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MEMÒRIA GENERAL DEL CEC 
 
Introducció 
 

L’any 2009 ha estat marcat per una davallada de l’activitat econòmica a Catalunya molt 

important que ha afectat a tots els nivells de la nostra societat. Malgrat això, el CEC ha 

mantingut el nombre de socis; un desens del 2,8 %, un cop depurats els anys anteriors, ha 

tingut resultats positius en el seu compte d’explotació i ha pogut tirar endavant un conjunt 

de projectes cabdals per a l’entitat. 

Els convenis signats amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona permetran acabar el treball iniciat amb la biblioteca i l’Arxiu 

Històric; i el conveni amb “la Caixa” permetrà en set anys digitalitzar l’Arxiu Fotogràfic, de 

gran valor per a la memòria digital de Catalunya. 

Un dels objectius imprescindibles era disposar d’un espai en condicions controlades per 

a la conservació de l’Arxiu Fotogràfic i dels documents i mapes que requereixen unes 

condicions d’emmagatzematge especials. Això ha permès iniciar les obres per remodelar 

els espais del CEC i ubicar al carrer Paradís, nº12, tota l’activitat de l’entitat per tal de 

facilitar la feina de les seccions.  

Hem tingut l’honor de comptar amb la visita del president de la Generalitat de 

Catalunya, el M. Hble. Sr. José Montilla, en ocasió de la inauguració de l’exposició d’Ignasi 

Canals, un de les col·leccions més importants de l’arxiu. 

També disposarem en el nostre estatge social d’un boulder per a la pràctica de 

l’escalada, que servirà també com a punt de trobada de tots els joves del CEC. Aquest 

canvis han d’afavorir la incorporació de joves en l’activitat  del CEC. 

El projecte fonamental d’aquesta Junta residia en el fet d’augmentar amb quantitat i 

qualitat l’oferta d’activitats per als socis i no socis perquè el CEC sigui l’entitat que ofereixi 

més activitat del nostre país . De fet, el nombre d’activitats s’ha augmentat un 17 % 

respecte de l’any 2008, augment modest, però que volem anar millorant amb els anys. 

Hem iniciat la formació dels nostres vocals voluntaris per donar els coneixements 

necessaris per fer més fàcil la seva important tasca. 

L’any 2009 s’han ofert 10.545 places per a activitats i se n’han ocupat 7.723. És 

important destacar que es facin dos campaments, fet que demostra una consolidació 

d’una activitat que atreu molts socis. 

Tot aquest programa d’activitats ha estat publicitat per mitjà del butlletí que, en gran 

part, ja és electrònic, complementat amb una “newsletter” cada dues setmanes, a més del 

lloc web, que permet fer una exposició més atractiva de l’activitat programada. 

L’any 2009 també ha estat l’any de la consolidació de quatre competicions: Collserola, 

ral·li d’esquí de muntanya, la WIAR i la Cursa de la Lluna, amb un increment important de 

participació. 

El Xalet de la Molina ha concentrat els nostres esforços per aconseguir el finançament, 

cosa que podrem anunciar en la propera assemblea del 2010. Hem continuat la defensa 

dels nostres interessos respecte als refugis d’Amitges i el Ventosa i Calvell. Vàrem celebrar 

el centenari del refugi vell d’ Ulldeter i el 50è del refugi nou. També hem continuat les 

exposicions fotogràfiques del centenari de l’esquí amb gran èxit. 

 

Actes i activitats més destacats  

Moviments de socis 

Socis a 31 de desembre del 2008 = 5.160 

Socis a 31 de desembre del 2009 = 4.997 
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Assemblea General Ordinària 

El dia 21 d’abril del 2009 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del Centre 

Excursionista de Catalunya corresponent a l’any 2008. Va obrir l’acte el president del CEC, 

el Sr. Josep M. Puente, que va demanar l’assignació o nomenament de dos interventors 

d’acta d’aquesta sessió. Van ser el socis Josep Abril Pinell i Damià Pérez Ladaga. 

Assemblea General Extraordinària 

Conjuntament amb l’Assemblea General Ordinària va tenir lloc l’Assemblea General 

Extraordinària, a 2/4 de 7 en primera convocatòria i a les 7 en segona convocatòria, amb 

un únic punt de l’ordre del dia: “Modificació dels Estatuts del Centre Excursionista de 

Catalunya”, després de les indicacions rebudes de la Secretaria General de l’Eport, i 

adaptació d’aquests estatuts al contingut del nou decret 215/2008 de 4 de novembre del 

2008, publicat al DOGC nº 5.255 de l’11 novembre del 2008. 

Ordre del dia: 

 

 Aprovació de l’acta de l’Assemblea del 2008 

L’Assemblea l’aprovà. 

 Aprovació de la Memòria del 2008 

La secretària, Pepa Igartua Moya, procedeix a la lectura de la Memòria del curs 2008. 

Un cop finalitzada la lectura l’Assemblea l’aprovà per unanimitat. 

 Informe de Presidència 

El president va fer una exposició de la situació del Centre, els actes més significatius, 

les tasques fetes i els projectes futurs. 

 Aprovació de l’estat de comptes del 2008 

Es procedeix a fer una exposició de l’estat a 31 de desembre del 2008. L’Assemblea 

aprovà l’estat de comptes per unanimitat. 

 Aprovació del pressupost del 2009 

Es va procedir a l’exposició del pressupost per a l’any 2009. Un cop finalitzada la 

projecció de les transparències, els socis van donar la seva conformitat al pressupost 

presentat i l’Assemblea l’aprovà per unanimitat. 

Actes institucionals 

El dia 22 de gener va tenir lloc la inauguració de l’Arxiu Històric del CEC, amb la 

presentació de la reproducció facsímil de l’obra Lo Catalanisme de Valentí Almirall. Van 

intervenir en aquest acte Ramon Alberch, subdirector general d’Arxius, Manuel Castellet, 

comissionat per al Patrimoni Documental i Núria Téllez, arxivera del Centre. 

El 26 de març es va dur a terme l’acte del centenari de l’Arxiu Fotogràfic a la sala 

d’actes amb la conferència i presentació de l’exposició “Ignasi Canals i Tarrats, un altre 

rescabalament històric pendent”, a càrrec de Josep M. Cuenca, llicenciat en geografia i 

història i escriptor. 

Visita del president de la Generalitat de Catalunya 

El 16 de març, en una visita institucional privada, el president de la Generalitat de 

Catalunya, José Montilla, va inaugurar l’exposició “Objectiu Infinit, l’ambiciosa fotografia 

d’Ignasi Canals i Tarrats” amb motiu del centenari de l’Arxiu Fotogràfic. També va visitar la 

cartoteca, la sala d’actes, on s’estava duent a terme una activitat audiovisual, i la sala de 

juntes. 

Centenari de l’esquí a Catalunya 1908-2008 

El 25 de febrer, dins dels actes de la celebració del centenari de l’esquí a Catalunya, va 

tenir lloc una conferència sobre l’esquí de muntanya a càrrec d’en Josep M. Sala i Albareda 

per commemorar el 50è aniversari d’aquesta modalitat de l’esquí. 
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També en el marc del centenari de l’esquí a Catalunya es va dur a terme el Memorial 

Martí Armangué i Feliu amb el tradicional ral·li de veterans a la Molina. 

Cal fer una menció especial a la exposició fotogràfica, ja que ha fet un recorregut 

bastant ampli per la geografia catalana, a més d’haver estat l’acte de més durada des del 

desembre del 2008 fins al final de febrer del 2010, a Puigcerdà. Aquesta exposició ha 

estat exposada a catorze poblacions catalanes. 

Cloenda institucional de la celebració del centenari de la Secció de 
Geografia i Ciències Naturals 

El 14 de maig es va celebrar la cloenda institucional dels actes del centenari de la 

Secció de Geografia i Ciències Naturals. Van intervenir Josep M. Puente i Josep Nuet. 

També van cantar el grup de cantaires del CEC. 

Inauguració de l’Arxiu Històric del Centre Excursionista de 
Catalunya 

El 23 de gener va tenir lloc la inauguració de l’Arxiu Documental Històric del CEC. 

Compta amb tots els documents generats per l’entitat durant els 132 anys de la seva 

història (1876-2009). L’acte inaugural va tenir lloc el dia 22 de gener a la sala d’actes, 

amb la participació de l’arxivera Núria Téllez, el comissionat del Patrimoni Documental, 

Manuel Castellet, el subdirector general d’arxius de la Generalitat, Ramon Alberch i el 

president de Caixa Sabadell, Salvador Soley. Es va presentar l’edició facsímil de la primera 

edició de Lo catalanisme de Valentí Almirall, elaborada amb motiu de l’obertura de l’arxiu. 

Àrea Documental 

L’Instituto Geográfico Nacional (IGN) va fer una donació a la cartoteca del CEC; varen 

ser 308 mapes pertanyents al Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000, 

corresponents a l’àrea de Catalunya. 

Àrea d’Activitats 

Segons el pla d’acció que va ser aprovat en Assemblea Ordinària del 22 d’abril del 

2008, l’Àrea d’Activitats ha dut a terme activitats dirigides a grups d’entitats, com ara 

universitats, institucions socials i esportives, etc. S’ha fet una gran tasca perquè el CEC 

sigui conegut com el que és: un referent en el món de la muntanya. Però no ha estat fàcil, i 

no sempre els resultats han estat els desitjats. S’espera que aquest tercer any sigui més 

positiu, i per això s’enfocaran les activitats de forma més atractiva i amb una millor 

promoció. 

Taula Rodona amb Sport Cultura 

El dia 1 de desembre el CEC va organitzar, conjuntament amb Sport Cultura, un acte 

sobre el tema "La solidaritat en la muntanya fins a l'ultim moment”, que va tenir lloc a la 

sala d’actes de l’entitat. Van intervenir Valentí Giró, president del Club Deporte i Gestión 

d’ESADE Alumni; Ferran Latorre, alpinista, fotògraf i soci del CEC, i Sebastián Álvaro, 

creador i director del programa "Al filo de lo imposible". L’acte va ser moderat pel Dr. Josep 

Anton Pujante, president del Panathlon.  

Diada de Sant Jordi 

L’acte de la diada de Sant Jordi va tenir lloc a l’auditori de CaixaForum Centre Social i 

Cultural de l’Obra Social de la Caixa. Després de l’obertura de l’acte per part del president 

Josep M. Puente, l’expresident del CEC Conrad Blanch, va pronunciar la conferència “La 

societat civil catalana i l’esport”.  
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A continuació es van lliurar les insigníes de platí, d’or i d’argent dels socis que complien 

75, 50 i 25 anys com a socis de l’entitat.  

