de vídeo per als socis, amb
la finalitat de facilitar als socis que ho
desitgin poder veure els seus vídeos o
DVD al mateix local social.
Un nou servei per a tractament digital de fotografies s’ha posat en marxa
amb el nom de Laboratori Digital, ubicat
a la sala de lectura de la biblioteca, en
sistema d’autoser vei on els socis
poden treballar amb professionalitat les
seves imatges.
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Nova Comissió d’Esport Adaptat
L’activitat d’esport adaptat ha funcionat durant uns quants anys dins la Secció d’Esquí, ara ha assolit la seva majoria d’edat i per acord de Junta Directiva
s’ha autoritzat a formar Comissió pròpia, sota la direcció de Rosó Cangrós,
antiga presidenta de la Secció d’Esquí.
Les seves activitats estan obertes a
persones de totes les edats que pateixen algun tipus de discapacitat, com la
ceguesa, la paràlisi cerebral o la minusvalidesa física. Els esports que ja s’estan practicant son: esquí nòrdic, caiac
de mar i natació. Per a la pràctica d’aquests espor ts estem inscrits a la
Federació Catalana d’Esports de Paràlisi Cerebral i a la Federació Catalana de
Minusvàlids Físics.

Nova Vocalia d’Atenció al Soci
i Dinamització Social
S’ha creat la Vocalia d’Atenció al Soci,
que vetllarà perquè els socis de totes
les seccions del Centre estiguin ben
informats, i es puguin conèixer una
mica més, i també que la gent gran i
els joves no siguin dos móns separats.
La vocalia pretén que els nous socis
siguin rebuts amb cordialitat i companyonia, a més de resoldre els dubtes
que puguin tenir. S’ha delegat aquesta
responsabilitat a Pepa Igartua i Moya.
Durant l’any 2006, han tingut lloc
dos actes de benvinguda als nous
socis, consistent en un aperitiu de germanor, una visita guiada per tots els
locals del Centre i un petit obsequi
recordatori amb l’emblema del CEC.

Reconeixement als vocals
de les seccions
El dia 16 de novembre va tenir lloc a l’estatge social un acte de reconeixement
als vocals de les Seccions i Comissions
del Centre, per tal d’agrair-los la seva
desinteressada tasca i col·laboració.

Centre i local social
Trasllat de Seccions
Seguint el pla de racionalització d’espais
del Centre, es van traslladar les següents
Seccions: Secció de Fotografia, Secció
d’Història i Art i Secció d’Esquí, que ara
són a l’escala de Paradís 12, amb comunicació directa amb el nou ascensor.
Trasllat d’Administració i Secretaria
Les dependències d’Administració i
Secretaria es van traslladar als antics
locals de la Secció d’Esquí.

Nou despatx per a Presidència i Vicepresidents
Aprofitant l’espai que va deixar lliure el
departament d’administració s’ha creat
un despatx pel president i els vicepresidents.
Dotació de màquina de begudes
S’ha posat una màquina expenedora de
cafès i altres begudes refrescants per
al servei dels socis i visitants.
Contractació d’un nou conserge
S’ha contractat un nou conserge a jornada completa per al manteniment de les
petites reparacions del local social, gestions amb organismes oficials, correus,
federacions, etc., i atenció de la cabina
de projecció de la sala d’actes, entre
altres funcions.

Fira de material usat
de muntanya i esquí
Com és tradicional pels volts de l’hivern
s’ha portat a terme una nova edició de
la Fira de Material usat de Muntanya i
Esquí, que a cura de la Secció de Muntanya del Centre i amb la responsabilitat del consoci Albert Esteve, facilita
l’intercanvi d’aquest material.

Convocatòria
del Premi Pau Vila 2006
Organitzat i patrocinat per la Secció de
Geografia i Ciències Naturals del Centre,
s’ha portat a terme una nova edició del
Premi Pau Vila al millor article de recerca
inèdit sobre geografia o ciències naturals de les terres catalanes escrit per
excursionistes. Aquest premi està dotat
amb 600 € i diploma i va ésser lliurat en
l’acte commemoratiu del 125è aniversari del naixement de Pau Vila i Dinarés.

Complex esportiu Can Caralleu
En el decurs d’aquest any un grup de
socis han participat a algunes de les activitats d’aquest complex. Les activitats
que es poden practicar són: preparació
física i manteniment per a l’esport de
muntanya; esplai d’activitats en la natura
per a infants; cursos de tennis per a
adults i infants; activitats dirigides, aeròbic, natació, rocòdrom, manteniment,
gimnàstica correctiva, ioga; futbol sala i
casals poliesportius d’estiu i Nadal.

Recordem els nostres socis
Recordem els socis del Centre que ens
han deixat per sempre: Enric Brasó i
Vendrell, Miquel Capdevila i Massana,
Mercedes Oller Prats, Lluís Bou i Tort,

Jaume Fité i Ferrer, Ramón Cuscó i Tardiu, Josep Llopis i Pérez, Josep Papiol i
Saumoy, Jerónimo Pujol Borotau, Núria
Martí i Buscarons, Josep Trullàs i Castellet, Benoit Marchand, Antoni Hugués i
Bundó, Josep Cunill i Pujol, Josep Viza i
Badrinas, José Gutiérrez i Chatruch,
Mercè Arabit i Gibert, Felip Pujol i Plans,
Antoni Verge i Albertos, Antoni Puig i
González, Joaquim Bordons i Serra,
Josep Fornieles i Tortosa, Ignasi Guilera
i Bayó, Carles Margarit i Creixell, Maria
Mateos i Badosa, Concepció Garcia i
Carreras, Joan Roca i Costa, Maria Teresa Donat i Sánchez.

Cloenda
Convidem els socis joves perquè s’incorporin a les Juntes Directives de les
Seccions, que participin en els problemes i en les activitats del Centre. No
és únicament tasca de la Junta Directiva del Centre mirar de créixer, cercar
nous socis i noves activitats. Tots els
socis actuals tenen una part de responsabilitat en donar caliu i uns al·licients
als nous socis que s’incorporen, i
tenen també una gran tasca a fer de
difusió i promoció de la nostra casa i
les nostres activitats.
És encara vigent el pròleg del primer
anuari de l’Associació d’Excursions
Catalana del 1881, on hi diu:
L’entitat es proposa impulsar les excursions, portar els joves a respiarar l’aire pur
del camp i de la muntanya, infondre l’amor
a la natura, tal com a l’estranger practiquen els Clubs Alpins, però a la vegada vol
despertar l’esperit d’investigació, donant
també importància a la història i a l’arqueologia; desenvolupant l’estudi de les
ciències naturals, i divulgant les belleses
artístiques i físiques de la nostra terra, per
mitjà de la fotografia, el dibuix i la pintura.

Els 130 anys del Centre Excursionista de Catalunya ens empenyen a continuar la tasca que el 1876 va néixer al
Turó de Montgat. El Centre ja ha tingut
altres èpoques difícils, i amb l’esforç de
tots ha tornat a reeixir. Cal ara que tots,
braç a braç i amb l’esperit muntanyenc,
mirem amunt i portem la nostra entitat
cap a fer al cim.
Joan M. Martínez-Moro
Secretari
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SECCIÓ DE MUNTANYA
Excursionisme
Enguany el nombre total de participants ha augmentat lleugerament res-

Activitats d’alta muntanya

pecte a l’any anterior. S’han portat a
terme un total de 51 sortides amb una
assistència de 1.667 participants. D’aquests participants, 231 no eren socis.

Com cada any l’activitat d’alta muntanya s’ha dividit en dos cicles:
• El cicle hivernal d’alta muntanya
• El cicle d’estiu d’alta muntanya
Pel que fa el cicle d’hivern es van programar 12 activitats:

Relació de sortides
Data

Lloc

14 de gener
15 de gener
15 de gener
22 de gener
5 de febrer
12 de febrer
19 de febrer
19 de febrer
26 de febrer
26 de febrer
5 de març
12 de març
19 de març
19 de març
19 de març
26 de març
26 de març
2 d’abril
9 d’abril
9 d’abril
14-17 d’abril
23 d’abril
30 d’abril
7 de maig
7 de maig
14 de maig
14 de maig
21 de maig
28 de maig
27-28 de maig
3-5 de juny
11 de juny
2 de juliol
1 d’octubre
8 d’octubre
8 d’octubre
12-15 d’octubre
21-22 d’octubre
22 d’octubre
5 de novembre
12 de novembre
12 de novembre
19 de novembre
19 de novembre
26 de novembre
3 de desembre
8-10 de desembre
10 de desembre
17 de desembre
17 de desembre

Cingles del Fai i del Bertí
Castell de Vilademager
GR 2 Lladó - Besalú
Sant Joan Abadeses / Sant Pere Despuig
Vacarisses -Torreblanca
GR-2 Besalú - Santa Pau
Ancosa
Calçotada a la Conca de Barberà
Castell de Fornils
Serra del Montsant
Sant Marc de Brocà
GR 2 Santa Pau - les Preses
Cap de Creus
Castell de Cabrera
Carena del pou d’en Sala
Serra d’Aubenç - Tossal Sant Miquel
Collsacabra
III Jornades Verdaguer Excursionista
Castell de Roset
GR 2 les Preses - Rupit
Massís del Boumort
La Dou del Bastareny
XII Caminada Vilanova de l’Aguda
Camins antics de Guilleries (St. Benet)
Puigsacalm
Oix - El Ferran
Serra de Llancers - Sant. de Cabrera
Santuari de Montgrony
Sant Julià Cerdanyola - la Pobla
Volta al Capcir III
Coneguem el Port
Serra d’Ensija
Baixada pel riu Rialb
Coll d’Ares - Espinavell
Forat Micó
Serra de Busa
XXX Aplec Excurs. a Pollença
d’octubre Peña Montañesa
Voltans de Sau
Serra de Catllaràs
Sant Miquel de Turbians
GR 2 Rupit - Vilanova de Sau
Torrent del Mal Pas (Serra de l’Obac)
Tram l’antic camí de Girona - Vic
De Sant Joan Fumat a Estamariu
V. S. Margarida - S. F. Pallarols
Coneguem el Port
Serra de Llaberia
Entre el Gironès i la Garrotxa
GR 2 Vilanova Sau - Vilalleons

Inscrits
17
10
48
39
13
57
49
33
13
21
34
49
48
7
29
31
32
23
17
52
20
38
45
29
36
32
23
37
30
12
17
29
11
35
33
46
58
15
48
53
43
52
24
38
26
53
18
52
47
45

7-8 de gener
Pic de la Dona

10 inscrits

14-15 de gener
Pic Peric

17 inscrits

21-22 de gener
Taga

6 inscrits

28-29 de gener
Pics de Pessons (anul·lada)

0 inscrits

4-5 de febrer
Torreta del Cadí (anul·lada)

0 inscrits

11-12 de febrer
Sense activitat

0 inscrits

18-19 de febrer
Coma d’Or

15 inscrits

25-26 de febrer
Puigmal

25 inscrits

4-5 de març
Ral·li CEC d’esquí de muntanya

-

11-12 de març
Noufonts

6 inscrits

18-19 de març
Pic de Monestero

7 inscrits

25-16 de març
Pic dels Set Homes

0 inscrits

1-2 d’abril
Mont Caubó

13 inscrits

8-9 d’abril
Sense activitat

0 inscrits

22-23 d’abril
Pic de la Cabaneta

0 inscrits

29-30 d’abril/1 de maig
Bulloses

19 inscrits

Com es pot veure hi ha hagut una
participació mitjana de 13 persones per
sortida amb un total de 118 participants en 9 activitats fetes. Pel que fa a
anul·lacions, es va haver de cancel·lar
una sortida per mal temps, dues per
manca d’inscripcions a l’activitat i una
per motius personals del vocal.
Pel que fa al cicle d’estiu es van programar 24 activitats des de el mes de
juny fins a la cloenda del més d’octubre. Aquest any es van dividir les sortides en quatre grups:
• Sortida de vacances
• Sortida per actes especials
• Sortides de Ruta Verda
• Sortides d’alta muntanya
Pel que fa a les sortides de vacan-
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ces, cal indicar que se n’han fet dues en
el mes d’agost: la primera resseguint el
GR 11, amb una participació de 28 persones. La segona, de quatre dies, fent
una volta pels refugis del parc nacional
d’Aigüestortes, amb una participació de
6 persones.
Pel que fa a sortides per actes especials, se’n van programar tres. La sortida per a la inauguració del refugi de la
Renclusa, que va ser anul·lada ja que
les obres encara no estaven acabades;
però després es va inaugurar només
amb l’assistència de personalitats.
El 75è aniversari del cremallera de
Núria va ser un èxit de participació. Es
van planificar sis excursions i cinc van ser
realitzades amb la col·laboració de C.E.
Olot, el Club Pirinenc Queralbs-Núria i el
Grup Pirinenc Excursionista Nord-Català.
El punt negre va ser la tardança en la inscripció per part dels participants, que el
70% ho van fer cinc dies abans de l’activitat, cosa que va obligar a fer una ampliació de racions el mateix diumenge.
Quant a la cloenda del cicle d’alta
muntanya, cal destacar que van venir vint
persones i que el 75% van ser del grup
de joves. Es va fer un berenar (ofert per
Panrico) i es va poder regalar un llibre a

3-4 de juny
Pic Negre d’Envalira
10-11 de juny
Travessa de la serra
Cavallera
17-18 de juny
Pic de Russell
24-25 de juny
Pic de Nerasol
1-2 de juliol
75è aniversari
del cremallera Núria
8-9 de juliol
Vall d’Aran
8-9 de juliol
Travessa estany
de Rosari, riu Malo
15-16 de juliol
Roc Blanc
15-16 de juliol
Pic de la Mainera
22-23 de juliol
Pica d’Estats
22-23 de juliol
Vall d’Orlú
29-30 de juliol
Tossau de Mar
12-15 d’agost
Ruta dels refugis

8 inscrits

13 inscrits
anul·lada
18 inscrits

123 inscrits
18 inscrits

6 inscrits
14 inscrits
18 inscrits
13 inscrits
7 inscrits
7 inscrits
6 inscrits

cadascú (ofert per Planeta). Hi ha hagut
una participació mitjana de 16 participants per sortida i una participació global
de 384 persones en totes les activitats
presentades en el cicle. Aquest nombre
indica que hi ha una bona acceptació del
cicle en quan el seu nivell i la bellesa de
les sortides programades.
En les sortides de Ruta Verda la participació té una mitja de 7,4 persones.
Aquesta iniciativa, de moment, no té gaires adeptes.
Hi va haver una major participació en
sortides habituals d’alta muntanya en
les quals es puja un cim concret.