Va cloure l’acte el Cor de la Universitat de Barcelona, dirigida per Jordi-Lluís Rigol. 

Centenari del vell refugi d’Ulldeter i cinquantenari del nou 

El 25 de juliol el refugi vell d’Ulldeter va complir 100 anys i el 29 del mateix mes, el nou 

refugi en va cumplir 50. Per aquest motiu i amb la col·laboració del Consell Comarcal del 

Ripollès, els ajuntaments de Setcases i de Camprodon i el Grup de Muntanya de la Vall de 

Camprodon, es varen organitzar diverses excursions de nivells diferents, una exposició a 

Setcases i Camprodon i un dinar col·lectiu de germanor, als voltants del refugi nou 

d’Ulldeter. 

 

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona donen 
suport a l’Àrea Documental del Centre 

El Centre Excursionista de Catalunya va signar un conveni per quatre anys (2009-2012) 

amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i 

amb la Diputació de Barcelona, que es va gestionar pel comissionat per al Patrimoni 

Documental del Centre, Manuel Castellet. Gràcies a aquest conveni i al treball de tots els 

professionals de l’Àrea Documental, l’Arxiu Històric, la biblioteca, la cartoteca i el fons d’art 

podran ser consultats en les condicions més idònies per a un fons documental tant 

important com el nostre. 

Signatura d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació “la Caixa” i el Centre Excursionista de Catalunya 

En el marc del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i les caixes catalanes, i a 

proposta del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, la fundació “la Caixa” 

finançarà el projecte de digitalització, descripció i integració a la Memòria Digital de 

Catalunya de l’Arxiu Fotogràfic del CEC. Aquest acord, gestionat pel comissionat Manuel 

Castellet té una durada de set anys i un cost superior a 2.000.000 €, i permetrà adequar 

els espais de l’Arxiu Fotrogràfic, així com digitalitzar 340.000 imatges, preservar-les i posar-

les a disposició de tota la societat amb els mitjans tecnològics actuals. El CEC va fer palès 

a tots els seus socis, el seu reconeixement al Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació que va avalar el projecte, i a la Fundació “la Caixa”, que s’ha compromès a 

fer-se càrrec del finançament. 

Restauració de la masia Mariona com a nova seu del parc natural 
del Montseny 

La nova seu, situada a Fogars de Montclús, es va inaugurar el 22 d’octubre amb la 

presència de Josep M. Puente. L’equipament cultural divulgarà l’obra de mecenatge de 

Rafael Patxot i Jubert. Durant l’acte també es va constituir el Consell Assessor com a òrgan 

de participació en la gestió de l’equipament cultural, del qual n’ostenta la presidència la 

Diputació de Barcelona; la presidència honorífica és per a Rafel Carreras i Patxot. 

Celebració del 10è aniversari de Can Caralleu 

L’any 2009 es va celebrar el desè aniversari de Can Caralleu, sent president de la Junta 

rectora el vicepresident del Centre Excursionista de Catalunya,  Francesc Banqué i Molas. 
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Primera Cursa de la Lluna 

El 7 de març va tenir lloc la primera Cursa de la Lluna, organitzada per Vall de Núria i el 

Centre Excursionista de Catalunya, en què es va pujar al Puigmal de nit. 

51è Ral·li CEC d’esquí de muntanya 

El 19 d’abril es va celebrar el 51è Ral·li CEC d’esquí de muntanya a la vall de Conangles. 

Setè WIAR (Women International Adventure Race) 

El 20 de juny es va celebrar el WIAR, un raid exclusiu per a dones, organitzat pel Centre 

Excursionista de Catalunya, sota la direcció de Mònica Aguilera i Emma Roca; el 2009 ha 

arribat a la setena edició. 

19a edició de la Cursa del CEC a Collserola 

El 22 de novembre va tenir lloc la 19a cursa CEC-Collserola, organitzada pel Centre 

Excursionista de Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona. Va ser un èxit de 

participació. 

Diada Nacional de Catalunya 

El dia 11 de setembre, diada  nacional de Catalunya, el Centre va fer la tradicional 

ofrena de flors al monument de Rafael Casanova. 

Fira del llibre de Muntanya a Cantonigròs 

Com cada any, la Fira del Llibre de Muntanya es va celebrar els dies 10 i 11 d’octubre a 

Cantonigròs, amb els següents actes: 

 

 A les 12 de dissabte, inauguració a càrrec del president d’honor l’alpinista Jordi Pon 

i altres autoritats. 

 A 2/4 de 5 de la tarda, la conferència “Les exploracions espeleològiques 

subaquàtiques”, a cura de Josep Guarro Safont, instructor de la FCE. 

 A 2/4 de 6 de la tarda, conferència “La geologia vista des del món de 

l’espeleologia”, a cura de Josep M. Cervelló, geòleg i membre de l’ERE del CEC. 

 A 3/4 de 7 del vespre, projecció del documental “Patagònia subterrània, a la 

recerca del col·lector perdut del Dragon”, de l’expedició a l’illa Madre de Dios del 

2006. 

Jordi Canal Soler arriba al pol Nord 

Per celebrar els cents anys de la primera vegada que una expedició va arribar al pol 

Nord, el 12 d’abril el nostre consoci Jordi Canal Soler, arrossegant un trineu durant 100 

km, va rribar al pol Nord. És el primer soci del CEC que arriba al pol àrtic. 

Ferran Latorre assoleix el Kanchenjunga 

El nostre consoci Ferran Latorre i els seus companys d’expedició Juanito Oiarzábal, Àlex 

Txikon, Asier Azaguirre, Jorge Egocheaga i Edurne Pasaban, van assolir el cim del 

Kanchenjunga. Ferran Latorre es va avançar, atès que els altres companys van tenir alguns 

problemes, i va assolir el cim abans que la resta de l’expedició. 

Eric Villalón i Xavier Valbuena aconsegueixen arribar al pol Sud 

Per primera vega un grup format per persones amb discapacitats físiques, membres de 

l’expedició “Pol Sud sense límits”, van aconseguir arribar a la latitud més austral del 
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planeta pels seus propis mitjans. El 20 de gener, juntament amb Jesús Noriega i dos guies, 

varen arribar al pol Sud sense ajuda externa. Després de dotze dies de travessa sobre 

l’Antàrtida, on van suportar temperatures inferiors als 30 graus sota zero, van aconsseguir 

el seu objectiu. 

Joan Solà i Cortassa, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i 
doctor honoris causa 

El 9 de juny al Palau de la Música Catalana fou atorgat el 41è Premi d’Honor de les 

Lletres Catalanes, que aquest 2009 ha recaigut en el lingüista Joan Solà i Cortassa, soci 

actiu del Centre Excursionista de Catalunya. També va ser investit doctor honoris causa per 

la Universitat de Lleida. 

Actes commemoratius dels 133è aniversari del CEC 

El dia 26 de novembre es va fer un acte institucional per commemorar el 133è 

aniversari del CEC a la sala d’actes. Va obrir l’acte el president, Josep M. Puente. A 

continuació es va fer una conferència sobre l’Àrea Documental del futur, a cura del 

comissionat Manuel Castellet. 

Es va fer la lectura del veredicte i lliurament del 23è premi Pius Font i Quer de fotografia 

botànica i es van projectar les col·leccions guanyadores. Va concloure l’acte el lliurament 

de plaques commemoratives a les entitats excursionistes que celebraven la seva fundació: 

Ateneu Sant Justenc, Grup Excursionista de Campdevànol i Centre Excursionista de Poblet. 

Es va cloure l’acte amb una copa de xampany. 

El dia 14 de novembre  es va celebrar el 133è centenari del CEC amb un sopar social a 

les instal·lacions del col·legi Pare Manyanet, conjuntament amb la secció de Càmping, que 

enguany celebrava el 50è campament. 

Material de lloguer del CEC 

Durant el 2009 es va fer el trasllat de l’espai del material del CEC per llogar de la 

ubicació que tenia al carrer Paradís 10, fins a l’Àrea d’Atenció al Soci (Paradís 12), lloc més 

adient i agradable tant pels socis com per al responsable d’aquest servei. S’ha millorat el 

servei i s’han comprat ARVA, sondes i cordes. 

Cursos per als vocals voluntaris del CEC 

Durant l’any 2009 s’han dut a terme quatre cursos per als vocals del Centre 

Excursionista de Catalunya, amb un total de 80 assistents. Els ha organitzat l’Escola de 

Muntanya del CEC. 

Actes d’homenatge 

El 8 de gener és va dur a terme a la sala d’actes del CEC un acte en memòria de Jaume 

Fabrés i Amorós, en què es va presentar el seu llibre Records d’un alpinista, a cura d’en 

Lluís Puntís, expresident del CEC. 

El 31 de març a la sala d’actes es va retre homenatge a Josep M. Garrut i Romà, 

president d’honor de la secció d’Història i Art. Van intervenir Lluís Bonet i Armengol, 

president de l’Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi; Joan Bassegoda i Nonell, director de la 

càtedra Gaudí i Agustí Tèrmens i Molins, president de l’Associació de Pessebristes de 

Barcelona.  

El 20 de setembre del 2009 va traspassar, pocs dies abans de celebrar els 101 anys, el 

nostre soci número 1, Wenceslau Guarro i Tapis, soci del CEC des del 1924. Ell fou un dels 

fundadors del Xalet de la Molina. L’any 1930 va proclamar-se primer campió de Catalunya 

de salts. El dia 19 d’octubre de l’any 2007, i amb motiu d’haver celebrat el seu centenari, 

el CEC li va retre un homenatge i li va oferir una placa en la qual es feia constar la seva 

dedicació i fidelitat a la nostra entitat. L’acte va ser gravat i emès per TV3. 
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El 17 de novembre va tenir lloc a la sala d’actes del CEC un acte en record d’Emili Ullés 

“el Bufa”, organitzat per la secció d’Història i Art i l’Arxiu Fotogràfic. Va parlar sobre la seva 

vida i actes l’expresident del CEC, Josep M. Sala i Albareda. 

El 24 de novembre a la sala d’actes s’inicià un acte en memòria de Josep Subils i Valls, 

membre de l’ERE del CEC i un dels forjadors de l’espeleologia catalana. Van participar 

diverses persones vinculades a l’entorn de l’espeleologia. 

El 4 de desembre va morir el nostre consoci i un dels pares de la Carta Magna, Jordi 

Solé Tura, soci des del 1980. 

El 22 de desembre a la nostra sala d’actes es va fer un homenatge al Dr. Pere Gabarró. 