Esquí de muntanya
Durant l’any 2006 s’havien programat
24 sortides d’esquí de muntanya. En
van ser anul·lades 9; abans de l’estiu 7,
i en aquesta nova temporada 2. Es va
començar amb una forta innivació, però
a partir del mes d’abril les altes temperatures van fondre la neu amb rapidesa.
Ja es va suspendre la sortida que portava la Teresa Larrieu a finals de maig, i
ningú es plantejava fer sortides al juny.
Aquesta nova temporada comença de
forma desastrosa, sense precipitacions

1-8 d’agost
GR 11
2-3 de setembre
Port de Benasc - Salvaguarda
2-3 de setembre
Mont Perdut
9-11 de setembre
Vall d’Aran
9-11 de setembre
Certescan
8-9 de setembre
Pic de l’Estanyó
9-11 de setembre
Mont-roig
16-17 de setembre
Inauguració de la Renclusa
23-24 de setembre
Pic de Monestero i Peguera
23-24 de setembre
Tour al Midi d’Ossau
30 setembre-1 octubre
Pic de Bolard
12-15 d’octubre
La Forqueta i Tour des
de l’Angel d’Orús
28-29 d’octubre
Cloenda del cicle d’alta
muntanya al puig Pedrós

28 inscrits
4 inscrits
8 inscrits
11 inscrits
11 inscrits
4 inscrits
5 inscrits
anul·lada
7 inscrits
7 inscrits

i amb un anticicló permanent. Les sortides programades al desembre s’han
hagut de suspendre per manca de neu.
Hi han hagut en aquestes activitats 61
inscripcions (4 de no socis).
Trobada internacional de la UIAA d’esquí
de muntanya
Al febrer, la Secció de Muntanya del
centre va participar a la trobada internacional de la UIAA per joves. Els representants del Centre van ser Oriol
Ramon i Marc Lucas, tots dos vocals de
Jovent, Joves i instructors de l’Escola
de Muntanya.
Aquest any es realitzava a Eslovènia,
concretament als alps Julians. Aquesta
trobada d’esquí de muntanya hi participava una quinzena de joves de diferents països. El camp base estava
situat al refugi Dom na Komni, a la
regió de Komna dels alps Julians.
Durant la setmana que va durar l’activitat es van fer diferents cims de la zona.
Es van fer cursos per millorar la tècnica
d’esquí de muntanya i les d’alpinisme.
Com
a grans ascensions es destaca el
^
Celo (2.228
m), el Zeleni (2.052 m) i el
^^
Mahavscek (2.008 m).

Joves
L’any 2006 ha estat un any que es valora
molt positivament des del grup de joves.
S’havien fixat com a objectius consolidar
un nou grup de vocals i que aquests, a
més de proposar sortides oficials i ser la
cara visible del grup, es formessin en
diversos àmbits per poder proposar activitats d’un nivell més elevat. Aquests
objectius s’han assolit. La conseqüència
d’un calendari ric i variat en activitats ha
estat la incorporació de moltes cares
noves que s’han pogut integrar de manera natural al grup. El gran objectiu és
aconseguir que part d’aquesta gent nova
segueixi el mateix camí que han seguit
els actuals vocals del grup, i d’aquesta
manera assegurar el relleu dins de la
franja d’edat que ocupa el grup de joves.
A continuació apareix un breu resum de
les activitats realitzades pel grup:
Tenint en compte el tipus de sortides:

18 inscrits

10 inscrits

20 inscrits

Sortides de mitjana muntanya
Sortides d’alta muntanya
BTT
esquis de muntanya
Vies ferrades

9
4
2
4
3

Número total
de sortides programades

22
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Aquest any caldria destacar la travessa d’esquí de muntanya feta a la Vallée
de la Clarée durant Setmana Santa, la
travessa realitzada a Ordesa al mes de
juny i l’ascensió del Dom aconseguida
durant l’estada a la vall de Zermatt del
mes d’agost.
Quant a la participació de les sortides:
Número de sortides anul·lades
per falta d’inscrits

4

Número de sortides amb 10
o més inscrits

7

Mitjana participants/sortida
periode gener-juny

7

Mitjana participants/sortida
periode juliol-desembre

11

Número total de paticipants

146

Si es miren les dades, les sortides
anul·lades per falta d’inscrits corresponen a la primera meitat de l’any, ja que
la participació ha anat augmentant al
llarg de l’any. Això fa que la valoració
global sigui molt positiva i representa
que la Vocalia de Joves està enfocant
correctament l’organització.

Jovent
Objectius: reactivació del grup existent.
Contacte amb els socis d’edats del nostre rang d’interès. Presentació del nostre grup a la Secció d’infants a una reunió informal.
Presentació del grup a algunes de
les escoles de la barriada: Calassançi,
Centre d’Estudis Politècnics, Cintra EA
Massana, Escola Pia Sant Antoni, Escola Tecnicoprofessional Xavier, IES Milà i
Fontanals, IES Joan Salvat i Papasseit,
IES Miquel Tarradell.
Reiniciació del contacte amb les persones relacionades amb Jovent. La nostra
adreça de correu electrònica ha funcionat
de forma satisfactòria com a via de comunicació i de promoció del grup, amb uns
600 missatges al llarg de l’any 2006.
S’ha condicionat un espai de reunió
setmanal, amb una mitjana de participació d’unes 7 persones. Actualment el
llistat de joves amb el que tenim contacte i gràcies als que el grup segueix
la seva marxa és de 50 persones. Contacte inicial amb la resta de seccions.
Es van convocar en un principi una reunió informativa del projecte (Dijous 9 de
març) a la qual només hi van assistir
les seccions de Geografia, CADE i Càmping. Al llarg de l’any s’han establert

nous contactes amb les seccions d’Esquí, ERE, l’Escola de Muntanya i la
Comissió d’Infants.
Inici d’activitats i reunions. Al llarg de
l’any hem realitzat les següents sortides:
Data

Activitat

Inscrits

15/01
05/03
19/03
01/04
10-13/04
29/04
14/05
28/05
11/06
25/06
30-2/07
16-28/07
24/09
7-8/10
12-15/10
28/10
11-12/11
25/11

Montserrat
Cingles del Bertí
Tagamanent
Collserola en BTT
Campament Amitges
Gorra Frígia
Gelida - Martorell
La Fuixarda
Serra d’Ensija
Gorges de Salenys
Queralbs-Toès
Campament Mallorca
Pedraforca
Cursa Alpina
Ulldeter
Cursa de Collserola
Puig Alfar
Canal Roja

3
7
4
8
6
4
3
9
7
9
9
7
11
10
9
10
7
8

Contacte amb el Consell de Joventut
de Barcelona. El dia 13 de febrer, el Grup
de Jovent va fer la seva presentació al
Consell de Joventut de Barcelona en la
XLI Assemblea Ordinària, amb la presència d’Inma Mayol. Aquest fet fa que
actualment el Centre formi part com entitat observadora del Consell de Joventut
de Barcelona, i que a partir del febrer de
l’any vinent esdevingui una més de les
associacions participants actives en les
polítiques juvenils de la nostra ciutat.
Contacte amb la Secretaria de Joventut de la GENCAT. El grup de Jovent es va
posar en contacte amb la Secretaria de
Joventut per tal d’iniciar els tràmits per
tal de constituir-se com a entitat juvenil.
Actualment el Grup de Jovent forma part
del llistat d’entitats juvenils, amb tots
els beneficis que això comporta en l’àmbit formatiu, de subvencions, etc.
A més s’han iniciat els contactes amb
els encarregats del projecte Joventut amb
Europa 2007-2013, per tal de preparar un
projecte d’intercanvi per l’any 2007.
Contacte amb diferents entitats formatives. El Grup de Jovent ha iniciat contacte al llarg de l’any amb: Acció Escolta,
Movibaix, Minyons, Fundació Pere Tarrés,
UIAA, Escoles Pies i Escola lliure el Sol.

creant un petit grup cohesionat de participants que a finals d’any ronda les 12
persones. El volum d’activitats ens pot
donar informació de la oferta que hem
fet aquest any. El nombre de vocals ha
augmentat de forma progressiva: actualment cinc vocals són els encarregats de
portar a terme totes les accions del grup.
Hem participat aportant diferents projectes «Penjat amb nosaltres» i «la Muntanya en acció», a convocatòries de subvencions i premis oferts des de l’obra social
de «la Caixa» i l’associació d’amics del
Consell de Joventut de Barcelona. Mitjançant reunions informatives amb caps
d’estudi i AMPAS, l’existència del nostre
grup és ja coneguda per gran part de les
escoles de la nostra barriada.

Marxes tècniques
Any rere any, es va consolidant la nostra
participació a la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades, que durant
aquest 2006 ha estat d’onze proves.
També, i dins d’aquest calendari oficial,
cal fer menció de l’organització per part
de la nostra entitat de la Marxa Combinada, que enguany ha assolit la 5a edició. Es va celebrar el 2 d’abril i en el
terme municipal de Vilanova de Sau.
Pel que fa a la VIII Copa Catalana, es
van classificar 257 marxadors; d’aquests, 16 eren del Centre. Els més ben
situats van ser Jordi José, amb un 7è lloc,
seguit de Carlos Andrés Vargas. Com entitats, el Centre es classificar en un honrós
4t lloc entre 31 entitats. Cal remarcar el
segon lloc de Adrià Camprubí i Oriol
Camacho com a jovent al Trofeu Azimut.
La participació a las onze proves ha
estat:
Sistema
Lloc

Entitat organitzadora
Marxadors

Orientació
Sant Martí Sarroca

Agr. Exc. Talaia
10 marxadors

Combinada
Vilanova de Sau

CEC
8

Regularitat
Ripoll
Regularitat
Campdevànol

marxadors

Club Exc. Ripoll
9 marxadors
Club Exc. Campdevànol
9 marxadors

Orientació
Unió Exc. St. Joan Abad.
Sant Joan de les Abadesses 6 marxadors

Conclusions

Dufour
Serra de Cabrera-Aiats

L’any 2006 respon a l’etapa de formació
del Grup de Jovent. A poc a poc s’ha anat

Regularitat (Noct)
Avinyó

UEC de Sants
10 marxadors

Club C. Exc. Avinyó
4 marxadors
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Sistema
Lloc

Entitat organitzadora
Marxadors

Dufour
Molins de Rei

C. Exc. Molins de Rei
2 marxadors

Regularitat
Alòs de Balaguer
Regularitat
Serra de Marina

C. Exc. de Lleida
12 marxadors
C. Exc. de Badalona
8 marxadors

Orient. (CUC)
l’Ordal

UECC de Cornellà
12 marxadors

Grup de Veterans
Durant aquest any s’han efectuat 10
sortides de les quals 9 han estat d’un
dia i 1 de dos dies. El total de participants ha sigut de 231.
21 de gener
El Farell

19 participants

25 de febrer
Muntanyes de Prades

21 participants

25 de març
Collsacabra

25 participants

22 d’abril
Montseny

19 participants.

27 de maig
Ripollès

22 participants

8/9 de juliol
Vall d’Aran

19 participants

30 de setembre
Montgrí

26 participants

4 de novembre
Ripollès

23 participants

25 de novembre
Vall de Núria

25 participants

16 de desembre
Collserola

31 participants

BTT / Cicloturisme
Hem tancat l’any 2006 amb el mateix
nombre de sortides respecte a l’any
passat. En total s’han programat 13
sortides de les quals se n’han realitzat
9. El nombre de participants ha oscil·lat
entre 5 i 18 per sortida. El nombre de
participants a les sortides de bicicleta
ha estat d’un total de 105 persones.
D’aquesta xifra, 4 no eren socis.
Com és habitual les excursions han
estat d’un dia, llevat d’algun cap de
setmana. La majoria s’han fet amb cotxes, tot i que hi ha un tant per cent
petit que opta per les excursions en
autocar o tren.

SECCIÓ CADE

Centre Acadèmic d’Escalada

En el darrer any dos membres del CADE
han format part de l’equip del Centre
de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya (CTAC) per aprofundir en els coneixements tècnics de l’escalada. Un altre
membre ha participat en l’Estada de
Joves Alpinistes que organitza la FEEC.
Hem organitzat diverses sor tides
col·lectives d’escalada amb la participació d’un bon nombre d’excursetistes.
Aquest és el resum d’activitats d’aquest
període separat per modalitats (gel-roca):
Gel i mixt:
• Estada a les valls de Malaval i Vallon
du Diable en els Alps Francesos (gener)
• Circ de Gavarnia: Via Fluide Glacial
• Taillon: Corredor Central (vessant oest)
Roca:
Montserrat (Vessant nord):
• Desirée, Puigmal (Cavall Bernat)
• Flipp Matinal, CADE, Hurtado-Carbonell, Reina-Sanchez (Diables)
• Alfanhui, Cobo-Pamplona, ManyosCasanovas (Patriarques)
• Antonio Machín, Anglada-Cerdà, Valentin Casanovas, (Paret de l’Aeri)
• Mas-Brullet (Serrat del Moro)
• Anglada-Vergés (Talaies)
• Anglada-Cerdà (Frare Gros)
• Anglada-Cerdà (Boleta Foradada)
• CADE (Agulla del Centenar)

• 9ª simfonia (Cadireta)
• Mar de Pedra (Paret d’Agulles)
Montsec:
• Via del Sergio,Smoking, Tuttifruti,
Mescalina (Terradets)
• Tierra de Nadie, Correfoc, Black
Sbath, De les nenes, Wild Planet, Musical Express, Cabaret Galactic, Flor de
lluna, Joan Freixenet (Vilanova de Meià)
• Diedre Gris, Arrels del Cel, Centauros del desierto, Corredor de les Aligues, CADE (Congost de Mont-rebei)
• Viatge a Jordània (Desert del Wadi
Rum). S’escalen entre d’altres vies: Merlin’s Wand, Inferno i The Beauty.
• Escalades a les muntanyes d’Squamish (Canadà).
• Estada als Ecrins amb escalades de
roca: travessa integral de la Meije, Agulla Dibona)
Obertures:
Al més d’Abril Roger Canals (CADE-CEC)
i Silver Barrientos (A:E:Bufalà) escalen
una interessant via de mitx a la dreta
del corredor nord del Margalida éssent
molt probablement una primera ascenció. (90º/V+ 250mts. Mantiguda i exposada en alguns trams). Santi Puig i
David Hita escalen l’esperó nord de l’Agulla de la Foradada. 120 m MD+
(V+/A2).277 m.

SECCIÓ D’ESQUÍ
Nova Junta
El passat dia 5 d’octubre va fer la presentació de la nova junta directiva de la
secció d’esquí, formada per:
President: Nadal Pujol.
Vicepresident: Francesc Monsonís.
Vocals: Rosa Maria Pié, Montserrat
Filella, Sofia Aparicio, Josep Abella,
Marc Carreras i Jan Mateu.
Fou presentat un esborrany de les
activitats que es duran a terme en
aquest nou curs que ara comença.
També es repartí un petit qüestionari,
on cada un dels assistents van posar
les seves preferències en les activitats
i també les inquietuds i suggeriments
vers el funcionament de la Secció.
Com punts a ressaltar per la nova
junta foren els següents:
• Promocionar i invertir en l’equip jove
i de competició.

• Actualitzar sempre la pàgina web.
• Sortides d’esquí amb monitors.
• Sortides compartint les dues especialitats, alpí i fons.
• Participar a Nivalia.
• Participació a les curses internacionals de la Worldloppet.
• Coordinar amb la Secció de Muntanya
les sortides de passeig amb raquetes.
• Promocionar les sortides amb caiac.
Activitats
Participació a la Fira Nivalia. Els dies 1718-19 de novembre se celebra la Fira de
Barcelona. La Secció d’Esquí hi fou present amb un petit estand.
Font-romeu. Els dies 27-28-29-30 de
desembre, típica sortida de Nadal d’esquí nòrdic.
La manca de neu ens ha estat fatal
per a l’esquí de fons en aquest inici de
temporada.
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SECCIÓ DE CAMPING
Activitats
Matinals del dijous: 2 de febrer, Sant
Jeroni de la Murtra i Puig Castellà a
Santa Coloma de Gramenet (15 p); 2 de
març, Vallcarca a Puig de Sant Isidre al
Garraf (14 p); 6 d’abril, mirador de Torre
Baró i font Muguera a Collserola (13 p);
4 de maig, poblat ibèric de les Maleses,
a la serra de Marina (10 p); 1 de juny,
ermita de La Salut i Penya del Moro a
Sant Feliu de Llobregat (10 p); 6 de
juliol, Àrea de Can Ribes, l’Arrabassada
a Collserola (12 p); 5 d’octubre, de Corbera de Llobregat a Sant Ponç a l’Ordal
(13 p); 2 de novembre, turó de l’Infern i
Creu de Montcabré a Cabrils (8 p).
Dijous culturals: 12 de gener, museus
del Cau Ferrat, de Maricel i Romàntic
Can Llopis de Sitges (15 p); 9 de febrer,
Museu Comarcal i Museu del vi de Vilafranca (6 p); 9 de març, Museu Episcopal i ajuntament de Vic (10 p); 11 de
maig, Museu Pau Casals, casa A. Guimerà i Museu Deu a El Vendrell (12 p);
8 de juny, esglésies de Sant Pere, casa
Alegre Segrera i cartoixa Vallparadis de
Terrassa (15 p); 9 de novembre, Museu
Balaguer a Vilanova i la Geltrú (9); 14 de
desembre, Museu Molí Paperer a Capellades (12 p )
Sortides dels dijous (tot el dia): 19 de
gener, les Fonts de Gelida i el Montcau a
Gelida (16 p); 16 de febrer, Riells del Fai a
Vallderrós a Riells (8 p); 16 de març, puig
Oriol i castell de Centelles (9 p); 20 d’abril,
Mollons i Castell de Castellolí a la pobla
de Claramunt (9 p); 18 de maig, Viladrau
pels Boscos de L’Erola (12 p); 15 de juny,
Sant Maurici, Sant Pere de la Portella i
Santa Maria de la Quart (15 p); 13 de
juliol, camí de ronda, Calonge i sardinada
a la Costa Brava (14 p); 21 de setembre,
Sant Hilari Sacalm i Sant Miquel de Solterra a les Guilleries (8 p); 11 de novembre, serra de Bufadors a Santa Maria de
Besora (12 p); 21 de desembre, la Mola
del Garraf a Olesa de Bonesvalls (10 p ).
Excursió: 7 de maig, el Puigsacalm (15 p).
Excursió clàssica matinal de Sant
Esteve: a les Agudes del Montseny pels
castellets (10 p).
Cent anys acampant
Es continua la tasca de l’any 2005 per
assolir els objectius marcats a la trobada
«Cent anys acampant», entre les quals la
recerca i aprovació de diferents àrees

d’acampada per practicar el nostre
esport, i que haurien d’ésser inclosos en
la llei de protecció d’espais natural. El
seguiment el fa el company David Serra.
Web de Càmping
S’ha renovat la pàgina web del Centre, la
part que correspon a la nostre Secció
està gestionada pel vocal Josep M. Batlle.
Aquarel·les 2006
El dia 12 de desembre es va inaugurar a
la sala Albert H. Gordon una exposició
d’aquarel·les presentades pels companys
Carme Dapena, Genís Boquet i Quim
Maños, fetes als campaments d’enguany
i que restà oberta fins a finals d’any.
Campaments de vacances
Antoni Gelabert
Aquest any es varen fer dos campaments diferenciats, a causa la impossibilitat d’encabir tots els acampadors en el
lloc triat. La presentació dels dos campaments es va fer el dia 1 de juny, es va
fer una preinscripció preferencial per els
socis de la secció que confirmà totes les
perspectives, una segona reunió conjunta dels assistents als dos campaments
es va fer el dia 29 de juny i una tercera
reunió pels assistents al campament
dels Alps el dia 20 de juliol i pels assistents als Pirineus el dia 25 de juliol. La
primera reunió informativa i normativa
d’inscripció, la segona per confirmar inscripcions i preparar equips de treball i la
tercera per confirmar equips, horaris de
càrrega, coordinació de tallers, repartiment d’informació, reculls d’itineraris i
ascensions, resolució de dubtes, etc.
Alps
Aquest campament es va fer al Càmping
Llac Lexert a Bionaz, Valpelline, a la vall
d’Aosta, amb una assistència de 190
acampadors. Tota la feina de preparació, ha estat portada a terme per un
equip d’una vintena de col·laboradors
que hi treballaren tot l’any i es feren
càrrec de les activitats i funcionament
del campament. L’acampada va anar
bé, però el temps no acompanyà gaire.

ERE

Pirineu
Aquest campament es va fer a la canal
Roya del terme de Canfranc, Osca, al
lloc anomenat Lacuas Piedras, hi varen
assistir uns 80 acampadors. L’acampada es va desenvolupar molt bé, i el
temps va acompanyar en general.
Àpat dels acampadors. El dia 18 de
novembre es va fer un berenar sopar al
menjador del Col·legi Pare Manyanet de
Barcelona on aplegàrem un centenar i
mig de companys que presidits pel president del Centre i tota la junta de la
Secció. Es va projectar un reportatge
del campament dels Alps, un altre del
campament dels Pirineus i un vídeo
retrospectiu del campament als Plans
de Loseron a la Vall d’Aran l’any 1990.
Secció. La Secció ha estat oberta els
dimarts i dijous no festius ni vigílies per
atendre els socis, la junta s’ha reunit en
forma més o menys formal un dimarts
al mes, per preparar, concretar, coordinar i fer reunions amb equips de
col·laboradors, interactivar amb la secretaria del centre, donar informació pel
butlletí i altres afers propis de la secció.
Assemblea General Ordinària. El dia 14
de desembre se celebrà l’Assemblea
General Ordinària, on s’aprovaren l’acta
de l’assemblea anterior, l’estat de
comptes, l’informe de gestió i aquesta
memòria anual, amb les rectificacions
aportades a l’assemblea i amb els afegits de les activitats fins a final d’any, i,
en no haver-hi propostes per renovar els
càrrecs que reglamentàriament tocava,
la junta directiva es manté com fins ara.
El vicesecretari passa a ocupar, però, el
lloc de vocal per pròpia voluntat, quedant lliure la vicesecretaria.
La junta queda constituïda per:
President: Josep M. Macaya i Bou;
Vicepresidenta: Rosa Torrens i Braña;
Tresorer: Jordi Bueno i Casadesús;
Vicetresorer: Josep M. Ferrer i Garrido;
Secretari: Germà Granada i Colom;
Vocals: Josep Rizo i Tarragó, Francesc Granada i Colom, Joan Gol i
Orfila, Josep M. Batlle i Agell, Ignasi
Ribalta i Bertran, Jordi Rizo i Tarragó.

Equip de Recerques Espeleològiques

Exploracions
Pel que fa a les zones assignades,
s’han fet diverses exploracions a la
zona de Castillo de Acher, concreta-

ment a la cova de Castillo, on s’ha continuat amb la desobstrucció del Forat
de la Marilyn. També s’han reexplorat
les cavitats A.102, A.103 i A.104, però
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no s’han pogut superar els taps de neu
terminals.
A la zona de Gamoeta-Alanos s’ha
seguit amb l’exploració de la cavitat
E.Z11, on s’ha assolit una profunditat
de -274 m, i a través d’una nova finestra en un pou de 50 m s’ha arribat fins
a una estretor considerada infranquejable a 250 m. S’ha desequipat la cavitat.
També s’ha reexplorat la Sima del
Ibón de la Reclusa o de Pilar Llongueras, i s’ha fet una nova topografia amb
una profunditat de –170 m, 17 m més
que a l’anterior.
També s’ha reexplorat el F.O4 a la
cara nord de Bernera on s’ha trobat
una nova galeria que no figurava a la
topografia original.
A la zona de Espelunga s’ha reexplorat la Sima de Espelunga, on s’ha trobat un nou pou i una galeria superior.
També s’han realitzat treballs de desobstrucció a la cavitat E.A17.
Membres de l’ERE han participat en
exploracions realitzades a la zona de
Tendeñera, on s’ha explorat l’avenc de
la Fita del Liquen, d’una profunditat de
– 427 m.
Per Setmana Santa, es van fer sortides a França amb el grup GSL.
Durant el mes d’agost, s’ha col·laborat amb la campanya que un centre IEV
de València ha realitzat a la zona de
Picos de Europa.
Membres de l’ERE han format part
d’una expedició a Papua, explorant nombroses cavitats de l’ordre de -200 m.
A la zona del Penedès s’ha realitzat
la unió de dues coves de Santa Ana, la
nº 2 i la nº 3, amb un recorregut de
315 m.
Cursos de formació
Durant el primer trimestre s’han realitzat diverses sor tides postcurset a
avencs de dificultat diversa.
Des del dia 2 de novembre fins al 28
de novembre, s’ha realitzat el 50è Curs
d’introducció a l’espeleologia, amb la
participació de 4 cursetistes.
Publicacions
El passat mes de desembre va sortir
publicat el nº 44 de la revista Espeleòleg.
Amb aquest número s’ha fet el salt qualitatiu al color, i es preveu una aparició
semestral d’aquesta revista.
Relacions institucionals
Les relacions les diverses institucions han estat freqüents i cordials.

SECCIÓ DE GEOGRAFIA
I CIÈNCIES NATURALS
EXFAVEPRO Núria Martí
Aquest grup ha realitzat sortides mensuals amb vehicles propis combinades
amb una excursió a peu. El 15 de gener
es feu l’excursió als cingles de Bertí
(Vallès Oriental) visitant l’Ametlla, santuari de Puiggraciós i el Clascar. El 12
de febrer es va anar al massís de
Garraf, des d’Olesa de Bonesvalls fins
al pla de les Basses. El dia 12 de març
s’efectuà l’excursió a la Conca de Barberà, des de Montblanc a l’ermita de
Sant Joan de la Muntanya. El 9 d’abril
es van desplaçar des de Sant Julià d’Uixos a Sant Sadurní de Gallifa (Vallès
Occidental). El 14 de maig s’efectuà
una sortida al Baix Empordà, de la platja Castell a la cala de Senià i el poblat
ibèric de Castell. Els dies 10 i 11 de
juny, com és habitual, el grup celebrà la
festa de germanor amb una sortida a
l’Alta Ribagorça, vall de Boi i parc nacional d’Aigüestortes. El 8 d’octubre es
reprenen les sortides després de l’estiu i comença el curs 2006/2007 amb
la visita a Sant Joan de Coaner (Bages).
El dia 12 de novembre l’excursió tingué
lloc a la Sauva Negra, a cavall de les comarques del Bages i
Osona. El 17 de desembre es féu la
visita a l’antic Priorat benedictí de Sant
Ponç de Corbera (Baix Llobregat).
Aquestes sortides han estat organitzades amb encert per diversos vocals
del grup i coordinades per Rafel Serra i
Llimona, amb una notable assistència
de socis.