Hi van intervenir el Dr. Miquel Bruguera, president del Col·legi de Metges, el Dr. Josep Anton 

Pujante i Lluís Puntís, expresident del CEC. 

XIII Fira de Material Usat de Muntanya i Esquí 

Un any més es va dur a terme amb èxit la Fira de Material Usat de Muntanya i Esquí. 

Exposicions al CEC 

Juny:  

 “Colors de la flora pirenaica”. Dibuixos d’en Josep Carles Ventosa. 

Abril:  

 “Objectiu Infinit”. Fotografies d’Ignasi Canals i Tarrats. 

Octubre:  

 Exposició de pintures de Conxita Sauret. . 

Novembre:  

 “El món dels canyons”. Secció de Barrancs i engorjats. 

Conferències 

Gener:  

 “Camerun”, a cura del Dr. Rafael Battestini. Secció de Geografia i Ciències Naturals. 

 “Excursionisme, fotografia i arqueologia: les aportacions a l’arqueologia dels fons 

de l’AFCEC”, a cura de Susanna Muriel, llicenciada en geografia i història, 

investigadora en el projecte europeu AREA IV. Àrea Documental. 

Febrer: 

 “Els dinosaures a Catalunya”, a cura del Dr. Àngel Galobart. Secció de Geografia i 

Ciències Naturals.  

 “L’Arxiu Mas”, a cura de Santiago Alcolea, doctor en geografia i història i director de 

la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Centenari de l’AFCEC. 

Març: 

 “100 anys d’esquí a Catalunya: 1908-2008”, a cura del Dr. Josep M. Figueras. 

Secció d’Esquí. 

 “La mirada d’un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de Reparaz”. Col·laborador de Pau 

Vila i soci del CEC. Secció de Geografia i Ciències Naturals. 

 “El problema dels residus i la seva gestió a Catalunya”, a cura d’Òscar Pérez, del 

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius CEPA. Secció de Geografia i Ciències 

Naturals. 

 “Els castanyers: una visió de la importància d’aquest arbre a casa nostra”, a cura 

de J. M. Panareda i Enric Orús. Secció de Geografia i Ciències Naturals. 

 “Verdaguer i l’Alt Pallars”, amb motiu dels 125 anys que Jacint Verdaguer va llegir a 

la sala d’actes del Centre, la crònica de la seva excursió a l’Alt Pallars i la poesia 

L’heura, que va dedicar als excursionistes. A cura d’en Narsís Garolera, professor 

de filologia catalana a la UPF i de Bernat Gasull, autor de la guia Les ascensions de 

Verdaguer al Pirineu. Secció d’Història i Art. 

Abril: 
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 “La fotografia estereoscòpica i els fons de l’AFCEC”, a cura d’en Carles Moner, 

president de la fundació Eurostereo. Centenari de l’Arxiu Fotogràfic. 

Juny: 

 “El general Moragues; de pagès de les Guilleries a heroi el 1714”, a cura del Dr. 

Antoni Pladevall i Font. Seccions de Muntanya i Història i Art. 

 “Islàndia en estat pur”, a càrrec del Dr. David Bueno i Torrens, biòleg. Secció de 

Geografia i Ciències Naturals. 

 “Els fons amb autocroms de l’AFCEC”, a cura d’en Ramon Barnadas, fotògraf 

responsable de l’Arxiu Fotogràfic del CEC. Centenari de l’AFCEC. 

Setembre: 

 “L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona”, a cura de 

Rafel Torrella i Reñé, tècnic en conservació de l’AFR. Àrea Documental. 

Octubre: 

 “Els pagans nefands”, a càrrec d’en Carles Macià i Vives. Secció d’Història i Art. 

 “Hug Roger III, compte de Pallars (1451-1500)”. A càrrec d’en Joan F. Cabestany i 

Fort. Secció d’Història i Art. 

 “Les plantes paràsites, misterioses i desconegudes”, a cura d’Herminia Escolà i 

Enric Ventura. Geografia i Ciències Naturals. 

 “La teoria de l’Evolució: Darwin tenia raó”. A cura del Dr. Lluís Serra i Camo, 

especialista en l’estudi de la biologia evolutiva. Geografia i Ciències Naturals. 

 “Els arxius fotogràfics i els fotògrafs, mons divergents?”, taula rodona amb Oriol 

Alemany, Antoni Anguera i Manel Úbeda; moderador Jordi Serchs, director de l’Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona. Àrea Documental. 

Novembre: 

 “Les illes del mal temps: una expedició a l’arxipèlag de les Fer-Oer”, a cura de 

Joaquim Monturiol. Geografia i Ciències Naturals. 

Desembre: 

 “¿L’home ve del mico? El jardí dels titís”, a cura de Ferran Alexandri i Montserrat 

Ubach. Dinamització Social. Desembre. 

Presentació de llibres 

 14 de gener: Montsegur – Puigcerdà, per la ruta càtar i el camí de Vauban. De Lluís 

Willaert i Josep Nuet. 

 21 de gener: Flora i vegetació de la bassa de Sanavastra (Cerdanya). De Valentí 

Gonzàlez i Josep Nuet. 

 3 de febrer: Memòries i aventures d’un temps i un país. Catalunya 1930 – 1950. 

De Lluís Grifell. 

 7 de maig: Plantes alpines dels Pirineus. De Josep Nuet.  

 19 de maig: Montsant, parc natural. De Xavi Vaque. 

 10 de juny: Pirineos, 20 refugios 40 cumbres. De Víctor Riverola i Jekaterina 

Nikitina. 

 16 de juny: Alta muntanya catalana: flora i vegetació. De Josep Vigo i Bonada. 

 14 d’octubre: La vall de Ribes a peu de poble en poble. De Josep Nuet i Àngels 

Morell. 

 20 d’octubre: Guia d’arbres per a nois i noies. De Ramon Pasqual. 

 27 d’octubre: Cercant les empremtes de l’orde del Temple. De Marc Martínez. 

 1 desembre: Tradicions, costums i creences de la Catalunya septentrional (Capcir, 

Cerdanya i Conflent). 

 21 desembre: El jardín de los titís y tamarinos. De Montserrat Ubach. 

Cinema de muntanya: L’altra cara de la forca 

El dia 6 de maig la secció del CADE va fer la presentació del film L’altra cara de la forca, 

d’Oriol Garcia. Ha estat guardonat al XXVI Festival Internacional de Cinema de Muntanya de 

Torelló i ha estat seleccionat per participar al 57è Trento Film Festival, un dels més 
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prestigiosos del món. Van col·laborar en aquest film alguns membres del CADE del CEC. La 

pel·lícula recrea la primera ascensió del Pedraforca per la cara nord l’any 1928 per quatre 

escaladors del Centre, liderats per Lluís Estasén. 

L’Aplec Excursionista dels Països Catalans 

El XXXIII Aplec Excursionista dels Països Catalans va ser organitzat pel grup de 

Muntanya Viarany, el grup d’Esports de Muntanya Benifairó de la Valldigna i el Grup de 

Muntanya Valldigna. Es va celebrar a Benifairó i Simat de la Valldigna (Païs Valencià), del 4 

al 8 de desembre. Hi varen assistir un nombrós grup de socis del CEC. 

Agraïments 

El nostre sincer agraïment a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), a la Fundació de la Caixa, a la Fundació de la Caixa 

de Sabadell i a la Caixa de Girona, per la seva important col·laboració en diversos projectes 

duts a terme pel Centre Excursionista de Catalunya. 

També el nostre agraïment profund als socis  del CEC que han fet diverses donacions a 

l’Àrea Documental. 

Recordem als nostres socis que ens han deixat durant l’any 2009. Tindrem sempre 

present la seva contribució en la marxa del Centre Excursionista de Catalunya. 
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LES SECCIONS 
 

SECCIÓ DE MUNTANYA 
 

L’activitat de la Secció de Muntanya durant l’any 2009 ha augmentat lleugerament. 

Aquest any els participants en les activitats de la Secció han estat 2.567, un 11% més que 

el 2008. Aquestes activitats han estat excursionisme (+12,4%) i alta muntanya (+35%). Per 

contra, han baixat els participants en l’esquí de muntanya (-65%), les marxes tècniques (-

49%) i les vies ferrades (-60%). Les sortides de veterans han tingut pràcticament la mateixa 

participació que el 2008 (-3%). 

També hi ha hagut alguns canvis entre els coordinadors de les activtats i l’entrada de 

nous vocals més joves que renovaran les propostes. Intentarem augmentar l’oferta en 

esquí de muntanya, vies ferrades i marxes, que es combinaran entre marxes tècniques 

regulades i marxes de resistència. 

Hem encetat sortides de col·laboració amb el Grup de Joves i amb la Comissió d’Esport 

Adaptat, que esperem que tinguin continuïtat i aportin varietat a les activitats. 

També volem donar oficialitat properament a través del web del CEC de les cativitats 

d’alpinisme, que un grup de vocals d’alta muntanya oferixen als participants en els cursos 

d’alpinisme de l’Escola de Muntanya i a la resta de socis interessats. 

Desitgem que aquesta renovació del web aporti noves possibilitats de comunicació 

entre els socis i els vocals per millorar les ofertes d’activitats que es proposen, i tot un 

seguit de serveis que volem incentivar des de la Secció. 

 

Excursionisme 
Vocal coordinador: Mateu Espinal. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions 

11 1 53 GR 1, 4ª etapa: Besalu-Oix Quim Sánchez i Lluís Rotllan   

25 1 53 El Garraf Francesc Beato i Joan Bernat   

1 2 30 GR 3, 6ª etapa: Saló- Cardona Ignasi Nadal i Lluís Rotllan   

8 2 38 Vall de l’Alviol, vall de la Glorieta Mateu Espinal i Pilar Casals   

15 2 33 Castell de Taradell Alex Costa i Hermes Soler   

15 2 0 GR 7 Tivissa-Rasquera Manuel Parrado Anul·lada per falta d’inscrits 

15 2 22 Sant Joan de Bosols i puig Escaleró Josep Pérez i X. Perramon   

22 2 54 GR 1, 5a Etapa: Oix-Sant Pau de Segúries Joaquim Sánchez i Lluís Rotllan   

22 2 26 Les Gavarres Francesc Beato i Joan Bernat   

22 2 0 GR 7 Rasquera-Benifallet Manuel Parrado Anul·lada per falta d’inscrits 

1 3 40 Volta a la roca Canalda Pepe Guajardo i Montse Giménez   

8 3 14 GR 3, 7ª Etapa: Cardona-Solsona Ignasi Nadal       

15 3 52 GR 1, 6ª Etapa: Sant Pau de Segúries-Ripoll Quim Sánchez i Lluís Rotllan   

8 3 23 Rasos de Tubau Mateu Espinal i Pilar Casals   

15 3 18 Mola d'Estat Josep Pérez i Manel Canales   

22 3 34 Alpens - les Lloses Alex Costa i Hermes Soler   

22 3 37 Serra del Montsià Francesc Beato i Joan Bernat   

22 3 1 GR 7: Benifallet-Paüls Manuel Parrado   

29 3 29 Les Guilleries abans de la MAT Xavier Junquera   

5 4 13 Montcalm-Creu de Fumanya Pepe Guajardo i Montse Giménez   

5 4 50 GR 1, 7ª Etapa: Ripoll-Alpens Quim Sánchez i Lluís Rotllan   

10-13 4 22 Prepirineu del Pallars Quim Sánchez i Vicky Barjuan   

19 4 23 Serra de l'Obac Alex Costa i Hermes Soler   

19 4 13 XXXII Embardissada (Garrotxa) Josep Pérez   

19 4 19 GR 3, 8a Etapa: Solsona-Madrona Ignasi Nadal   
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26 4 155 Centenari Secció Cabrera Diversos vocals   

1-3 5 13 Vall de Camprodon Francisco Camos i M. José Navarro   

10 5 44 Travessa de l'Albera: Portbou-Banyuls Joaquim Sanchez i Lluís Rotllan   

10 5 23 XV Caminada Vilanova de l’Aguda Francesc Beato    

17 5 43 Sender d’Orís Pepe Guajardo i Montse Giménez   

24 5 17 Santuari del Coral Josep Pérez i Manel Canales   

24 5 23 Collserola: Carenes i fonts Alexandre Costa i Conrad Boix   

31 5 27 Cap del Puig Lluent Mateu Espinal i Pilar Casals   

7 6 26 Serra de Colomer Francesc Beato i Joan Bernat   

7 6 13 Grimpada al Puigsacalm Emili Rissech   

13-14 6 18 Vall de Benasc Pepe Guajardo i Montse Giménez   

5-7 6 6 GR 7: Paüls-Fredes Manuel Parrado   

14 6 23 Colònies del LLobregat Alexandre Costa i Hermes Soler   

28 6 38 Vall del Gresolet Francesc Beato i Joan Bernat   

20 9 24 Sant Pere de Rodes Lluís Rotllan i Montse Torres   

9-12 9 15 Volta a peu a Formentera Francesc Beato i Josep M. Costa   

4 10 13 Meridià Verd: Vallter-Llanars Hermes Soler i Albert Gras   

11 10 14 GR 3: Madrona-Vilanova de l'Aguda Ignasi Nadal   

4 10 27 Planoles-Queralbs collet de Barraques Neus Zàmel i Lluís Garrido   

25 10 14 Volta a la Roca Canalda (II) Pepe Guajardo i Montse Giménez   

18 10 33 Campdevànol, Saltor Alexandre Costa i Hermes Soler   

25- 10 13 El Talló i Pui Ou Josep Pérez i Xavier Perramon   

18 10 12 Tossal de la Torreta Ignais Nadal i Maria Puigdueta   

25 10 52 GR 1: Alpens - Riera de Merlès Joaquim Sànchez i Lluís Rotllan   

1 11 16 Castell de Mur Lluís Rotllan i Montse Torres   

1 11 12 GR 3: Vilanova de l'Aguda-Oliola Ignasi Nadal   

1 11 27 El Montsant Francesc Beato i Joan Bernat   

8 11 30 Sèquia de Manresa, Sallent-Agulla Alexandre Costa i Hermes Soler   

8 11 28 Circular per la vall de Segadell Lluís Garrido i Neus Zàmel   

18 10 13 Santa Magdalena del Mont Mateu Espinal i Pilar Casals   

15 11 14 Santuari de Lord Pepe Guajardo i Montse Giménez   

15 11 33 Salts Riera de les Gorgues Vicky Barjuan i Ramon Ribas   

15 11 24 Balmes d’Uja Josep Pérez i Manel Canales   

22 11 27 Els inicis d’en Serrallonga Xavier Junquera i Pilar Casals   

22 11 33 Meridià Verd: Llanars-Ctra.C-38 Hermes Soler i Albert Gras   

29 11 14 Puig Rodó Mateu Espinal i Pilar Casals   

29 11 43 GR 1: Riera de Merlès-Gironella Quim Sánchez i Lluís Rotllan   

13 12 33 Serra de Cardó Josep Pérez i Manel Canales   

13 12 13 GR 3: Oliola-Agramunt Ignasi Nadal   

20 12 31 Serra de l'Obac i roca Salvatge Francesc Beato i Joan Bernat   

20 12 13 Pels voltants de Vallirana Fran Campons i Lluís Garrido   

 

TOTAL PARTICIPANTS: 1.787 

 

Veterans 
Vocal coordinador: Antoni Muñoz. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal 

31 1 21 Guanta Antoni Muñoz i Lluís Willaert 

28 2 41 La Frontera de l'Alt Gaià/Santa Coloma Antoni Muñoz i Lluís Willaert 

28 3 28 Serra de Cardó Lluís Willaert i Josep M. Peix 

30 5 11 Montseny Lluís Sole, Lluís Willaert, Toni Muñoz 

27 6 20 Sant Aniol d’Aguja Lluís Willaert i Lluís Solé Gullaume 
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26-27 9 13 Vall d’Àger L.Willaert i Toni Muñoz 

24 10 14 Puigsacalm L.Willaert i Toni Muñoz 

28 11 10 Mirador del Ripollès L.Willaert i Toni Muñoz 

12 12 23 El Garraf L.Willaert i Toni Muñoz 

 

TOTAL PARTICIPANTS: 181 

 

Esquí de muntanya 
Vocal coordinador: Manuel Parrado / Cristina Cervelló i Pere Tintó. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal 

 1 5 Estada a Montgarri Manuel Parrado 

 3 5 Molières Alex Montoliu 

15-17 5 3 Montsaliente Manuel Parrado 

13 12 7 Bastiments Pere Tintó i Cristina Cervelló 

 

TOTAL PARTICIPANTS: 20 

 

Marxes tècniques regulades 
Vocal coordinador: Jordi José 

 

Lloc Participants 

Clariana (22/03/09) 2 

Vallgorguina (29/04/09) 3 

Campdevànol (17/05/09) 4 

Sant Joan Abadesses (24/05/09 3 

Avinyó (04/06/09) 2 

Molins de Rei (04/10/09) 2 

Mont-ral (25/10/09) 2 

Sant Llorenç Morunys (15/11/19) 2 

Tiana (22/11/09) 2 

Can Masana - Bruc (22/11/09) 6 

 

TOTAL PARTICIPANTS: 28 

 

Alta muntanya 
Vocal coordinador: Humbert Plantada /Joan Ramon Montes. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions 

11 1 15 Pic de Costabona Joan Ramon Montes i Manel Canales   

17-18 1 6 Pic de Comapedrosa Francesc X. Gregori   

1 2 20 Puig de Dòrria Josep Pérez i Manel Canales Anul·lada per mal temps 

8 2 13 Puig de la Coma d'Or Joan Ramon Montes i Emili Rissech   

14-15 2 3 Pic de les Fonts Francesc X. Gregori   

22 2 12 Puigllançada Ignasi Vidal i Maria Puigdueta   

22 2 17 Serra del Verd Josep Pérez i Mateu Espinal   

28i1 3 11 Puigpedrós Dolors Gurri i Emili Rissech   

7 i 8 3 5 Puig del Balandrau NW  Joan Ramon Montes   

14/15  3 0 Cap de Reguera Francesc X. Gregori Anul·lada per falta inscrits 
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14/15 3 6 Feixans d’Arcalís Dolors Gurri Emili Rissech   

29 3 22 Balandrau Josep Pérez i Xavier Perramon   

18-19 4 10 Pic de Claravide Dolors Gurri i Emili Rissech Anul·lada per mal temps 

25-26 4 10 Pic d’Aneto Joan Ramon Montes Anul·lada per mal temps 

9-10 5 10 Pic de Pessons Dolors Gurri i Joan Ramon Montes   

23-24 5 10 Pic de la Múnia Joan Ramon Montes   

6-7 6 12 Pic d’Aneto Joan Ramon Montes Anul·lada per mal temps 

14 6 19 Pic d'Eina,torre d'Eina Josep Pérez i Xavier Perramon   

21 6 20 Puigmal Quim Sánchez i Ignasi Nadal   

27-28 6 12 Ascensió sorpressa (Russell) Joan Ramon Montes   

28 6 28 Gra de Fajol Gran i Petit Hermes Soler   

12 7 13 Ruta dels refugis del Torb Joan Ramon Montes   

4-5 7 18 Circuit pels llacs de la Colomina Joaquim Sánchez i Neus Zamel   

18-19 7 6 Pic de Coronas Manel Canales   

11-12 7 16 Pica del Canigó Josep Pérez i Xavier Perramon   

18-19 7 9 Pic Maldito Joan Ramon Montes   

18-19 7 18 Tuc d'Ermer Quim Sánchez i Fran Campos   

25-56 7 6 Pic de Bardamina Manel Canales   

 25 7 20 Gra de Fajol (Centenari Ulldeter) Francesc Beato   

25-26 7 14 Volta pics Tristaina i Font Blanca Quim Sánchez i L. Rotllan   

3-8 8 19 Volta al Vinhamala Quim Sánchez i L. Garrido   

8-9 8 3 Pic de Baciàs Manuel Parrado   

22-23 8 6 Pica del Carlit Manuel Parrado   

11-13 9 18 Volta al Midi d'Ossau Quim Sánchez i Ramon Ribas   

26-27 9 15 Pica d’Estats  J. Ramon Montse/Emili Rissech/Dolors Gurri   

3 10 4 Cresta d’en Ferran Joan Ramon Montes i Albert Arboles   

10-12 10 25 Pic de Tarbesou i Dent d’Orlu Vicky Barjuan Ramon Ribas   

3-4 10 7 Pic de l’Etang Fourcat F. X. Gregori   

17-18 10 12 Pic de Forqueta Turets Joan Ramon Montes i Jordi Canal   

24-25 10 11 Mont-roig Isabel Huber i Humbert Plantada   

15 11 11 El Pedraforca  Joan Ramon Montes   

21-22 11 6 Cresta de Racons Joan Ramon Montes   

41609 12 8 Aneto per la Punta Oliveras Arenas Joan Ramon Montes   

20 12 17 Volta als cims d’Ulldeter Joan Ramon Montes   

 

TOTAL PARTICIPANTS: 543 

 

Vies Ferrades 
Vocal coordinador: Ignasi Vidal. Només s’ha fet una sortida oficial amb vuit participants. 
 