Grup d’estudis Botànics
Ramon Pujol i Alsina
Aquest Grup ha continuant la commemoració del seu 20è aniversari amb la
dedicació al botànic Pius Font i Quer iniciat el curs 2005/2006 amb un cicle
de conferències i un cicle d’excursions,
ha realitzat les següents activitats:
Cicle de conferències «Pius Font
i Quer, la seva obra i el seu temps»
19 de gener: «Pius Font i Quer i l’exploració botànica del Marroc», per Àngel
M. Romo, investigador botànic de l’Institut Botànic de Barcelona.
23 de febrer: «Pius Font i Quer i l’es-

tudi de la micologia catalana», per
Xavier Llimona, catedràtic de botànica
de la Universitat de Barcelona.
23 de març: «Els projectes florístics
de Pius Font i Quer. De la flora occidentalis a la flora dels Països Catalans»,
per Josep M. Panareda.
23 de març: Presentació del llibre
Pius Font i Quer, una vida dedicada a la
botànica catalana, de Valentí González,
Josep Nuet i Josep M. Panareda, que
obtingué una bona acollida de públic.
4 d’abril: «Etnobotànica als Països.
Catalans. Els mestratges de Lleó Conill
i Pius Font i Quer», audiovisual comentat pels doctors en farmàcia M. Àngels
Bonet i Joan Muntané.
20 d’abril: «Pius Font i Quer, taxonomista» per Valentí González.
25 de maig: «Pius Font i Quer, creador de l’Institut Botànic de Barcelona»,
per Alfonso Susanna de la Serna, científic del Consell d’Investigacions Científiques i director de l’Institut Botànic de
Barcelona.
22 de juny: «Pius Font i Quer i el
Centre Excursionista de Catalunya», per
Josep Nuet i Badia.
Cicle d’excursions «Seguint
les petjades de Pius Font i Quer»
22 de gener: Excursió a Montserrat
(Bages).
26 de febrer: Excursió a la serra de
Cardó (Baix Ebre i Ribera d’Ebre).
26 de març: Excursió a la Plana de
Caldes de Malavella (la Selva).
23 d’abril: Excursió a Montsagre de
Paüls (Baix Ebre).
28 de maig: Excursió a la vall d’Àger
i el Montsec d’Ares (La Noguera).
25 de juny: Excursió a la vall de Gréixer (Berguedà).
Aquestes excursions han estat organitzades per diversos vocals components
del Grup d’Estudis Botànics, sota la coordinació de Josep Nuet, assolint una
nodrida assistència de socis.
Independentment de les activitats
compreses dins dels cicles commemoratius de Pius Font i Quer, s’han realitzat les següents activitats durant el present any:
El dia primer de maig es va celebrar
la tradicional trobada de voluntaris que
participen en les activitats del Grup a fi
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d’organitzar el proper curs. El lloc de
trobada fou Vilallonga de Ter (Ripollès).
El 17 de maig, Hermínia Escolà i
Enric Ventura van presentar un audiovisual que amb el títol «Recull de plantes
tòxiques que podem observar i només
fotografiar» van fer-ne una interessant i
documentada divulgació.
El dia 20 de maig, Enric Orús, Montserat Arnan i Marta Perramon van organitzar una sortida matinal al Parc del
Laberint i al Jardí de les Heures, de
divulgació botànica i històrica.
El 14 de juny Valentí González donà
una conferència per presentar el treball
de recerca entorn de la bassa de Sanavastre (Baixa Cerdanya) realitzat per
membres del Grup, informativa dels
seus aspectes botànics.
El dissabte 1 i el diumenge 2 de juliol
es va celebrar la tradicional estada botànica al xalet de la Molina com a cloenda
del curs i amb l’afegit de celebrar els 20
anys de la fundació del Grup d’Estudis
Botànics Ramon Pujol i Alsina.
El dissabte 1 es va realitzar l’excursió
a la vall de Planés (Alta Cerdanya). El diumenge 2, es feu una passejada als voltants d’Eina per a visitar vestigis megalítics, i una sortida als boscos subalpins
de Baga del Sitjar (la Molina) amb sessió
de treball de camp i herborització.
Al migdia el president de la Secció
Joaquim Ferràndiz i el coordinador del
Grup Botànic Josep Nuet van informar
del programa del curs 2006/2007. A
continuació s’efectuà una celebració
d’homenatge als quatre fundadors del
Grup Botànic Ramon Pujol i Alsina: Núria
Arnan, Josep Nuet, Narcís Rucabado i
Hilari Sanz que van ser obsequiats amb
unes plaques commemoratives i l’aplaudiment general. Els socis van ser també
obsequiats amb una làmina, obra de
Montserrat Llorens. Seguidament es
celebrà l’habitual dinar de germanor.
El dia 8 d’octubre hi hagué una sortida de treball de camp a la vall de Saltèguet (la Molina) com inici de les activitats del Grup de Recerca Projecte
Saltèguet, del que son responsables
Valentí González i Josep Nuet.
El dia 18 d’octubre s’inaugurà oficialment el curs 2006/2007 i en féu la
presentació Josep Nuet que va informar
dels nous projectes. A continuació es
va passar el videoreportatge de Francesc Juandó titulat Boí, patrimoni de la
humanitat.
El 22 d’octubre tingué lloc l’excursió

botànica divulgativa des de Sant Feliu
de Guíxols a Tossa de Mar assolint el
puig de Cadiretes (la Selva).
El 8 de novembre, al laboratori de la
secció, es realitzà la primera sessió de
determinació i classificació de plantes,
primer període d’herborització per al
projecte Saltèguet (la Molina) fruit del
treball d’estiu.
El 12 de novembre es féu la primera
sortida de treball de camp i començament del nou projecte d’hivern a la serra
de Collserola per fer la confecció d’una
cartografia corològica dels arbres; interessant i prometedor projecte botànic.
22 de novembre, sessió de determinació i classificació de plantes al laboratori de la secció.
El 26 de novembre, es va realitzar
una excursió a la Sauva Negra (Osona)
en record de la primera sortida del Grup
fa 20 anys, el 16 de novembre de 1986.
El 10 de desembre nova sortida de
treball de camp i continuació del projecte d’hivern a la serra de Collserola, destinat a la confecció de la cartografia
corològica dels arbres de la serra.
El 13 de desembre, sessió de determinació i classificació de plantes al laboratori de la secció. Herborització per al
projecte Saltèguet (La Molina).
El 14 de desembre s’oferí la conferència «Vegetació d’alta muntanya a la Cerdanya. La Baixa Cerdanya una ‘illa’ entre
dos mars», a cura de Jaume Arbona que
explicà l’especial situació geogràfica de
la zona i la distribució vegetal.
El dia 20 de desembre determinació i
classificació de plantes al laboratori de
la secció.
Excursions amb autocar
El 22 de gener la tradicional «Excursió
amb abric i bufanda» que coordina Francesc Gurri va arribar a la seva XLI sortida, amb la visita la comarca de l’Urgell:
poblat ibèric del Molí de l’Espígol i Museu
de la Joguina i dels Autòmats de Verdú,
amb dinar col·lectiu a Anglesola.
El 20 de maig Francesc Gurri organitzà una nova excursió que tingué lloc al
Berguedà, amb la visita a Santa María
d’Avià i l’estany de Graugés.

Grup d’Excursions
de Geologia
El dijous 2 de febrer, la coordinadora
d’aquest Grup, Isabel Giménez i Ruiz,
va oferir una interessant conferència
titulada «L’Antàrtida, el continent des-

conegut», acompanyada d’una presentació. A continuació es va inaugurar
l’exposició de fotografies a la sala
Albert H. Gordon fruit d’aquesta expedició a l’Antàrtida, de l’AEPECT del 2004,
que va romandre oberta del 2 al 24 de
febrer amb notable acollida de públic.
El 9 de febrer aquest Grup va fer la
presentació del nou cicle d’excursions
«Les roques que anem coneixent», coordinat per Isabel Giménez, amb una conferència a cura de Jordi Canosa, Narcís
Rucabado i Miquel Nebot.
El 12 de febrer es feu la primera sortida: Costa Brava de la platja Castell a
Calella de Palafrugell.
El 12 de març l’excursió geològica va
ser a la Cova del Toll i Toixoneres (Bages).
El 16 de maig tingué lloc la sortida a
la Conca Minera d’Ogassa - Surroca
(Ripollès).
Les excursions van ser organitzades
amb encer t per diversos vocals del
Grup, coordinades eficientment per Isabel Giménez.
El dia 11 de juny es va celebrar un
dinar de germanor com a cloenda del
curs a Sant Pere de Casserres.

Viatges geogràfics
i culturals
El 25 de març s’efectuà una excursió a
la muntanya de sal de Cardona, església
de Sant Esteve d’Olius i cementiri annex
modernista, i finalitzà a Lladurs.
Del 27 d’abril al 3 de maig es va
organitzar un viatge a la província de
Burgos, visitant Santo Domingo de
Silos, Atapuerca, Burgos, las Huelgas
Reales, entre els més destacats de les
nombroses visites efectuades.
Els dies 27 i 28 de maig tingué lloc
una sortida al Pirineu aragonès per les
valls d’Añisclo i Pineta, Bielsa, Torla i el
mirador del Cebollar, viatge combinat
amb vehicles tot terreny.
Del 21 al 30 de juny es va realitzar
un viatge a Astúries, Cantàbria i Picos
de Europa, Oviedo, Gijón, les esglésies
del preromànic asturià, la Costa Verda,
Covadonga i els llacs i parc natural de
Saja - Besaya.
Els dies 22 i 23 de juliol es va fer
una excursió al Pirineu aragonès: valls
d’Otal, Ara i Bujaruelo i miradors del
Mont Perdut amb vehicles tot terreny.
Del 8 al 12 de setembre es reemprenen les excursions. Sor tida al País
Basc, amb visites a Vitòria, Bilbao, Ger-
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nika, condado de Treviño i altres indrets
del país.
Del 28 al 30 d’octubre tingué lloc la
sortida als Pirineus catalans i francesos,
per gaudir de les valls de Boí, Bossost,
circ de Gavarnia, Montgarri i Alòs d’Isil.
El recorregut es va combinar amb jeeps.
Els dies 18 i 19 de novembre es va
tancar el cicle de viatges d’aquest any
amb la sortida a les Bardenas Reales
de Navarra, amb visita addicional a Carcastillo i monestir de la Oliva.
Tots els viatges i excursions van ser
organitzats amb gran cura i indubtable
èxit d’assistència de socis per Francesc
Juandó i María Vilalta.

Conferències i audiovisuals
El 12 de gener la consòcia Àngels
Sagrera va oferir una conferència amenitzada amb diapositives: «Els gegants
de Barcelona», que va descobrir al
públic assistent aquest fantàstic món
imaginari popular.
El 15 de febrer els consocis Joaquim
Ferràndiz i Pilar Umbón van projectar el
videoreportatge «Navarra, monuments i
paisatges», bona mostra de la monumentalitat i bellesa d’aquest país.
El 8 de març el consoci Ramon Font
va passar el videoreportatge «Una passejada per la Cerdanya», combinant els
bells paisatges amb l’audició del Concert opus 61 de Beethoven.
El 9 de març en Joan Blasi, conegut
consoci, va oferir unes diapositives
comentades sobre «Àsia Central. Tresc
pel Tibet», acostament a la seva realitat
social i humana.
El 15 de març Julià Sáez va passar
un extraordinari videoreportatge del sud
de Tanzània i nord de Moçambic.
El 22 del mateix mes Estanislau
Torres projectà l’audiovisual «Viatge al
Vietnam» acurada visió del país asiàtic.
El 29 de març Enric Ventura va presentar un audiovisual comentat «Madeira, un
constant jardí», bonic recorregut per l’illa
volcànica.
El 5 d’abril Francesc Juandó i Maria
Vilalta van oferir el passi de l’audiovisual «Burgos, la gran província» notable
mostra de la terra burgalesa.
El 19 d’abril el consoci Josep M.
Panareda va donar una conferència que
sota el títol «El carboneig. Convertir la
llenya en carbó» ens va apropar a una
antiga i important activitat humana.
El 3 de maig tingué lloc la conferència

acompanyada de diapositives «Dreamtime, somnis australians», de David Bueno
i Torrens, visió excepcional d’Austràlia.
El 10 de maig Francesc Juandó i
María Vilalta van presentar un acurat
videoreportatge: «Andalusia», fruit d’un
interessant viatge de vacances.
El 18 de maig, el conegut consoci Carles Macià, va fer la conferència i projecció de diapositives de «Bells escenaris
alpins», setena etapa d’aquests ja tradicionals viatges.
El 7 de juny, Jordi Llorens va oferir la
seva tradicional projecció, aquest cop
el magnífic reportatge «Uganda, la perla
d’Àfrica».
El 8 de novembre, la consòcia Dora
Serra va presentar l’audiovisual «Pell de
brau», interessant recull dels viatges de
la secció a Burgos i País Basc.
El 8 de setembre els nostres consocis
Hermínia Escolà i Ribot i Enric Ventura i
Lecha varen donar una conferència-audiovisual en nom de la secció de Geografia i
Ciències Naturals del Centre Excursionista de Catalunya, a l’Ajuntament del Tagamanent amb motiu de la festa major d’aquella localitat. Versà sobre les Plantes
tòxiques del nostre país.
El 15 de novembre el Dr. Joaquim
Montoriol va oferir una conferència amb
diapositives titulada «Deserts, coves i
volcans: un recorregut per les illes de
Fuerteventura, Lanzarote i Lobos», una
excepcional disser tació per aquests
espectaculars indrets.
El 16 de novembre, i en commemoració del 125è aniversari del naixement de
Pau Vila, el Dr. Joan Tort i Donada va
donar una magistral conferència per recordar al pedagog, geògraf, excursionista i
escriptor, és a dir, un català universal.
El 30 de novembre, Joaquim Ferràndiz
i Pilar Umbón van presentar el videoreportatge «Astúries, Cantàbria i Picos de Europa», mostrant el bell paisatge i patrimoni
artístic del recent viatge col·lectiu.
El 13 de desembre, Estanislau
Torres, conegut consoci i bon viatger va
projectar dos interessants videoreportatges, el primer «Cop d’ull a l’Alsàcia» i
el segon «Els Pirineus a vista d’ocell».
El 19 de desembre el nostre consoci
Enric Ventura i Lecha donà una conferència audiovisual en nom de la secció
de Geografia i Ciències Naturals del
Centre Excursionista de Catalunya a
l’Institut Montserrat de Barcelona. Una
explicació detallada de les plantes que
mengem i el seu origen.

25è Premi Pau Vila
per a excursionistes
El dia 16 de novembre, coincidint amb
l’acte commemoratiu del 125è aniversari del naixement de Pau Vila i Dinarés, es va procedir a la concessió del
25è Premi que porta el seu nom. Obtingué el guardó el treball que porta per
lema «Olositània» amb el títol Mapa de
vegetació de la muntanya d’Aiats (Collsacabra), autors: Josep Nuet i Badia i
Àngels Morell i Fina. Obtingueren dos
accèssits els següents treballs: Lema
«Les colladetes» que porta per títol La
collada de Tosses, del qual és autor
Joaquim Cabeza i Valls, i amb el lema
«Lampègia» que duu el títol Elements
del passat agrícola llivienc de Joan M.
Vives i Teixidó. Actuaren de jurats
Miquel Batet i Martí, botànic i naturalista, Josep M. Panareda, catedràtic de
geografia física de la Universitat de Barcelona i Hilari Sanz i Gonel i com secretari, Enric Ventura i Lecha.

Concessió
del Premi Columna
En el decurs dels actes de celebració
del 130è aniversari del Centre, fou atorgat com a reconeixement a la tasca
constant i desinteressada, les nombroses activitats realitzades en el transcurs dels anys i el seu esforç i fidelitat
a l’entitat, al nostre vicepresident Narcís Rucabado i Franquesa el Premi
Columna del CEC. Aquesta es la distinció més important que es concedeix
tant als socis com a persones o entitats que reuneixin els mèrits suficients.
La Junta Directiva de la Secció de
Geografia i Ciències Naturals se sent
honorada per la concessió d’aquest
guardó al nostre company i fa constar
la seva felicitació.

Material
Enguany s’ha adquirit el següent material que queda per a ús del soci:
• una videocàmera Sony.
• 1 micro de solapa a distància.
• ampliació memòries RAM de l’ordinador.
• mapes de geologia.
• 1 binocular Motic SMZ140.
• 1 impressora Epson.
• 4 volums de la Flora del Països Catalans.
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SECCIÓ D’HISTÒRIA I ART
Nombre de socis de la secció a 30 de
novembre del 2006: 397.

Activitats
Excursions culturals
amb autocar
• Desembre del 2005. Alt Empordà:
Cascada de la Caula, Sant Llorenç de la
Moga (torre de guaita i conjunt remarcable) i dinar prenadalenc a Maçanet de
Cabrenys. (102ª sor tida del cicle
«Excursions 3 hores»).
• Excursió cultural sorpresa, que va
resultar ser a Baix Empordà: Llagostera
(Fundació del pintor Emili Vilà), monestir de Santa Maria de Solius (exposició
de diorames de pessebres) i Sant Feliu
de Guíxols.
• Gener del 2006. Maresme: Sant
Vicenç de Montalt (Museu del Pessebre) i Calella de la Costa (Pinacoteca
Gallart i Museu Arxiu).
• Febrer. Conca de Barberà: Sarral
(celler modernista de Pere Domènec,
església de Santa Maria i santuari dels
Sants Metges) i Conesa (nucli històric i
restes muralles).
• Març. La Noguera: Cabanabona
(nucli medieval) i Ponts (col·legiata de
Sant Pere i museu Boncompte).
• Abril. La Selva: L’Hostalric (castell i
tot el patrimoni d’època medieval).
• Maig. El Berguedà: Santuari de Queralt i ruta amb 4 x 4. Museu del Bolet.
• Juny. La Cerdanya: Santa Llocaia i el
mas de Cal Mateu.
• Juliol. Baix Empordà: Santa Cristina
d’Aro (visita al museu Casa Màgica) i
bany a Platja d’Aro. (Organitzat conjuntament amb la Secció de Fotografia).
Pallars Sobirà: Espot, Esterri d’Àneu
i l’Estany de Sant Maurici. Recorregut
pel parc amb 4 x 4. Son del Pi.
• Octubre. La Garrotxa: Sant Joan les
Fonts (monestir de Sant Joan, castell
medieval Estada Juvinyà i el Boscarró).
• Novembre. El Solsonès: Solsona
(museu i pou de gel), santuari del Miracle, Castellar de la Ribera (necròpoli
neolítica de Llor).
Un total de 12 excursions, de les
quals Mercè Falcó fou la vocal de 10,
Adolf Bordas d’una i Josefina Garriga i
Mercè Falcó conjuntament d’una altra.

Excursions amb mitjans
de transport públic
• Desembre 2005. Alt Penedès:
Lavern, ermita de la Llinda, can Bertran, La Granada.
• Gener 2006. Vallès Oriental: Llinars,
fondo de Cabrances, coll Sabadell.
Collserola: coll de la Ventosa, turó
de les Roquetes, torre Baró. (102ª sortida del cicle “Excursions 3 hores”).
Garraf: Vilanova i la Geltrú (visita
Museu del Ferrocarril amb projecció de
vídeo), camí de ronda cap a Sitges,
parc de Terramar, ermita Mare de Déu
del Vinyet.
• Febrer. Vallès Oriental: Aiguafreda,
can Serra de l’Arca, can Cruïlles, Aiguafreda.
• Març. Vallès Oriental / Osona - Sant
Quirze de Safaja, serra de Barnils, la
Rovira dels Cerdans, Centelles.
Montserrat: pla de les Taràntules,
serra de les Paparres, cim mirador i
ermita de Sant Jeroni.
• Abril. L’Ordal: poble de l’Ordal, puig
d’Agulles, ermita de Sant Pons, Corbera.
Montseny: ermita de Santa Fe, pla
de Mulladius, turó de Morou, embassament Santa Fe.
• Maig. Osona: Tona, can Puig, església Mare de Déu de l’Ajuda, Centelles.
• Juny. Vallès Oriental: Llinàs, ermita
de Sant Jaume, can Gol, Llinàs.
Costa Brava: Blanes (ermita i castell
de Sant Jaume, ermita de Santa Bàrbara), cala Boadella, cala Fanals.
• Juliol. Costa Daurada: L’Ametlla,
camí dels Penya-segats, cala Nova i
cala Mosques.
• Agost. Alt Empordà: Colera, coll de
Sant Antoni, platja de Garbet.
• Setembre. Baix Ebre: Hospitalet de
l’Infant, platja de l’Arenal, cala d’Oques
i platja del Torn.
• Octubre. Serra de l’Obac: coll d’Estenalles, la Mata, turó dels Ducs, Mura.
• Novembre. Osona i Vallès Oriental:
sot del Bac, grau de la Trona, grau de
les Avellanedes, Sant Pere de Valldeneu, Aiguafreda.
Un total de 17 excursions, de les
quals Jacint Pallarols fou el vocal de 8,
Jordi Fontarnau de 7, Adolf Bordas
d’una i Jacint Pallarols conjuntament
amb Lluís Willaert, d’una altra.

Cicle jardins de Catalunya
(13ª i 14ª visita)
• Maig 2006. Visita al jardí Bosc Bertran, al barri de Sant Gervasi, de Barcelona.
• Juny. Excursió amb autocar al Bages.
Visita al parc de l’Agulla de Manresa,
ermita i celler Mas de Sant Iscle, castell de Balsareny. Al Parc de l’Agulla,
comentaris sobre les espècies vegetals
a càrrec d’Enric Orús, del Grup d’Estudis Botànics Pujol i Alsina.
Salomé López és la vocal de les
dues activitats, conjuntament amb
Jacint Pallerols en l’excursió.

Grup Miquel Farré
de Dibuix i Pintura
Del 5 al 31/12/05. Exposició de pintures de Jaume Muxart, amb el tema
«Montserrat», organitzades per la vocal
Francesca Valls, es van fer les sortides
següents:
Desembre 2005, parc Güell de Barcelona; gener 2006, parc de Montjuic;
febrer, Santa Maria de Cervelló; març,
Arenys de Munt; abril, Santa Eugènia de
Congost; maig, Breda, i octubre, Montmeló. En total: 7 sortides.

Grup d’estudis Rurals
Cicle combinat Lloses i pedra en sec,
que constà de 5 excursions en autocar,
d’interès megalític o arqueològic i de
recorreguts de construccions de pedra
en sec:
• Gener de 2006. Alt Empordà: de
Puig Alt a Roses. Amb la col·laboració
de Lluís Vidal i Carme Vila.
• Febrer. Les Garrigues: l’Albí, amb la
col·laboració de Josep Gallofré.
• Març. Alt Penedès: Sant Quintí de
Mediona, amb la col·laboració de Xavier
Argemí.
• Del 29 d’abril a 1 de maig. La Provença: ciutat romana de Glanum, Cavaillon, Village de Bories i Gordes.
• Maig. Alt Empordà: la Coma de l’Infern, a Vilajuïga, amb la col·laboració de
Lluís Vidal i Carme Vila.
Coordinador d’aquest grup i vocal de
les excursions: August Bernat i Constantí. Conjuntament amb la vocal Mercè
Falcó a la sortida a la Provença.
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Visites culturals
• Desembre 2005. Exposició Caravaggio i la pintura realista europea, al MNAC.
• Gener 2006. Exposició Paraules divines. Del jeroglífics a l’Egiptologia. Al
Museu Egipci.
• Març. «La ruta de l’arquitecte Raspall», a l’Ametlla del Vallés i La Garriga.
Itinerari guiat per la ruta del Modernisme.
• Abril. Exposicions Toulouse-Lautrec i
l’origen del cartell modern i Francesc
Gimeno, un artista maleït, al MNAC. Exposició L’imperi oblidat. El món de
l’antiga Pèrsia, a Caixaforum.
• Maig. Girona en temps de flors.
Exposicions temporals Els paisatges de
Joan Miró i pintures de Lluís Lleó.
• Juny. Fundació Palau, a Caldes d’Estrac, amb motiu del 125è Aniversari del
naixement de Pablo Picasso.
• Setembre. Exposició Cultura-Cultures, a Montserrat.
• Octubre. Exposició Rusiñol desconegut, a Sitges. Camí dels Monjos, itinerari guiat a Sant Cugat del Vallès.
• Novembre. Exposició La publicitat
d’una cervesa. Història d’un país, a la
fàbrica de cervesa DAMM, amb motiu
del seu 130è aniversari.
En total 11 visites, 10 amb la vocal
Mercè Falcó, i una amb Francesc Olivé.

Conferències
• Gener 2006. “La comanda del temple
de Montsó i els pobles de la seva influència”, a càrrec de Marc Martínez i Rex.
• Març. “L’escola de Lleida i la seva
influència en el darrer romànic (segle
XIII)”, a càrrec de Marc Martínez i Rex.
• Abril. “El camí del migdia. La dura lluita pel repoblament de Catalunya al segle
IX”, a càrrec del consoci Carles Macià.
• Maig. “El territori català i els seus
noms de lloc”, amb motiu de l’any Corominas. A càrrec d’Albert Turull, professor de la Universitat de Lleida. Presentà
l’acte el nostre consoci Joan Solà, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
• Juny. “L’escola luminista de Sitges.
Els precedents del Modernisme”, a
càrrec d’Isabel Coll i Mirabent, professora de la Universitat de Barcelona.
• Novembre. “Santiago Rusiñol i els
seus amics excursionistes”, a càrrec del
nostre consoci Francesc Olivé i Guilera. “Els trenta primers anys del nostre excursionisme, 1876-1906. Galeria de personatges”, a càrrec de Francesc Olivé.

Coordinadors: Joan Duran i Mayol de
3, i Francesc Olivé d’una. Un total de 7.

Presentació llibre
El dia 19 d’octubre: Dia a dia, d’Estanislau Torres, a càrrec de Josep M.
Garrut.

Oneguin, de Txaikovski.
Concert de dos guitarres, a càrrec
d’alumnes del Conservatori del Liceu.
• Novembre. Conferència de Carles
Robert «L’art de musicar films muts»,
conferenciant al piano acompanyat per
Àngel Marin al clarinet.

Bagatge de cançons

Activitats musicals
Conjuntament amb la Secció de Cinema
i Vídeo, i coordinades per part nostra
per Mercè Falcó, s’han organitzat les
següents:
• Desembre de 2005. Concert de piano
a càrrec d’Albert Llorenç; Projecció de l’opereta El baró gitano, de Johann Strauss;
Concert de Nadal, a càrrec del cor de la
Universitat de Barcelona.
• Maig de 2006. Projecció de Mozart.
Apunts biogràfics i musicals; Concert
de quartet de saxofons, a càrrec d’alumnes del Conservatori del Liceu.
• Juny. Conferència de Joan Vives,
musicòleg de Catalunya Música, sobre
Mozart i la seva música.
Projecció en dues sessions de Les
noces de Fígaro, de Mozart.
• Octubre. Projecció de l’òpera Eugeni

Sota la direcció de Robert Híjar i
Roser Castelló, ha tingut lloc una reunió
cada dijous últim de mes (excepte
agost i setembre) de 2/4 de 7 a 3/4 de
8 del vespre.

Altres activitats
Amb motiu del 150è aniversari del
naixement d’Eduard Toda:
Desembre de 2005. Excursió amb
autocar i itinerari a peu. Visita a Escornalbou (organitzada conjuntament amb
la Secció de Muntanya).
Conferència «Els primers trenta anys
d’Eduard Toda», a càrrec de Jaume
Massó i Carballido, arqueòleg.
Gener de 2006. Sessió necrològica
dedicada a Manuel Naranjo i Teixidó,
coordinada per Josep M. Garrut. Panegíric a càrrec d’alguns dels seus amics.