CADE 
 

Cal esmentar l’activitat realitzada per Roger Cararach, que ha destacat per l’escalada 

de les vies següents: 

 

 A Montrebei: Totxaires, El Sindrome, Naufragos de la Soledad o Estació Orbital 

MIR. 

 Al massís del Vinhamala hi escala la via Solo Estoy Sangrando, graduada 

d’extremadament difícil, que mena al cim del pic Longe. 

 Al Tuc de les Hennes (Pirineu aranès) obre el 13 de març una via de mixta 

juntament amb Santi Puig, que batejen amb el nom de Via Bon Engany (425m 

A1 IV/3+, V+). 
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A més, enguany,  també ha ingressat al Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya 

(CTACT) per aprofundir en els coneixements tècnics, tant  de l’escalada en roca i gel com 

de l’esquí de muntanya. 

D’entre les activitats d’altres membres del CADE citem, com a exemple, les següents: 

 

 Pirineus hivernal: Conrado-Altamira (Gra de Fajol), cara nord de la Pala 

Sarrahera, Thanatos (Gavarnia), 

 Montserrat: Còsmica (Plàtan). 

 El Chorro: Via Zeppelin (Los Vados). 

 Madagascar: Tsaranoto. 

 Mallorca: Directa (puig Major). 

 Pic Longue del Vinhamala: cara nord clàssica. 

La veterana cordada formada per Mercè Planas i Esteve Margenats ens comuniquen 

que han obert una nova via CADE al pic de la Solana de Llauset, 150 m+130 m (IVº) als 

Pirineus.  

 

BTT / CICLOTURISME 
 

Hem tancat l’any 2009 amb un nombre inferior de sortides respecte a l’any passat. En 

total s’han programat onze sortides de les quals se n’han realitzat 9 (dues anul·lades per 

falta d’inscrits). El nombre de participants ha oscil·lat entre 5 i 10 per sortida, tot i que hi ha 

hagut alguna sortida de menys participants i d’altres –no gaires– que han superat la xifra 

més alta. El nombre de participants a les sortides de bicicleta ha estat un total de 78 

persones. 

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 amb tren. 

 

GRUP DE JOVENT 
 

Un any més el Grup de Jovent segueix el seu camí en el descobriment i formació dels 

nostres joves en els diversos vessants esportius que la muntanya ofereix. Per tal 

d’aconseguir una visió al més global possible de la marxa del grup ens fixarem en diversos 

aspectes que resumeixen el seu camí al llarg del 2009. 

 

Participants 
La participació al llarg d’aquest any s’ha estabilitzat. Amb un grup de participants 

estables entorn a les 15 persones, la mitjana de participació a les sortides ha estat de 8 

persones. El nostre grup de contactes als quals enviem setmanalment la nostra 

programació ha augmentat sensiblement fins a situar-se al voltant dels 100 contactes. 

 

Sortides 
S’han realitzat al llarg de l’any un total de set sortides i un campament. Les sortides han 

estat variades tant pel que fa al context com a l’activitat. Alpinisme, descens d’engorjats, 

cicloturisme, vies ferrades, escalada i caiac, tant al nostre país com a l’estranger. Pirineu 

català, pirineu d’Osca o Tamariu han estat alguns dels escenaris que han emmarcat la 

nostra activitat aquest any. 

A continuació presentem un resum de les activitats d’aquest any: 

 

 Ascensió hivernal al Taga. 

 Descens de la canal Roja. 

 Cicloturisme al camí de Sant Jaume. 

 Via ferrada Serres del Mestral. 

 Escalada al Cavall Bernat. 
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 Cicloturisme al Regne dels Mallos. 

 Caiac a Tamariu. 

 Esquiada Grandvalira. 

 

Campaments 
Al llarg del 2009 hem organitzat un campament a Escòcia. Durant dues setmanes, amb 

bicicleta, vàrem rodar uns 600 km per les carreteres escoceses. L’excursionisme, el rafting 

i el descens d’engorjats van arrodonir aquesta activitat. 

 

Projectes 
Amb la finalitat d’escampar la nostra activitat, el grup de Jovent del CEC ha presentat 

tres projectes a diferents institucions i organismes: 

 

 No et quedis penjat! Programa d’activitats 2009. 

 La muntanya i la guerra. 

 La flora i fauna d’alta muntanya. 

 

Comunicació 
Hem dinamitzat dues noves vies de comunicació del grup. En una d’aquestes hem penjat 

les fotos de les activitats del grup: www.flickr.com/joventcec i l’altra és una via de 

comunicació virtual molt estesa entre el jovent. Es tracta del Facebook de jovent, un espai 

de trobada i d’intercanvi entre tots els participants del grup de jovent que aquest any ha 

aconseguit augmentar sensiblement el nombre de visites. 

 

GRUP DE JOVES 
 

Els vocals del Grup de Joves hem rebut positivament el curs de formació interna 

proposat pel CEC, i fins i tot hem tingut noves incorporacions de vocals durant l’any. 

Les sortides han estat molt variades, tant en tipus d’activitat com en dificultat, sempre 

dins de l’àmbit d’esports de muntanya, del qual no ens volem allunyar. Això ha fet que tant 

la gent nova com la que ja fa temps que van participant amb nosaltres hagi trobat unes 

activitats on poder participar i sentir-se còmodes. Valorem molt positivament les 

col·laboracions puntals que hem fet durant l’any amb el grup de barrancs i esperem que 

aquest any fem alguna sortida més amb ells i, si disposem de temps, fer-ho també amb 

grups d’Esport Adaptat, CADE o BTT. 

Durant l’any s’han fet tres activitats especialment destacables: per una banda la sortida 

al Toubkal per Setmana Santa; d’altra banda, l’activitat a Picos d’Europa a l’estiu i, 

finalment, una macrosortida que va aplegar a més de 30 persones durant el pont de maig. 

Són sortides que requereixen un gran esforç per part dels vocals, i estem satisfets per l’alta 

participació. 

 

Resum de l’any 2009 
 

 Número de sortides: 24. 

 Número de vocals diferent implicats durant l’any: 17. 

 Número d’inscrits a les sortides durant l’any: 206. 

 

SECCIÓ D’ESQUÍ NÒRDIC 
 

L’any 2009 ha estat un any iniciat amb una gran quantitat de neu i, lamentablement, 

amb molts pocs vocals per portar les sortides. Les activitats realitzades han estat les 

següents: 

 

http://www.flickr.com/joventcec
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 Marxa Pirineus. Dissabte 17 i diumenge 18 de gener. Suspesa per manca d’inscrits 

 Marxa Transcatalana. Dissabte 24 i diumenge 25 de gener. Suspesa per manca 

d’inscrits. 

 Sortida a Beret. Divendres 30, dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer. Molt 

satisfactòria, participació d’unes 30 persones. 

 Estònia. 6, 7, 8 i 9 de febrer. Molt satisfactòria. 

 Sortida a Llanos del Hospital. Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer. Suspesa per 

manca d’inscrits. 

 Sortida d’esquí nòrdic a la marxa de l’Arp. Diumenge 1 de març. Suspesa per 

manca d’inscrits. 

 Sortida d’esquí nòrdic a Tuixén. Diumenge 8 de març. Col·laboració en la sortida a 

Tuixén organitzada per la Comissió d’Infants, que va ser molt satisfactòria. 

 Sortida social a Beret. Dissabte 28 i diumenge 29 de març. Col·laboració en la 

sortida a Beret organitzada per la Comissió d’Infants, que va ser molt satisfactòria. 

La sortida de la secció es va ajornar pel següent cap de setmana per l’aplaçament 

de la marxa. 

 Sortida a Beret. Dissabte 4 i diumenge 5 d’abril. Suspesa per manca d’inscrits. 

 Sopar de cloenda de la temporada d’esquí nòrdic. Divendres 22 de maig. Suspesa 

per manca d’inscrits. 

 Iniciació d’esquí a la platja. Dissabte 14 i dissabte 21 de novembre. Suspesa per 

manca d’inscrits. No obstant això, es va fer un dissabte per als nens de la Comissió 

d’Esport Adaptat. 

 Curset d’esquí nòrdic de Nadal a Matamala. Del diumenge 27 al dimecres 30 de 

desembre. Anul·lat per manca de neu. 

 

Resum de l’any 2009 
L’única sortida que ha tingut èxit ha estat la marxa Beret, tot i que els problemes 

informàtics del CEC la van deslluir, perquè molta gent es va apuntar en massa; segurament 

hauríem acabat sent una cinquantena de persones. D’altra banda, es va detectar que hi 

havia un gran interès en fer sortides amb autocar, si bé tots es queixaven dels preus 

excessius. 

 

GRUP DE DESCENS D’ENGORJATS 
 

Aquest any passat el GDE va rebre durant la VI Trobada de Descens de Barrancs, 

Canyons i Engorjats (Gorgs 2009) la menció especial com a club divulgador de l’activitat en 

el territori català. 

El mes de juliol, la Federació Catalana d’Espeleologia va lliurar als membres del GDE 

que varen participar al Gogrs 2009 una menció especial per la seva tasca dins 

l’organització. Dins d’aquell mateix acte, Mari Nivera, presidenta del GDE i cap responsable 

del Gorgs des de l’any 2008 per la FCE va rebre una placa honorífica per la seva tasca 

divulgadora envers al món del descens dels canyons i engorjats. 

El GDE va començar el 3 de març, quan es va dur a terme la segona part del monogràfic 

sobre reequipament, a càrrec de Ricard Dodero, on es van continuar exposant les 

tècniques per equipar i les recomanacions que les federacions fan sobre aquest tema. Van 

assistir-hi deu persones. 

El monogràfic sobre espeleologia, a càrrec de Jordi Martínez, plantejat pel 17 de març i 

la sortida pràctica associada del dia 28 de març no es van realitzar per manca d’inscrits.  

El dia 18 d’abril es va dur a terme la sortida anual de pràctiques d’autosocors, a càrrec 

de Mercè Salvador i Ricard Dodero, on es van poder recordar i posar en pràctica els 

coneixements de rescat. Van assistir-hi deu persones. 

El monogràfic sobre grans verticals, a càrrec de Javi Castañeda i Enric Pol, plantejat pel 

30 de juny, i la sortida pràctica associada dels dies 4 i 5 de juliol no es van fer per manca 

d’inscrits.  
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L’1 de setembre es va fer el primer monogràfic sobre aigües braves, a càrrec de Jordi 

Martínez. A la xerrada es van exposar les tècniques més habituals que es fan servir al 

descens de canyons amb aigües braves i les precaucions que s’han de tenir en compte 

davant dels moviments d’aigua durant un descens amb aquestes condicions. Hi van 

assistir 10 persones. La sortida pràctica associada al monogràfic no es va poder realitzar a 

causa del mal temps. Per a l’any vinent es replanteja fer-la en altres dates. 

El monogràfic sobre creació de ressenyes, a càrrec de Mari Nivera, plantejat per al 13 

d’octubre no es va fer per manca d’interès. 

El monogràfic sobre instal·lacions de fortuna, a càrrec de Xavi Arregui i Damià Pérez, 

plantejat per al 10 de novembre i la sortida pràctica associada del dia 14 de novembre no 

es van fer per indisposició d’un dels vocals a càrrec del monogràfic i la sortida. 

Al llarg d’aquest any s’ha dut a terme una consulta a tots els contactes del GDE per 

veure quins monogràfics i sortides tècniques tenen més interès per tal de configurar el 

calendari per a l’any 2010. La consulta ha tingut una gran acceptació i resposta per part de 

les persones interessades, i esperem que això incideixi de forma positiva en l’afluència a 

les xerrades i sortides. 

La vocalia, sortides de captació, havia programat dues sortides: 

 

 6-7 de juny: a la serra de Guara. 

 19-20 de setembre: a la vall Fosca. 

 

Al llarg de l’any s’han organitzat les sortides programades. La sortida del 6-7 de juny a la 

serra de Guara es va fer, però vàrem haver de canviar de zona, ja que es va preveure que a 

Guara hi hauria molts barranquistes (hi havia una concentració de francesos), i teníem la 

certesa que hi trobaríem poca aigua. Per aquest motius, vam decidir anar a la zona del 

parc nacional d’Ordesa i Mont Perdut. Els barrancs que vam fer van ser: Viandico i Furco. 

La sortida va ser un èxit. 

La sortida del 19-20 de setembre es va organitzar per anar a la vall Fosca. Els barrancs 

que s’havien fer són: Flamisell i Viu de Llevata. La mateixa setmana vam decidir no fer la 

sortida per falta de participants (a la reunió prèvia només hi havia 4 persones inscrites). 

El cap de setmana del 25-26 d’abril es va organitzar una sortida, que no estava 

programada a principis d’any, per a la Comissió de Joves. Estaven molt interessats en fer 

una sortida de barrancs, i es va organitzar una sortida especialment per a ells. La sortida 

es feia a la serra de Guara, però a causa de la climatologia, dissabte es va poder fer el 

barranc de l’Abizanda a Guara, i diumenge es va decidir tornar a Barcelona, ja que el temps 

era molt dolent, i durant la baixada, es va decidir fer la riera del Carme, un barranc molt 

proper a Barcelona.  

El dimarts abans de cadascuna de les sortides realitzades es va fer tal i com s’havia 

decidit, una reunió prèvia a la sortida, per conèixer a tots els participants que vindrien a les 

sortides, i conèixer la seva experiència en el medi. També els vàrem fer signar el 

consentiment informat i complimentar una fitxa amb totes les seves dades i experiència, i 

els vam lliurar una plantilla amb tota la informació del cap de setmana. 

 

GRUP DE VETERANS 
 

Durant aquests deu mesos s’han fet nou sortides d’un dia i una de dos. Totes amb autocar. 

El nombre total de participants ha estat de 217. 

 

 31 de gener: Guanta. 

 28 de febrer: la frontera de l’Alt Gaià. 

 28 de març: serra de Cardó. 

 26 d’abril: santuari de Cabrera. 

 30 de maig: Montseny (narcissus poeticus). 

 27 de juny: Sant Aniol d’Aguja. 

 26-27 setembre: vall d’Ager (Mont-rebei). 
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 24 d’octubre: Puigsacalm. 

 28 de novembre: mirador del Ripollès. 

 12 de desembre: el Garraf. 

 

 

 

 

SECCIÓ DE CÀMPING 
 

50è campament de vacances Antoni Gelabert 
En els campaments d’enguany s’ha consolidat una nova etapa que es caracteritza per 

l’organització de dos campaments que omplen les expectatives de la majoria 

d’acampadors. Un dels campaments a una distancia curta de BCN i l’altre a més distància. 

(“Campament de curta distància” i “Campament de llarga distància”). 

El nombre màxim d’acampadors per a cada campament és de 200 persones, per tal 

que es mantinguin els atributs propis dels campaments. Això implica que el sostre és de 

400 persones. Als darrers anys sembla que es va confirmant una demanda superior pel 

campament de llarga distància. Caldrà valorar si es pot fer quelcom per fer mes atractiu el 

campament de curta distància. 

Els campaments comparteixen l’essència i el tipus d’equipaments. Cal insistir en què no 

es volen crear dues categories de campaments, simplement  es tracta de donar als 

acampadors dues alternatives diferenciades, perquè puguin triar en funció dels seus 

interessos. 

L’envelat del menjador es va provar de forma pilot als campaments de l’any passat. 

L’experiència va ser molt positiva i aquest any han gaudit d’aquest servei els dos 

campaments. Davant de les valoracions positives queda, doncs, consolidat aquest servei 

per als campaments futurs. Aquest any a Suïssa, s’han llogat tres envelats que s’han 

muntat junts amb molt bon resultat. 

D’acord amb aquestes idees es van buscar dos indrets diferents que poguessin omplir 

les expectatives de la majoria d’acampadors:  

 

 Els llocs triats van ser San Nicolás de Bujaruelo (vall de Bujaruelo, Osca) 

“Campament de curta distància”; La Fouly (Vall Ferret –Suïssa) “Campament de 

llarga distància”. 

 Organització. S’ha mantingut la nova estructura que es va crear l’any passat, que 

s’ha manifestat del tot encertada, que va comptar amb una bona entesa entre la 

direcció, els diversos grups de treball i la resta d’acampadors. 

 Representant a la Junta Directiva del CEC, única en el govern de les seccions. 

 Grups de treball per temes, amb responsables de grup. Els grups han treballant 

indistintament per tots dos campaments. 

 Funcions administratives i de comptabilitat dutes a terme per professionals de la 

entitat, sota la responsabilitat de Gerència. 

 Serveis de transport i magatzem contractats des de l’entitat. 

 Cuiners contractats per l’entitat. 

 

Campament de San Nicolás de Bujaruelo 
De l’1 al 15 agost, a la zona d’acampada Mesón Refugio Càmping de Bujaruelo, Torla 

(Osca), a una altitud de 1.420 m. Assistència de 115 persones. 

Incorporant al campament dels Pirineus la mateixa idea que l’any passat al campament 

dels Alps, es va llogar un envelat menjador (amb taules i bancs), que va assolir un notable 

èxit, sobretot tenint en compte que l’àrea d’acampada era en una zona molt ventosa, que 

hauria pogut malmetre els envelats individuals. 

Tallers i activitats: construcció de maquetes de vaixells i barques, i baixada pel riu; taller 

de cançons corals; taller de polseres; taller de dibuix; taller d’enigmes lingüístics; mostres i 
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treballs d’habilitats per a totes les edats; taller de pintura; gimcana per adults; gimcana per 

a nens; taller de fanalets; taller de moneders; curs taller de balls de saló. 

 

Activitats: 

 

 Ascensions (125): pic Royo (11), Mont Perdut (18), Taillon (31), penya Ordiso (8), 

pic Gabiet (11), Pelopin (5), Pahule (12), tossal del Pueyo (29). 

 Sortides: port de Bujaruelo, vall d’Ordesa, vall d’Ordiso, vall d’Ara. 

 Bicicleta de muntanya i carretera. 

Es va repartir a tots els acampadors una enquesta perquè manifestessin la seva opinió 

sobre una sèrie de punts i fessin també els seus suggeriments de cara a les futures 

edicions. 

 

Campament La Fouly (Alps) 
De l’1 al 15 agost, al Càmping Les Glaciers a Suïssa, a una altitud de 1.600 m. 

Assistència de 210 persones. 

Ampliant la idea que ja es va dur a terme l’any passat a Bled com prova pilot amb 

notable èxit, es va llogar, a més dels envelats del menjador i la cuina, un envelat per al 

rebost i un cobert per al rentaplats de cuina. El resultat va ser força satisfactori, i va quedar 

consolidada la idea per a properes edicions. 

Tallers-activitats: gimcana infantil; “Enigcampus”; taller de monocicle; taller d’escalada; 

taller de manualitats; jocs al foc de camp; correfoc; jocs diversos amb canalla; visita a 

Suïssa en miniatura. 

 

Activitats de muntanya: 

 

 Ascensions (54): Allalinhorn (10), Allenhorn (10), mont Dolent (3), punta Barasson 

(4), pic de la Fouly (3), pic Orny (6), Gran Combin (15), Weissmies (3). 

 Escalada, vies ferrades. 

 Sortides (242): cabanes de Valsorey, Òrny, Trient, Nev; Xampex; gelera de Triolet; 

colls Gran i Petit Ferret; volta al Montblanc; Chamonix; Zermatt; Jungfraujoch, etc. 

 Bicicleta de muntanya i carretera. 

 

Es va disposar de deu equips complets per a vies ferrades (arnès, casc i dissipador), 

deu piolets, i deu grampons cedits per la Secció de Muntanya. Es van fer quinze serveis de 

lloguer, que encara que no siguin gaires, s’ha de tenir en compte que a causa de 

l’exigència de les muntanyes de l’entorn, la majoria d’acampadors portaven ja el seu propi 

equip. 

Al foc de camp, el Grup de Jovent, dirigit pel cuiner Paco Verjano, va representar un 

correfoc amb un breu argument teatral. 

Un dia, es van convidar a dinar els representants del Càmping i del supermercat de 

subministres de La Fouly, amb els quals es va mantenir una bona i cordial relació durant 

tot el campament. 

Es va repartir a tots els acampadors una enquesta perquè manifestessin la seva opinió 

sobre una sèrie de punts i fessin també els seus suggeriments de cara a les futures 

edicions. 

 

Àpat d’acampadors 
El dia 14 de novembre es va celebrar el tradicional sopar d’acampadors al Col·legi Pare 

Manyanet de Barcelona, amb notable èxit de participació. Durant el transcurs del sopar, i 

amb motiu de commemorar-se el 50è campament, es van fer els següents actes: 

 

1. Projecció d’un vídeo de recull dels moments mes significatius dels darrers 

campaments, elaborat pel nostre consoci Anton Veciana. 
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2. Parlaments a càrrec del nostre consoci Josep M. Farré i del president del CEC, 

Josep M. Puente. 