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
La Secció de Fotografia ha portat a
terme durant l’any 2006, deu sortides
de caire fotogràfic i cultural amb autocar, generalment els primers diumenges de cada mes:
• Gener: a l’Anoia. Visita guiada del
Museu de la Pell d’Igualada i comarcal
de l’Anoia: a) Museu de la Pell. b) Secció de l’Home i l’Aigua. c) antiga adoberia de Cal Granotes i Museu del Traginer.
• Febrer: a les Garrigues. Visites guiades al Cogul (pintures rupestres), i el
castell de la Floresta.
Març: al Baix Camp. Visita guiada de
Reus modernista i Santa Maria de
Paretdelgada.
Abril: sortida de Setmana Santa a
Toledo: Carranque, Talavera de la Reina,
Oropesa, Tembleque, Consuegra, etc.
Maig: a l’Aragó: Anada a Alquézar i
Rodellar. Visita de la col·legiata d´Alquézar, el Museu Etnològic i excursió pels
voltants fins al riu Vero. I a Rodellar una
excursió per el barranc del Mascan.
Juny: a la Ribera d’Ebre. Visita guia-

da pel nucli històric de Tivissa i el
poblat ibèric, el Castellet de Banyoles.
Juliol: al Baix Empordà. A Santa Cristina d’Aro, visita guiada a la casa Màgica del mag Xevi i platja d’Aro. Aquesta
sortida es va fer conjuntament amb Història i Art.
Octubre: al Ripollès. Amb el Carrilet
Verd es va visitar Fabert, Espinavell i
Molló. A Espinavell, l’església de la
Mare de Déu de les Neus i a Molló,
l’església de Santa Cecília.
Novembre: al Berguedà: Fumanya,
Vallcebre i el Museu de les Mines de
Cercs i la mina de Sant Romà.
Desembre: Sortida incògnita: a Gelida, visita del castell i l’església de Sant
Pere i a Masquefa el CRARC (Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).
Projecció
• XXXIII Premi Joan Camps i Coma.
Exposicions
• XXXIV Concurs Social de Fotografia
Artística en B/N.
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• Exposició concurs Alquézar i Rodellar
• Exposició amb motiu del 75è aniversari del cremallera de Nuria i el l30è
aniversari del CEC.
Hem tingut cura de l’organització del
XXXIV Concurs de fotografía artística en
B/N, del XXXIII Concurs de diapositives
color, Premi Joan Camps i Coma i del
XIX Concurs social de temes obligats,
apar tats: muntanya/es, mensula/es,
arbre/s sense fulles i mobiliari urbà.
Tots aquests concursos han estat
dotats amb premis honorífics i material
sensible en paper color i diapositives.
Tal com s’acordà en Assemblea Gene-

ral de la Secció celebrarem el l02è aniversari de la secció amb un refrigeri a
l’aula Artur Osona, el l2 de desembre,
dedicat a tots els socis que amb el seu
suport desinteressat afavoreixen que
esduguin a terme els proyectes de la secció. En finalitzar el refrigeri es lliuraren
els trofeus dels concursos d’enguany.
Tal com s’acordà en Assemblea
General de la Secció fem constar la relació dels guanyadors d’enguany: Jordi
Alcacer, Maria Bonet, M. Rosa Campañà, Eduard Estrada, Albert Font, Josefina Garriga, Roser Romaní, Neus Sánchez, Dora Serra i Estanislau Torres.

SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO
El dimecres dia 14 de desembre del
2005 es va celebrar l’Assemblea anual
ordinària de socis de la Secció, el president Pere Parera obre la sessió donant
la benvinguda als assistents, i després
fa una breu introducció; tot seguit fa
esment de la continuïtat dels membres
de la Junta Directiva de la Secció:
President: Pere Parera i Rodríguez.
Vicepresident primer i relacions
amb la UNICA: Josep-Jordi Queraltó i
Torner.
Vicepresident segon i programació:
Artur Peix i García.
Secretari i Tresorer: Joan Manuel
Martínez-Moro.
Vocal concursos i cabina: Jordi Micó
i Tarruella.
Vocals curset de vídeo i edita amb
nosaltres: Gabriel Bohigas i Anguera
i Josep Maria Joaquín i Ventura.
Vocal: Jan Baca i Pericot. (membre del
Comitè Internacional de la UNICA).
Vocal de documentació: Isidre Rovira i Roca.
Les activitats que vam realitzar des
de la data de l’Assemblea fins a final
d’any 2005 són:
El dilluns 15 de desembre es va portar a terme l’habitual sessió de Edita
amb nosaltres.
El dilluns 19 de desembre es va projectar l’ultima sessió de l’any 2005
d’Activitats Musicals que es porta a
terme conjuntament amb la Secció
d’Història i Art, projectant l’opereta El
baró gitano, de Johann Strauss fill.
Respecte a les activitats realitzades
per la Secció l’any 2006 són:
• Gener

El dia 9 de gener del 2006 iniciem les
activitats amb videotertúlia.
El dia 16 es va a procedir al lliurament de la medalla que cada any concedeix la UNICA, com a representant seu
que la nostra Secció és a l’estat espanyol, al Dr. Artur Sarró i Martín, metge psiquiatra i cineasta no professional.
El dia 19, a l’estudi de vídeo es va
realitzar la primera sessió de l’any de
Edita amb nosaltres.
El dilluns dia 23 a la sala d’actes es
va projectar el film Tots diuen t’estimo,
de Woody Allen.
El dia 30 es va procedir a projectar
la segona i tercera part del viatge a la
Patagònia del nostre company Rafael
López, que amb el títol de Natura Insòlita tanca aquest reportatge, del qual ja
vam projectar la primera part el 24
d’octubre de l’any passat.
• Febrer
Comencem el mes de febrer amb la convocatòria del 48è Certamen de Films i
Videofilms Amateurs d’Excursions Reportatges i Documentals, amb previsió de
projeccions pels dies 13, 17, 10, 22 i
24 de febrer i el lliurament de guardons
pel divendres dia 3 de març.
El dilluns dia 6 es va dedicar la sessió
al cineasta sabadellenc Arcadi Gili (1915
– 1991), autor d’una seixantena de
pel·lícules, algunes de les quals foren
seleccionades i premiades en els concursos internacionals de la UNICA. Varem
projectar Arcadi Gili, de Sabadell a Calella de Palafrugell, d’Antoni Martí de La
Bisbal d’Empordà, i d’Arcadi Gili es van
projectar Esa pareja feliz, Marinada, La
pesca de la gamba i A,B,C, del agua.

En aquesta sessió vam tenir l’honor
de comptar amb la presència d’una
representació de la família d’Arcadi Gili,
de la presidenta de CINEMA RESCAT,
Encarnació Soler, d’Antoni Martí, i de
Roc Villas, director de la Filmoteca de
Catalunya, atès que en l’acte es féu
lliurament del llegat cinematogràfic de
Arcadi Gili a la Filmoteca.
El dijous 16 es va obrir l’estudi de
vídeo per a la sessió de Edita amb
nosaltres.
El dia 27 es van projectar una selecció de films que la UNICA ens va cedir
per a la seva difusió, que van participar
a Blankenberge, on el programa que
representava Espanya va obtenir dues
medalles de plata i una de bronze.
Es van projectar: SEN, The Dream,
(medalla de plata), Wilgoae, (plata), Flat
Out, Ebene, Level Ground (bronze), Secret
Sisyphus, Autononstop, Naamiopakko,
Mask is Necessary, Do Nafar Roye Khat,
Two on the frontier, The davos devil, Pouta
Nejsilnesji i The most solid Hadcuffs, realitzacions amateus d’arreu del món.
Els dies 20, 22 i 24 de febrer es projecten les obres presentades al 48è
certamen de films i vídeos amateurs
d’excursions, reportatges i documentals, amb una participació de 18 videofilms. El dia 25 de febrer es reuneix el
jurat en privat, per veure les obres presentades al certamen.
El dia 28 de febrer iniciem les classes del 16è Curset de vídeo digital, programat en 12 lliçons, amb una inscripció de 12 persones.
• Març
El divendres dia 3 es va llegir el veredicte del 48è Certamen de films i vídeos
amateurs d’excursions, reportatges i
documentals i la projecció d’una selecció de les obres guardonades.
Es concedeix el Premi Especial de
Muntanya Jordi Pons a l’obra que millor
mostrava els valors de l’alta muntanya a
Pic de Spiejolles, de Josep M. Paradera,
dos terceres medalles a Fruites de temporada, de Gina Ortega, Rocío Méndez i
Anna Parera, i Índia, imatges d’un diari
de viatge, de Joaquim Clos; dos segones
medalles a Berlín, de Josep Rota i Chet i
París, de Ramon Font, i dos primeres
medalles a Vietnam, un país, no una guerra de Ramon Font, i El Desierto Pintado,
de Josep Vidal Masó.
En aquesta ocasió el jurat estava format per, Xavier Estrada i Ullastres, realitzador de cinema i vídeo, Francesc

Memòries del Centre Excursionista de Catalunya

2007

Centre Excursionista de Catalunya

18

Les seccions
Gurri i Serra, geògraf, Josep Maria Joaquín i Ventura, realitzador de cinema i
vídeo, Jordi Micó i Tarruella, vocal de la
Secció de Cinema i Vídeo, Artur Peix i
Garcia, vicepresident de la Secció, Carles Peix i Garcia, realitzador de cinema,
Xavier Ripoll i Soria, realitzador de vídeos educatius, actuant com a secretari
del jurat Joan Manuel Martínez-Moro.
Els dies 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28,
30 de març i el 4, i 6 d’abril va continuar el 16è Curset de vídeo. El dilluns
dia 6 es va fer la videotertúlia del mes,
i per necessitats de programació no es
va poder fer la sessió de Edita amb
nosaltres, al coincidir amb una lliçó del
Curset de vídeo.
El dilluns 13, es va dedicar a l’estrena
del videofilm del nostre consoci Joan Durban que sota el títol Andalusia viva 2005
ens va mostrar belles imatges d’aquestes terres. El dia 20, Rafael López ens va
oferir la primera part de l’estrena del seu
videofilm Jambo!- Safari a Tanzània fruit
de les imatges recollides durant el seu
viatge l’any 2005. El dilluns 27 de març
projectem la primera part de Ludwig, de
Luchino Visconti.
• Abril
El dilluns dia 3 es va projectar la segona part de Ludwig. El dia 4 d’abril van
continuar les classes del curset de
vídeo, que finalitzen el 6. S’encarrega
als cursetistes la confecció d’un vídeo
per a el seu treball de “final de carrera”
i l’obtenció del diploma de “graduat”.
El dijous dia 20, retornem a obrir
l’estudi de vídeo per desenvolupar l’Edita amb nosaltres. El dia 24 assistim a
una projecció de videofilms de Ramon
Font de Sant Germain, que sota el títol
De Kenya a Escòcia passant per la
mediterrània ens va mostrar un periple
turístic molt atractiu, integrat pels videofilms Kenya 2004, Una volta per Còrsega i Escòcia en vuit dies.
• Maig
El dijous dia 4 es van reprendre les
activitats musicals que organitza la
Secció, conjuntament amb la d’Història
i Art del Centre, dedicant aquesta sessió a Mozart, com a commemoració del
250è aniversari del seu naixement. Es
va projectar un DVD que mostrant la
ciutat de Salzburg, té com a fons el
Concert per a piano i orquestra nº13 i
un documental procedent de la BBC,
amb apunts biogràfics de Mozart.
Els dies 8, 15, 22 i 24 de maig es
projecten els 20 títols participants en

el 69è Certamen estatal de cinema i
vídeo no professional - selectiu UNICA.
Es van presentar dos videofilms per a
la copa del film minut i 18 pel selectiu.
El dimarts dia 9 de maig, es va cloure el Curset de vídeo, es van lliurar els
corresponents diplomes acreditatius i
les medalles de record. Es va fer una
projecció dels vídeos expressament confeccionats per a aquest final de curset
amb el tema Barcelona i el mar.
El dia 15 de maig, el vicepresident
de la Secció, Artur Peix, va exposar al
ple de la Junta Directiva del Centre les
propostes dels actes que es preveu fer
amb motiu del 75è aniversari de la creació de la Secció de Cinema i Vídeo que
tindrà lloc l’any vinent, de entre els
quals cal destacar:
Encarregar a l’historiador Joaquim
Romaguera la edició d’un llibre Història
de la Secció de Cinema Amateur del
CEC.
Que la conferència habitual que se
celebra al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona amb motiu de l’acte institucional del Centre de la Diada de Sant
Jordi, es dediqui a la Secció de Cinema
Amateur.
Es proposa fer una exposició amb el
tema de les eines del cinema amateur,
a la sala d’exposicions, amb material
del soci Jordi Tomàs.
Al llarg de tot l’any 2007 es pensa
fer projeccions de les diferents èpoques
i etapes que reflecteixen la evolució del
cinema amateur.
El vicesecretari del Centre, Ton Abel
Bonada, va proposar que es demani a
la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi per a la
Secció de Cinema i Vídeo. Es procurarà
fer difusió televisiva de l’efemèride.
Es va demanar a la Junta que es tingués en compte aquesta circumstància
per tal que el Centre faci una previsió
econòmica al pressupost de l’any 2007
i fes una aportació extraordinària a la
Secció. El president del Centre va respondre que es tindria en compte.
El dijous dia 18 es va a tornar a obrir
l’estudi de vídeo pels nostres consocis
per tal de fer una altre sessió de Edita
amb nosaltres. El dia 27 es reuneix el
jurat en privat per veure totes les obres
participants al selectiu UNICA. El dia 29
el jurat delibera davant el públic, comenta les obres prèviament seleccionades
llegeix i decideix el veredicte. El dimarts
30 es presenta l’estrena del videofilm

Recordant a...., confeccionat pels companys Emili Massó i Jordi Micó, en
aquesta ocasió recordem a John Ford
en el 33è aniversari de la seva mort.
• Juny
El divendres dia 2 es procedeix a la lectura del veredicte del 69è Certamen
estatal de cinema i vídeo no professional - selectiu UNICA 2005, lliurament
de premis i projecció del programa
seleccionat per representar Espanya al
Concurs Mundial UNICA 2006. Aquest
Concurs Internacional se celebrarà en
aquesta ocasió a Gyeongiu (Corea) del
26 d’agost al 3 de setembre de 2006.
El veredicte del jurat va ésser el
següent:
Copa del film minut, Quinta habitación , de Alvaro Collar Campos, de
Madrid.
Selectiu UNICA 2006: són seleccionades per representar Espanya davant l’UNICA els següents videofilms: Darrera la
porta, de Dinosauri Films de Terrassa, on
s’amagava darrere el pseudònim Jan
Baca, conjuntament amb Toni Garriga de
Terrassa, Descontrolado, de Sergio Moreno, de Alcorcón, i Sense cos, de David
Sol, Germans Lagares i Carolina Rodríguez, de Barcelona.
Aquesta edició el jurat va estar format
per: Albert Beorlegui i Tous, crític de cinema; Antoni Colomer i Puntés, guionista i
professor de llenguatge cinematogràfic;
Alfons Hereu i Ruax, expresident del Festival de Cinema de Sant Feliu de Guíxols;
Julio Lamaña i Orozco, president de la
Federació Catalana de Cineclubs; Josep
Rota i París, cineasta i director del Festival de Cinema de Sabadell; Encarnació
Soler i Alomà, presidenta de CINEMARESCAT; Cristina Valentí i Ternero, coordinadora del Festival de Cinema de Girona;
Josep Jordi Queraltó i Torner, delegat
d’Espanya a la UNICA amb veu, sense
vot, i Joan Manuel Martínez-Moro, secretari del CEC, com a secretari del jurat.
Van col·laborar a les sessions de projecció Jordi Micó, Gabriel Bohigas i Pere
Parera. La delegació de la nostra Secció
que aquest any s’ha desplaçat fins
Gyengju (Corea), del 26 d’agost al 3 de
setembre, ha estat formada pel consoci
Jan Baca com a conseller del Comitè de
la UNICA. Josep-Jordi Queraltó com a
delegat de l’estat espanyol davant la
UNICA, aquest any no va poder assistirhi a causa d’una malaltia.
En el Certamen UNICA d’enguany,
celebrat a Gyeongju (Corea) del 26 d’a-
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gost al 3 de setembre el programa que
representava Espanya, sorgit del nostre
69 Selectiu UNICA, format pels Videofilms Darrera la porta (Jan Baca), Descontrolado (Sergio Moreno, i Sense cos
(David Sol, Germans Lagares i Carolina
Rodríguez). El programa d’Espanya ha
merescut una medalla d’or per a Darrera la porta, amb el premi especial a la
millor direcció de Jan Baca, una medalla de plata per a Descontrolado, (premi
al millor film de JEUNESSE), tanmateix
el jurat de la UNICA va concedir un
diploma de consolació al videofilm
Sense cos. Cal esmentar que aquest
guardons han estat concedits d’una
selecció de entre les 116 pel·lícules
que participaven en representació dels
26 estat membres.
Felicitem als autors premiats i als
companys Josep-Jordi Queraltó, com a
delegat de l’estat espanyol davant l’UNICA i Jan Baca com a conseller del comitè
de l’UNICA per la seva constant tasca.
Els dies 12 i 19 van continuar les
activitats musicals amb la projecció de
l’òpera Les noces de Fígaro, de Mozart,
tancant els actes commemoratius del
250è aniversari de Mozart.
El dia 15 de juny, l’entitat CINEMA
RESCAT va lliurar al nostre vicepresident Artur Peix, als locals de la Societat
General d’Autors d’Espanya, el Premi
Sant Nitrat, màxim guardó que concedeix aquesta entitat, com a reconeixement de la dedicació vers el cinema.
El dia 22 fem l’última sessió de l’Edita amb nosaltres, dedicada a treballar
amb el programa informàtic de edició de
vídeo STUDIO, de la casa Pinacle.
• Octubre
El dia 2 inaugurem el curs 2006-2007,
amb l’habitual videotertúlia dels primers
dilluns de mes. El dia 9 presentem una
sessió de Rafael López amb la projecció

de la segona part del videofilm Jambo !
Safari a Tanzània, completant el documental filmat el maig del 2005. El dijous
dia 16 reprenem les activitats musicals
conjuntament amb la Secció d’Història i
Art, amb la projecció de l’òpera Eugeni
Oneguin de Txaikovski. El dia 19 obrim
de nou l’estudi de vídeo amb la sessió
de l’Edita amb nosaltres. El dia 23 presentem una sessió de Xavier Peix i Orobitg amb el títol Nova Zelanda.
• Novembre
El dia 6 presentem una sessió de Joaquim Clos, amb una estrena de dos
videofilms amb els títols de Equador i
India i Nepal del Nord. El dia 13, dins la
programació d’activitats musicals vam
poder assistir a una interessant conferència a càrrec de Carles Robert, que
amb el títol L’art de musicar films muts
i amb l’acompanyament al clarinet de
Miquel Àngel Marín, ens van ensenyar
com s’ho fan per a posar música a les
pel·lícules mudes. El dia 16 a l’estudi
de vídeo, ens trobem per a fer l’habitual sessió de l’Edita amb nosaltres.
El dia 20 es projecta el videofilm Vietnam, Cambodja i Singapur, de Ramon
Font de Saint Germain. El dia 27 projectem La dama misteriosa de Greta Garbo,
continuant el cicle iniciat l’any 2005.
• Desembre
El dia 4 fem la videotertúlia del mes. El
dia 11 continuant el cicle d’activitats
musicals, projectem en format DVD la
primera par t de l’opera de Richard
Strauss El cavaller de la rosa, prèvia
presentació d’Artur Peix.
El dia 14 de es convoca l’Assemblea
Ordinària de socis, on s’aprova l’estat
de comptes, la memòria anual de l’any
2006 i el pressupost pel curs 2007.
El dia 18 com a final d’any, projectem la segona par t de l’opera de
Richard Strauss El cavaller de la rosa, i

amb aquesta activitat finalitzem les
activitats de la Secció de l’any 2006.
Notes
La Junta Directiva s’ha anat reunint mensualment per tal de preparar les activitats de la Secció, el Curset de vídeo, les
projeccions mensuals, els concursos,
les reunions i coordinacions dels jurats,
les col·laboracions amb el Centre i altres
seccions amb les activitats musicals, les
tertúlies i les sessions de Edita amb
nosaltres, entre d’altres tasques en
benefici de tots els associats.
L’any 2005, en el decurs dels actes
de celebració del 129è aniversari del
Centre, fou atorgat com a reconeixement
a la constància, la dedicació desinteressada a les tasques de l’entitat i el seu
esforç a les seves activitats i a la seva
projecció a l’exterior, al nostre vicepresident primer Josep-Jordi Queraltó, el
Premi Columna del CEC. Aquesta distinció és el guardó de més categoria que el
CEC concedeix, no sols als socis sinó
també a aquelles persones o entitats
que reuneixin suficients mèrits per serne dignes. Que consti la felicitació de la
Junta Directiva de la Secció i de l’Assemblea, al nostre estimat company per
aquest merescut reconeixement.
L’any 2006 cal destacar la defunció
de Antoni Puig, col·laborador de la Secció, cronista cinematogràfic de les activitats del Centre i realitzador, que ens
va obsequiar amb la seva ultima estrena el juny del 2005 amb un reportatge
sobre Polònia.
El 6 de setembre, ens deixava Joaquim Romaguera, entusiasta investigador i historiador del cinema, ple de projectes, entre els quals el llibre per l’any
vinent dedicat als 75 anys de cinema
amateur a Catalunya, i fidel col·laborador d’aquesta Secció de Cinema i Vídeo
sempre que fou requerit.

Memòries del Centre Excursionista de Catalunya

2007

20

Centre Excursionista de Catalunya

Comissions i serveis
ESCOLA DE MUNTANYA
L’Escola de Muntanya ha portat a terme
un total de 16 cursos, 3 cursos a mida i
una estada formativa als Alps, i ha realitzat la programació del curs 2006/2007.
Un total de 199 participants, més de
24 conferenciants diferents i més de
40 vocals/instructors.
L’EM pren nota i estudia amb molta
atenció aquestes dades per millorar l’oferta i solucionar els possibles errors en
la programació. La implementació del
nou sistema formatiu va comportar la
reducció de les places d’inscrits en els
cursos, per tal de millorar la seva qualitat, reducció que fa que el total d’inscrits
no augmenti. Donem, així, més importància a la qualitat que a la quantitat en
la formació que oferim. Al mateix temps
veiem que la fidelització dels socis captats per l’EM es manté molt alta (8590%, des de 1998), dada que mostra
que el grau de satisfacció dels participants és bo.
La col·laboració que l’EM té amb la
Facultat de Geologia de la Universitat de
Barcelona en la forma del Curs de coneixements bàsics i seguretat en muntanya
segueix donant uns magnífics resultats.
Enguany ha comptat amb la participació
de més de 40 alumnes de la facultat,
executat amb vuit professors i sis vocals
instructors de l’EM. L’experiència segueix
sent altament positiva per totes dues
bandes i esperem que aquesta col·laboració es mantingui en els propers anys.
L’acord de col·laboració amb l’Escola de Tècnics Esportius de la Val d’Aran
(ETEVA) segueix plenament vigent i les
ocasions en que s’ha establer t ha
estat amb resultat satisfactori. Cal
agrair el tracte exquisit i la bona disposició de Núria Perramon, directora de
l’ETEVA. En un futur immediat esperem
extendre els nivells i els àmbits d’aquesta col·laboració.
S’han fet diverses reunions amb la
FEEC i l’ECAM, de les quals destaquem
temes com el de les Escoles Reconegudes i la Validació dels monitors iniciadors i instructors voluntaris de les entitats. L’EM del CEC ja és Escola
Reconeguda per l’ECAM de la FEEC,
amb tot, però, caldrà veure si som
capaços de complir amb els requisits
que comporta aquest reconeixement,
alguns d’aquests contraris als interessos i als objectius de l’EM del CEC.

Cal destacar la pàgina web de l’EM
(dintre de la pàgina general del CEC)
que volem que sigui una eina de comunicació de primer ordre.
Som conscients que el món de la
formació en esports de muntanya, en
particular, i la societat actual en general, està marcant uns criteris d’actuació
concrets no sempre coincidents amb el
Cursos

tarannà del CEC, des de l’EM, però, ens
comprometem a fer l’esforç necessari
per adequar-nos a aquests nous criteris
sense perdre la nostra personalitat ni
raó de ser.
Per acabar, voldríem destacar, de
manera molt especial, la tasca dels
vocals instructors de l’EM que des del
seu voluntariat, i amb un nivell tècnic i
humà altíssim, han dirigit la seva vocació docent al servei de l’entitat. Són el
veritable motor de l’EM.
Participants Conferenciants

Raquetes de neu

16

Vocals
instructors

6

3

Iniciació a l’alpinisme (1 i 2)

32

8

8

Iniciació a l’esquí de muntanya

16

5

5

Alpinisme hivernal

12

4

6

Excursionisme a l’alta Muntanya (1 i 2)

20

4

5

Iniciació d’escalada (1 i 2)

32

6

8

Introducció a les vies ferrades (1 i 2)

16

3

4

Descens d’engorjats

6

8

6

Introducció a l’espeleologia de l’ERE

5

9

9

Avançat d’escalada

8

4

4

Senderisme

6

4

2

Alpinisme estival

8

2

4

Curs a mida d’escalada en glaç

4

2

2

Curs a mida avançat d’esquí de muntanya

4

2

2

Curs a mida d’encordament

4

2

1

Estada formativa als Écrins

10

4

5

VOCALIA D’ATENCIÓ AL SOCI
El 13 de juliol es fa la primera benvinguda al nou soci. Hi van assistir 35 nous
socis, el president Puente els va donar
la benvinguda a la sala d’actes, i en
Josep M. Griera els va ensenyar el Centre. Després es va fer un piscolabis a la
sala gran del 1r pis. Tothom va quedar
content de com es va desenvolupar
l’acte.
El 16 de novembre hi va haver el
reconeixement als vocals. Hi van assistir
al voltant de 50 socis, vocals de diverses seccions i activitats. El vicepresident
Francesc Banqué va dirigir unes paraules
de benvinguda i agraïment. El president
Puente també hi va fer acte de presència. Es va fer un petit obsequi als vocals
assistents i un piscolabis. Va ser una
trobada molt fructífera.

El 14 de desembre es va fer la segona benvinguda als nous socis incorporats en els mesos de setembre, octubre
i novembre. Es va fer coincidir amb la
proclamació de la nova Junta de Muntanya. El president Puente va fer un
petit parlament als nous socis, Francesc
Beato i la vocal d’atenció al soci Pepa
Igartua els van ensenyar el Centre.
Cap a les 9 del vespre, la Comissió
Gestora formada per el president Francesc Beato, Lluís González i Xavier Hernandez van fer la proclamació de la nova
Junta de Muntanya. El nou president és
Ignasi Vidal. Hi van assistir 30 nous
socis; el total de socis a la proclamació i
piscolabis era al voltant d’uns 60. La sintonia entre tots els socis assistents va
ser molt agradable i positiva.
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ACTIVITATS PER A INFANTS
L’anterior Junta ha cessat. L’Albert Mans,
en Francesc Xavier Noguer, l’Empar, i la
Montse, van posar fil a l’agulla ja fa dos
anys amb la intenció de tornar a endegar
el projecte de Jovent, aturat des de feia
temps, i ho han aconseguit, i han donat
pas a una nova fornada de pares per dirigir la Comissió. Ara la Comissió d’Activitats per a Infants ja té continuïtat un cop
arriben als 14 anys; edat en la qual passen a Jovent. La nova Junta, que va ser
elegida el mes de juny, està formada per
Ricard Ribas, Josep M. Pruna, David Marquillas, Dolors Nieto i Núria Vilamur.
Al mateix temps i gràcies a la nova
pàgina web tenim més facilitat per accedir als projectes presents i futurs. En un
futur imminent podrem veure-hi fotografies de les sortides, i també tenim el
projecte de fer de cadascuna de les sor-

tides un fitxa guia perquè tot aquell que
vulgui, pugui repetir-la.
D’altra banda, les activitats d’enguany han estat importants. Es van
anul·lar tres sortides; una al gener i les
altres dues al febrer.

Raquetes de neu
• Gener: la sortida programada a portella de Mentet i pic de la Dona no es va
dur a terme a causa de la nevada.

Ascensions
• Març: Rojals i serrat de les Fites.
• Maig: Cap de Llitzet.
• Setembre: cim del Puigpedrós,
acampada a Malniu.
• Octubre: cim del Muntanyó, estada
al refugi JM Blanc.
• Novembre: cim del Montgrós, per
Santa Cecília.

Travessies
• Abril: la roca Corbatera, pujada pel
grau dels Barrots, balcó del Priorat, toll
de l’Ou, font del Manyano i descens pel
camí dels Frares.
• Juny: travessia Núria - Vall Ter 2000
per la carena, pics de l’Àliga, de Noufonts i pic de la Fossa del Gegant, i baixada pel coll de la Marrana.
• Desembre: el Matagalls per Sant
Marçal, coll Pregon i descens per coll
Formic.
Al desembre es va fer el tradicional
sopar de Nadal al local social.
Totes les sortides han tingut a més a
més un component cultural i científic:
bolets, flors, aus, geologia, geografia,
etc. Dins de la Comissió hi ha geòlegs i
biòlegs, que ens imparteixen classes
“magistrals” sobre el terreny. De la
mateixa manera, es duen a terme reportatges fotogràfics que a poc a poc tenim
la intenció d’anar afegint al web.