3. Presentació pel president de la Secció, Eduard Cayón, del resultat de la enquesta 

feta als acampadors, del que es van extreure les següents conclusions: 

 Alta participació amb força voluntat de col·laborar. 

 Malgrat el canvi social que s’ha produït des que van començar els 

campaments, continua essent una opció de vacances atractiva i plena de 

valors. 

 Els canvis que s’han fet en les darreres edicions han estat ben acceptats i 

es veuen positius. 

 Es consoliden els dos campaments com una necessitat diferenciada. 

 Campament de proximitat. 

 Campament de llarga distància. 

 Cal reforçar el concepte de que la quota només paga l’estructura del 

campament i no inclou serveis. 

 Els serveis surten de les aportacions de temps i enginy de tots els 

acampadors (tant del voluntariat abans del campament, com de la 

col·laboració obligatòria  en el campament). 

 S’estudiarà la possibilitat d’organitzar les tasques del campament per tal de 

garantir que tothom hi participi. 

 Es revisaran els aspectes de subministració i cuina segons els suggeriments 

dels acampadors. 

 Els acampadors volen zones d’acampada que tinguin serveis, però per altra 

banda, també hi ha la inquietud que no es perdi l’esperit inicial, més 

auster, dels campaments. 

 El repte és no perdre de vista l’ideari primer dels campaments de 

muntanya, on no manqui la convivència i el respecte per la muntanya. 

 Es necessiten més voluntaris que assumeixin responsabilitats per donar 

continuïtat als campaments, responent a les expectatives dels acampadors. 

 

Sortides dels dijous 
Durant el 2009 s’han fet les següents sortides:  

 Matinals: 5-2 pantà de Vallvidrera (30); 5-3 castell de sant Miquel i Santa Maria de 

Martorelles (29); 7-5 puig de la Creu (24); 4-6 Santa Creu d’Olorda (24); 1-10 la vall 

Barderes (21); 5-11 castell de Sant Jaume (18); 3-12 el Papiol, les Escletxes, 

torrent de l’Amigonet (25). 

 Culturals: 12-2 monestir de Montsió, Museu Can Tinturé i la Rajoleta (34); 12-3 

Museu de la Marina i la Mina Vella (20); 14-5 colònia Güell (29); 28-5 catedral de 

Barcelona (20); 11-6 castell de Plegamans, Fundació Folch i Torres (24); 8-10 Casa 

Museu Domènec i Montaner i ruta modernista (28); 12-11 Escola del Mar i Museu 

de Badalona (29); 10-12 Museu de Mataró, ca l’Arana (26)  

 Tot el dia: 15-1 l’Ordal i puig d’Agulles (23); 19-2 riera de Talamanca (24); 19-3 cim 

de Montcau (24); 16-4 talaia de Montmell (27); 21-5 vall del Flequer (22); 18-6 

serra de l’Obac, alzina del Salari, Hospital de Sang (18); 2-7 riera de Merlès (25); 

15-10 la pedra seca i fonts (21); 19-11 castell i pantà de Foix (23); 17-12 Sant 

Feliu de Vallcàrquera, coll de Traens (15). 

 

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I CIÈNCIES NATURALS 
 

EXFAVEPRO “Núria Martí” 
Sortides amb vehicles propis combinades amb excursions a peu: 

 

 11 de gener: Collserola, can Borrell (Vallès Occidental): 38 participants. 
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 8 de febrer: castell de Montsoriu (la Selva): 39 participants. 

 19 d’abril: tossal de la Baltassana (Baix Camp): 21 participants. 

 10 de maig: Montserrat  (Bages): 32 participants. 

 12,13 i 14 de juny: estany de Gerber i Sant Pere del Burgal (Pallars Sobirà): 31 

participants. 

 4 d’octubre: Platja d’Aro (Baix Empordà): 25 participants. 

 8 de novembre: Osona: 35 participants. 

 13 de desembre: ermita de Sant Mateu (El Maresme): 30 participants. 

Aquestes sortides han estat organitzades per diversos vocals del grup i coordinades per 

Rafel Serra. 

 

Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina 
Excursions: 

 

 25 de gener: Capcir amb raquetes: 26 participants. 

 22 de febrer: Alàs (Alt Urgell): 40 participants. 

 26 d’abril: aiguamolls de l’Empordà (Alt Empordà): 38 participants. 

 24 de maig: massís del Montgrí (Baix Empordà): 23 participants. 

 14 de juny: coll de Pal – la Molina (Baixa Cerdanya): 42 participants. 

 27 de juny: Prat d’Aguiló, pas dels Gosolans, Comabona (Cerdanya). 

 28 de juny:  recorregut per Puigcerdà, xerrada sobre la Cerdanya i la seva gent,  

dinar de germanor i comiat al xalet de la UEC: 56 participants. 

 25 de juliol: Ulldeter: puig dels Lladres (Ripollès): 31 participants. 

 

A partir d’aquest mes, la denominació Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina es 

refereix exclusivament a les activitats de caire botànic, siguin de recerca o de divulgació. 

Les tradicionals excursions del quart diumenge de mes, que volen obrir-se a camps més 

amplis de les ciències naturals, s’anomenaran Grup de Descoberta i Observació de la 

Natura. 

 

Grup de Descoberta i Observació de la Natura 
Excursions: 

 13 de desembre: les tines de la vall del Flequer (Bages): 29 participants. 

 

Aquestes sortides han estat organitzades pels diversos vocals dels grups i amb 

l’assessorament de Núria Arnan, en els aspectes geològics. 

 25 d’octubre: Montnegre: la vall d’Olzinelles (Vallès Oriental): 49 participants. 

 22 de novembre: Garraf: 42 participants. 

 

 

Excursió  col·lectiva de la Secció 
20 de setembre. La Garriga. Jornada de convivència i d’homenatge al nostre amic 

Esteve Noguera. Dinar compartit a càrrec dels assistents. A la tarda vam escoltar l’Esteve 

explicant algunes de les seves peculiars històries. 64 participants. 

 

12ª Trobada de voluntaris primer de maig 
Refugi de les Planelles: Montgrony (Ripollès). Trobada de 14 vocals que participen en 

l’organització de les activitats del GEBRPA, amb la presidenta de la secció. Al matí es van 

fer dos itineraris, un de llarg i un de curt, passant pel santuari de Montgrony i per l’ermita 

de Sant Pere. Al migdia es va compartir una part de l’àpat. A la tarda es van proposar 

iniciatives i es va confeccionar el programa d’activitats de l’any 2010. 

 

Col·laboració amb la Comissió de l’Esport Adaptat 
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 4 d’octubre: excursió al Montnegre. 30 participants. Guia i assessorament botànic: 

Montserrat Solano. 

 

Visites: 

 

 16 de maig: visita matinal als jardins de Vil·la Amèlia i Vil·la Cecília. Vocal: Enric 

Orús. 21 participants. 

 28 de novembre: Institut Botànic de Barcelona. Exposició: Les fibres naturals. 

Vocal: Enric Orús. 31 participants. 

 

Cursos 
III Curs de botànica popular.  

A cura de Josep M. Panareda i Maravillas Boccio. 

 

 14 d’abril. “Com es classifiquen les plantes”. 19 participants. 

 28 d’abril. “Les falgueres: plantes que es reprodueixen per espores”. 

17participants. 

 12 de maig. “Les gimnospermes: teixos, ginebres, savines i tromperes”. 20 

participants. 

 26 de maig. “Les angiospermes: ginestes, brucs, lliris i orquídies”. 27 participants. 

 

IV Curs de botànica popular.  

A cura de Josep M. Panareda i Maravillas Boccio. 

 

 14 d’octubre. “L’encant de les plantes: les flors”. 36 participants. 

 28 d’octubre. “El pol·len a corre-cuita: la fecundació”. 22 participants. 

 11 de novembre. “Objectiu complert: els fruits”. Ajornat. 

 25 de novembre. “Escampar-se per subsistir: la disseminació”. Es va tractar 

conjuntament amb el tema de la sessió anterior, ajornada. 24 participants. 

 13 d’octubre. “Les ranunculàcies: l’exotisme de les flors i dels fruits”. 35 

participants. 

 27 d’octubre. “Les papaveràcies: les roselles dels camps”. 26 participants. 

 10 de novembre. “Les ericàcies: mel de bosc i cireres d’arboç”. 24 participants. 

 24 de novembre. “Les cistàcies: les reines de les brolles”. 32 participants. 

 

Equip de Recerca Botànica del GEBRPA 
Aquest equip, amb 11 participants, dirigit per Valentí Gonzàlez i Josep Nuet, ha estat 

treballant en diversos projectes rigorosos i de nivell universitari: 

 

Projecte Flora de la vall de Saltèguet 

Confecció d’un catàleg complet de la flora de la vall de Saltèguet, a la Molina (Baixa 

Cerdanya). S’ha continuat l’herborització al sector oriental de la vall. S’han recollit un 

nombre indeterminat de plecs d’herbari i altres referències de plantes. D’altra banda, s’han 

lliurat uns centenars de plecs a l’herbari de la Universitat de Barcelona, i allí s’integren a la 

col·lecció general. Les referències són consultables a través d’Internet, tant al web com a la 

xarxa internacional GBIF.  

Sortides de treball de camp: 5 d’abril, 10 de maig, 13, 27 i 28 de juny, 12 de juliol, 13 

de setembre, 11 d’octubre. 

 

Projecte Atles dels arbres de Collserola 

Cartografia de la distribució dels arbres de la serra de Collserola. Durant aquest any, un 

cop acabat el treball de camp intensiu, s’ha estat preparant la publicació: confecció dels 

textos, els mapes i les fotografies. L’equip d’autors és el següent: Valentí González, Josep 

Nuet, Raimon Plans i Francesc Vallhonrat. 
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Projecte de cartografia de les plantes bioindicadores del Montseny 

Consisteix a cartografiar la distribució d’una selecció de 118 plantes que tenen un 

especial interès ecològic o biogeogràfic. Aquest any s’ha treballat en diferents sectors del 

Vallès Oriental (Vallfornés i Palautordera), d’Osona (Viladrau) i de la Selva (Arbúcies). 

Sortides de treball de camp: 11 de gener, 8 de febrer, 8 de març, 8 de novembre i 6 de 

desembre. 