BIBLIOTECA, CARTOTECA I ARXIU HISTÒRIC
Enguany la feina realitzada per la biblioteca, la cartoteca i l’arxiu històric ha
vingut marcada pel pla director del fons
documental del Centre, aprovat a finals
del 2005 per la Comissió de Patrimoni
Documental i per la Junta Directiva. A
grans trets el pla traçava dues grans
línies de treball. La primera apostava
per millorar la qualitat dels serveis d’informació adreçats als socis per mitjà
de la introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
en la gestió i provisió dels serveis d’informació. La segona apostava per millorar la difusió i l’accés del conjunt de la
ciutadania al patrimoni documental del
Centre per mitjà de la integració de les
bases de dades documentals del Centre en el si del sistema bibliotecari de
Catalunya.
Podem realitzar ja una primera avaluació del treball realitzat i del grau d’assoliment dels objectius intermedis que
es fixaven. Es tracta d’una valoració
positiva, perquè la consecució del objectius fixats s’està realitzant correctament
i amb menys temps del què es planificava i perquè quan ha calgut modificar la
planificació realitzada ha estat per introduir noves i millors iniciatives, entre les
quals hi destaca el conveni signat amb
Google Book i la Biblioteca de Catalunya.

A continuació es fa una descripció
detallada de la feina realitzada:
Introducció de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació:
S’han millorat els serveis; implementant un nou sistema integral de gestió
bibliotecària que permet la consulta del
catàleg de la biblioteca i la cartoteca
moderna a través del web. S’han millorat les infraestructures; s’han introduït
tres punts d’accés a Internet, un escaner i una impressora color DIN A3.
S’han modernitzat els suports documentals amb l’adquisició de dues
col·leccions de cartografia digital i la
creació de l’hemeroteca de butlletins
digitals de les entitats excursionistes
de Catalunya.
Integració al sistema bibliotecari de
Catalunya:
S’ha signat un conveni amb el Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya per a poder formar part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de
Catalunya (CCUC). S’ha renovat per tres
anys més el conveni de col·laboració
amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya
per mitjà del qual s’ha pogut començat
a catalogar els mapes de la cartoteca
històrica en el CCUC, i es preveu finalitzar aquesta tasca l’any 2008. En
aquest mateix sentit, s’ha aconseguit el

suport econòmic de la Direcció General
de Cooperació Cultural per a introduir al
CCUC el fons de la biblioteca anterior al
1930. Aquesta primera fase del procés
d’integració dels fons de la biblioteca
als catàlegs col·lectius de Catalunya ha
començat a bon ritme i es preveu que
finalitzi el més de març del 2007.

Biblioteca
Serveis al soci
Enguany la Biblioteca ha rebut 2.650
consultes i 782 préstecs de documents
i ha donat ser vei a 2.230 usuaris,
entre els quals 1.861 socis i 369 no
socis. Respecte a les adquisicions,
s’han registrat 415 noves entrades de
llibres, 130 mapes, 1 vídeo i 7 DVD;
s’ha adquirit la col·lecció completa de
CD-ROM de cartografia digital d’Alpina i
Geoestel 3D i el programari de cartografia digital CompeGPS.
Serveis externs
S’ha col·laborat apor tant fons documental i referències bibliogràfiques a la
producció del programa 30 minuts de
TV3 titulat Codi Colom; a la configuració
de la secció de publicacions periòdiques de la Fira del Llibre de Muntanya;
a l’exposició del 75è aniversari de la
Secció Excursionista del Foment Marti-
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nenc i a la publicació del llibre De Vilanova al Pic de l’Aneto de Magí Mestres.
També s’han realitzat intercanvis bibliogràfics amb les següents biblioteques:
Municipal de Sort, Universitat Rovira i
Virgili i Union Belga de Spéléologie.
Projecte Google Book
S’ha firmat un conveni amb l’empresa
Google i la Biblioteca de Catalunya.
Aquest conveni permetrà digitalitzar el
fons bibliogràfic de domini públic de la
biblioteca del Centre que representarà
un total d’entre 5.000 i 10.000 documents i que abraça la majoria de llibres
i fullets de la biblioteca publicats abans
del 1930. Aquest procés de digitalització es farà per fases al llarg dels propers anys, i té per objectiu permetre la
consulta íntegra i la cerca de text complet dels documents digitalitzats, des
de la pàgina web de la biblioteca i de
Google Book.

Cartoteca
Serveis al soci
Enguany la cartoteca ha rebut 154 consultes i s’han realitzat 57 préstecs de
cartografia digital. Respecte a les adquisicions, s’han registrat 89 mapes en
paper i tota la col·lecció de mapes digitals de l’editorial Alpina i Geostel 3D.
Els dos darrers trimestres de l’any
s’han realitzat dos cursos de formació
d’usuaris que han permès a un total de
23 socis introduir-se en la cartografia
digital i el programari especialitzat per
tractar-la.
Serveis externs
S’ha col·laborat amb l’apor tació del
mapa Lo Pirineu desde lo cim del Taga,
fet per Santiago Rusiñol a l’exposició El
Rusiñol desconegut, organitzada a Sitges dins del marc de l’any Rusiñol.

Arxiu històric
D’acord amb el pla director del patrimoni
documental del Centre, i amb l’objectiu
de poder reunir, preservar, ordenar i
difondre la documentació històrica del
Centre, s’han iniciat les obres de condicionament de l’espai annex a la sala
Albert H. Gordon per tal d’ubicar-hi més
de 200 m lineals que configuren el fons
documental de l’arxiu històric de l’entitat.
Al mateix temps, atesa la significació històrica de la documentació con-

servada, la Subdirecció General d’Arxius ha donat suport al projecte de
constitució de l’arxiu històric i ha subvencionat la contractació d’una arxivera, que ha iniciat el seu treball el més
de novembre, amb l’elaboració d’un primer esborrany de quadre de classificació del nou arxiu.

Donatius
La biblioteca, cartoteca i arxiu històric han rebut nombroses donacions de
particulars, institucions i editorials:
Editorials: Desnivel, Abadia de Montserrat, Alpina, Columna, Cossetània,
Farell, Focus, Geostel, Enciclopèdia Catalana, Penibetica, Piolet, Prames i Sua.
Entitats i institucions: Club Natació
Reus Ploms, Centre Excursionista de la
Comarca del Bages, Secció de Publicacions del CEC, Centre d’Estudis de la
Conca de Barberà, Centre Excursionista
de Castelló, Centre Excursionista de
Sant Vicenç de Castellet, Associació
Catalana de Senderisme, Diputació de
Tarragona, Servei General d’Informació
de Muntanya, Federación Aragonesa de
Montañismo, TV3, Centre d’Estudis
Molletans, Ajuntament de Sitges, Amics
de l’Art Romànic, Centre Excursionista
d’Esplugues, Cercle Artístic de Barcelona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes

Tècnics, Fundació Territori i Paissatge,
Institut d’Estudis Catalans, Institut
d’Estudis Penedesencs, Società degli
Alpinisti Tridentini i Societat d’Onomàstica.
Particulars: Lluís Terrades, Enric
Nosàs, Miquel Parés, Joan Campañá,
Francesc Beato, Didier Payré, Jordi
Ferré, Josep Manuel Puente, Dora
Serra, Caruell, Eduard Estrada, Jaume
Muxart, Gastón Sánchez, família Mestres-Soler, Jaume Ciurana, Estanislau
Torres, Xavier Hernández, Josep Maria
Font i Rius, Salvador Tarragó, Manuel
Gabriel, Joan Pallisé, Lluïsa Amenós,
Antoni Rubió i Lluch, Francesc Olivé i
Rosa Maria Pié.

Recursos humans
Els serveis de biblioteca, cartoteca i
arxiu històric estan dirigits per Manuel
Castellet i coordinats per Marc Jamal
(director tècnic de la Biblioteca). L’equip de treball ha estat format per Àlex
Hino (bibliotecari), Anna Maria Martínez
i Gebran Jamal (auxiliars de Biblioteca),
Josep M. Panareda (assessor científic
de la cartoteca), Rosanna Rel (geògrafa), Francesc Olivé (assessor científic
de l’arxiu històric), Anna Téllez (arxivera), Carles San Emeterio (cap d’informàtics) i Artur Sales (informàtic).

EQUIPAMENTS - REFUGIS
Refugi Josep M. Blanc
En el transcurs d’aquest any les actuacions al refugi han estat d’una banda
millorar i perfecionar els acabats –interiors i exteriors-, i d’altra, fer les adequacions que exigeixen les normatives per
obtenir la llicència d’activitat. Volem destacar la instalació de la línia telefònica via
satèl·lit que permet la connexió amb Internet, i també la instal·lació d’un canó de
llum per a projeccions a la sala menjador.
Refugi d’Amitges
Per tal de mantenir l’edifici en perfecte
estat s’han repintat totes les parets interiors, els porticons metàlics i també la
terrassa exterior. També s’hi ha instal·lat
la línia telefònica via satèl·lit amb connexió a Internet. Pel fet que el refugi no té
subministrament d’energia elèctrica, i per
preveure qualsevol anomalia en el grup
electrògen existent, se n’hi ha instalat un
d’emergència.
Refugi d’Ulldeter

Aquest refugi necessita una rehabilitació en profunditat com a consequència
dels anys que fa que funciona i també
pels desperfectes que la meteorologia
hi ha ocasionat. S’ha realitzat un projecte per aquesta rehabilitació que s’executarà el proper any 2007.
Bona part del cost d’aquestes obres
serà subvencionat per la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat.
Refugi Ventosa i Calvell
Tenim assignada per aquest refugi una
altra subvenció de la Secretaria General
de l’Esport destinada al projecte realitzat de rehabilitació i millora dels sanitaris del refugi.
Xalet de Salardú
En aquest xalet, per tal d’evitar humitats,
s’hi han restaurat les parets exteriors i
alhora s’han pintat totes les façanes.
Xalet de la Molina
Els mesos de febrer i març del 2005 van
aparèixer unes esquerdes en l’edifici del
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xalet. En aquell moment es van atribuir a
les obres de compactació que es realitzaven a la finca veïna. L’arquitecte Cabetany va recomanar posar-hi uns testimonis i apuntalar una volta per precaució.
Al mes de maig es va efectuar una
visita al xalet per tal de comprovar l’estat de les esquerdes i alhora tenir una
trobada amb l’alcalde de l’Ajuntament
d’Alp per parlar in situ del Pla d’Ordenació dels vials, com a conseqüència de la
urbanitzacio que es fa a la finca veïna.
Al mes de juny es va presentar un
escrit a l’Ajuntament d’Alp demanant que
algun tècnic municipal realitzés una visita
d’inspecció al xalet per verificar si les
esquerdes aparegudes podien ser conseqüència de les obres veïnes. Aquestes
esquerdes, que en principi els arquitectes atribuïen a petits assentaments del
terreny, i en conseqüència esperaven la
seva estabilització per a efectuar les
corresponents actuacions, no només no

varen aturar-se, sinó tot al contrari.
A primers de setembre el Centre va
encarregar a l’arquitecte Joan Barceló
el control i seguiment de l’evolució de
l’estat de l’edifici del xalet.
Pel caire que prenien les coses,
durant els mesos de setembre i octubre Joan Barceló va realitzar controls
setmanals, redactant els informes
corresponents de l’evolució dels desperfectes que lentament però implacablement continuaven. Per indicacions
del Sr. Barceló s’encarregà a una
empresa especialitzada un estudi geotècnic del subsòl de l’entorn de l’edifici
del xalet. Aquest estudi es realitzà
entre el 6 i el 15 de novembre.
Com a conseqüència de totes aquestes circumstàncies i per raons de seguretat, el xalet de la Molina ha estat tancat. Esperem les darreres avaluacions
per tal de poder fer un projecte de rehabilitació i saber-ne quin serà el cost.

ESTUDI DE LA
MASIA CATALANA
L’Estudi de la Masia Catalana ha rebut
al llarg d’aquest any diverses visites
per tal de consultar aquest arxiu i cercar-hi informació. Les comandes per
obtenir-ne imatges s’han fet a través
del fons digitalitzat de l’Estudi a l’Arxiu
Fotogràfic del CEC.
Entre les consultes destaquen la visita de l’arquitecte Jeroni Moner, interessat en aquest fons ja que està fent un
treball d’investigació sobre les solucions arquitectòniques que aplicà a la
masia l’arquitecte Josep Danés i Torras,
iniciador de l’Estudi. També dos representants de la Fundació Mas i Terra,
amb la qual el CEC col·labora des d’un
conveni del 2004, consultaren fotografies de masies de la comarca del Barcelonès, per a la seva feina d’inventari.

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS
Tots els membres de la Comissió ens
hem reunit de forma regular cada mes i
el nostre treball queda resumit en els
apartats següents:
Guies Excursionistes
S’han publicat quatre noves guies
excursionistes dins de la col·lecció de
guies de la nostra entitat, editada per
Publicacions de l’Abadia de Montserrat:
• Itineraris a peu pel Ripollès, d’en
Josep M. Colomer i Mercè Colomer.
• Del Lluçanès a la Cerdanya - Resseguint camins ramaders, d’Ignasi Forcada, Josep

• Sánchez i Lia Soler.
• Les Guilleries, l’esplendor d’una
natura primitiva, d’en Xavier Junquera.
• Guia dels monuments megalítics de
la Cerdanya, de l’Antoni Mañé, Lluís
Vidal i Carme Vila.

Butlletí per als socis
En els darrers dos mesos de l’any
2006 el Butlletí per als socis ha començat una nova etapa, amb un nou format
i una presentació en color; també s’ha
modificat la periodicitat d’aquesta publicació, que ara és bimestral.

Revista Muntanya
Després de dues temporades completes, la revista Muntanya continua
seguint les línies i la filosofia iniciades
amb la nova etapa, amb la finalitat de
millorar-ne algun aspecte, qualitat i
selecció dels articles; per això també
ha incorporat seccions noves.
Revista Espeleòleg
Ha aparegut el nº 44 de la revista Espeleòleg, a cura de l’ERE del CEC. Aquesta recent aparició destaca per iniciar
una nova etapa que aposta per la regularitat d’edició d’aquesta revista.
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