 

Curs d’observació i interpretació del paisatge vegetal del Pirineu Oriental 

Durant el final de l’any 2009, s’ha preparat aquest curs oficial de l’Escola de Muntanya 

del CEC, que impartiran com a professors Josep Nuet i Valentí González. En concret, el curs 

tindrà 11 sessions teòriques i 11 sortides de treball de camp. Al desembre s’ha fet una 

sortida per provar in situ els materials i la metodologia que cal seguir. 

 

Laboratori de botànica 

Sessions setmanals, els dimecres a partir de 2/4 de 7 del vespre al local de la secció, 

per determinar les plantes recol·lectades en les sortides de treball de camp.  

 

Sortides de geografia 

31 de maig. Coll de Comiols, Tremp i Basturs. Excursió paleontològica al Pallars Jussà 

acompanyats del Dr. Àngel Galobart, de l’Institut Paleontològic de Catalunya. 24 

participants. 

 

Conferència i sortida d’ornitologia 

II Curset d’ornitologia. 5 de maig. Xerrada: Identificació visual i auditiva de les espècies 

més comunes. Per Gabriel Gallardo, de l’ICO. 22 participants. 

9 de maig. Excursió d’observació d’ocells al Baix Empordà. Amb l’assessorament de 

l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). 18 participants. 

 

Centenari de la Seccio de Geografia i Ciències Naturals 
 

Cloenda festiva 

El 22 de març, triple excursió a can Bosc, Sant Iscle de Vallalta (Maresme), amb 

diferents recorreguts. El Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina van fer un recorregut 

circular per les muntanyes dels voltants de can Bosc. 

El grup d’ExFaVePro van anar de Sant Iscle a la creu de Pedracastell (Canet). 

El Grup de Viatges Geogràfics i Culturals van visitar el centre d’interpretació del parc 

natural del Montseny i l’ermita de Sant Marçal. Al migdia, els tres grups van confluir a can 

Bosc on hi va haver un dinar col·lectiu: paella per a tothom. 

A la tarda, acte lúdicocultural: música i jocs florals. Hi van participar 148 persones. 

 

Cloenda institucional 

14 de maig. A la sala d’actes va tenir lloc la cloenda institucional dels actes del centenari 

de la Secció de Geografia i Ciències Naturals. Va intervenir el president del CEC, Josep M. 

Puente i Josep Nuet. Es va acabar l’acte amb l’actuació de la Coral Lerània i un “pica-pica” 

per a tothom. 56 participants. 

 

Conferències  i audiovisuals del centenari 

Cicle de conferències “Grans temes de les Ciències Naturals”: 

 

 5 de febrer. “Els dinosaures a Catalunya”. Pel Dr. Àngel Galobart. 58 participants. 

 4 de març. La mirada d’un geògraf. Vida i viatges de Gonçal de Reparaz. 

Reportatge coproduït per TV3. 33 participants. 

 12 de març. “El problema dels residus i la seva gestió a Catalunya”. Per Oscar 

Pérez, del CEPA Ecologístes de Catalunya. 16 participants. 

 Cicle d’Audiovisuals “Grans reportatges dels nostres viatgers”. 
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 12 de febrer. Audiovisual: “Les illes Galàpagos”. Per Isabel Gimènez. 76 

participants. 

 18 de febrer. Audiovisual: “Japó”. Per Estanislau Torres. 77 participants. 

 16 d’abril. Audiovisual: “Les Filipines, 7.107 illes”. Per Jordi Llorens i Estapé. 36 

participants. 

 

Viatges Geogràfics I Culturals 
Excursions: 

 

 14 i 15 de març. Excursió a la Comunitat de Navarra: Cintruénigo, monestir de 

Fitero, las Bardenas Reales. 18 participants. 

 Del 21 al 27 d’abril. Andalusia amb l’AVE: Huelva, Cadis, Sevilla, Parc de Doñana. 

44 participants. 

 Del 17 al 22 de juny. Segovia amb l’AVE: La Granja de San Ildefonso, Segovia, 

cueva de los Enebralejos, P.N. del Río Duratón, comtat de Castilnovo. 34 

participants. 

 26 i 27 de setembre. Pirineu aragonès: Torla, Bujaruelo, la vall d’Otal i els miradors 

del Mont Perdut. 25 participants. 

 Del 19 al 22 d’octubre. València: Xàtiva, Almansa, Alcalà del Xúquer, Jorquera, ruta 

fluvial de Cofrentes a Cortes de Pallàs, Jalance, cova de Don Joan, P.N. de 

l’Albufera, El Saler. 25 participants. 

 29 de novembre. Sant Pere de Casserres i el Far. Cloenda de les activitats de l’any 

2009. 55 participants. 

 Del 17 al 23 d’agost. Viatge naturalístic i geogràfic  a Canàries. Tenerife, la Gomera, 

las cañadas del Teide, punta de Teno i Garachico, Cruz del Carmen i Taganana. 

Vocals: J.M. Panareda i Enric Ventura. 30 participants. 

Els viatges i excursions d’aquest grup han estat organitzats pels vocals Francesc Juandó 

i Maria Vilalta. 

 

Conferències i audiovisuals 
 

 15 de gener.  Conferència: “Camerun”. Pel Dr. Rafael Battestini. 54 participants. 

 18 de març. Conferència: “Els castanyers: una visió de la importància d’aquest 

arbre a casa nostra”. Per J. M. Panareda i E. Orús. 30 participants. 

 3 de juny. Audiovisual sobre el viatge a Valladolid i Palència, per Antoni Perelló. 23 

participants. 

 11 de juny. Reportatge de TV3 sobre Pius Font i Quer i l’Emília, la darrera 

trementinaire. 41 participants. 

 17 de juny. Conferència: “Islàndia en estat pur”, pel Dr. David Bueno i Torrens, 

biòleg i viatger. 47 participants. 

 15 d’octubre. Conferència: “Les plantes paràsites, misterioses i desconegudes”. 

Per Hermínia Escolà i Enric Ventura. 31 participants. 

 21 d’octubre. Conferència: “La teoria de l’evolució. Darwin tenia raó”. Per Pel Dr. 

Lluís Serra i Camo. 35 participants. 

 11 de novembre. Conferència: “Les illes del mal temps, una expedició a l’arxipèlag 

de les Fer-oer”. Pel Dr. Joaquim Montoriol. 76 participants. 

 12 de novembre. Audiovisual: “Etiòpia, un altre cristianisme”, per Alícia Pubill. 67 

participants. 

 10 de desembre. Audiovisual: “Nàpols, Pompeia i Herculà, un triangle màgic”. Per 

Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbon. 89 participants. 

 16 de desembre. Videoreportatge: “El nord de l’Índia”. Per Julià Sàez. 39 

participants. 

 

Projeccions i converses 
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 14 de gener. “Sud del Marroc i campament saharaui”. Per Julià Saez. 

 4 de febrer. “Xile”. Per Albert Font. 39 participants. 

 15 d’abril. “Viatge a Valladolid i Palència”. Per Jaume Vega i Maria Vilalta. 22 

participants. 

 6 de maig. “Turquia”. Per Joan Durban. 34 participants. 

 7 d’octubre. “Els jardins del Baix Empordà i el camí de ronda”. Per Enric Ventura. 

30 participants. 

 4 de novembre. “Viatge a Londres”. Per Rafael López. 32 participants. 

 2 de desembre. “Viatge a París 2001”. Per Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbon. 36 

participants. 

 

Presentació de llibres 
 

 14 de gener. Montsegur-Puigcerdà, per la ruta càtar i el camí Vauban. Per L. 

Willaert i J. Nuet. 

 21 de gener. Flora i vegetació de la bassa de Sanavastre (Cerdanya). Per Valentí 

González i Josep Nuet. 44 participants. 

 7 de maig. Plantes alpines dels Pirineus. Per Josep Nuet. 35 participants. 

 16 de juny. Alta muntanya catalana: flora i vegetació, del Dr. Josep Vigo i Bonada, 

reedició. 

 14 d’octubre. La vall de Ribes a peu de poble en poble. Per Josep Nuet i Àngels 

Morell. 32 participants 

 

Exposicions 
16 de Juny. Eugeni Sierra, natura, art i precisió. Exposició dels originals dels dibuixos 

que il·lustren el llibre del Dr Vigo. 160 participants. 

 

Trobada de comiat del curs 
25 de Juny. Berenar comunitari i festiu a la terrassa del Centre. 39 participants. 

 

23è Premi Pius Font i Quer de Fotografia Botànica 
Tema: Les plantes de les roques i les tarteres. 

 

 18 de novembre. Projecció de totes les col·leccions participants. 24 participants. 

 26 de novembre. Lectura del veredicte i lliurament del 23è Premi Pius Font i Quer 

de fotografia botànica: 1r Premi: Albert Petit Saludes. Accèssits: Anna Ribera 

Crusafont i Joaquim Pérez Raventós. Jurat: Josep Vigo, botànic, Joaquim Ferràndiz, 

fotògraf, Anna Borbonet, representant del CEC, Enric Ventura, secretari. 

 

Projecció de les col·leccions guanyadores, dins de l’acte commemoratiu del 133è 

aniversari del CEC. 79 participants 

 

SECCIÓ D’HISTÒRIA I ART 
 

Sortides culturals amb autocar 
Excursions: 

 

 17 de gener. Mataró i Argentona. Mataró: ruta guiada Puig i Cadafalch, basílica de 

Santa Maria i el conjunt dels Dolors; a Argentona: visita al Museu del Càntir. 

 8 de febrer. Sils i el seu estany. Visita al poble de Sils, el seu estany i a la col·lecció 

d’automòbils de Salvador Claret. 

 28 de febrer. La frontera de l’Alt Gaià. “Sortida conjunta amb veterans de 

muntanya”. Visita guiada a Santa Coloma de Queralt i Vallespinosa. 
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 7 de març. Olot. Visita comentada al Museu dels Sants, l’estudi del pintor Marià 

Vayreda i passeig guiat des de la casa natal del pintor fins als prats de la font 

Moixina. 

 28 de març. Sant Salvador (El Vendrell). Visita guiada a la casa natal de Pau Casals, 

passejada fins a Coma-ruga per la platja i visita a la Premsa de Lliura de Sant 

Vicenç de Calders. 

 10 de maig. El romànic a la vall de Bianya. Visita a les esglésies de Sant Andreu de 

Socarrats, Santa Margarida de Bianya, Sant Pere Despuig, Sant Martí de Solamal i 

Sant Salvador de Bianya. 

 14 de juny. Madremanya i el santuari dels Àngels. Visita comentada als pintorescos 

pobles de Madremanya i de Sant Martí Vell, i el santuari dels Àngels. 

 21 de juny. De coll Formic a Cànoves. Coll Formic, el Cafè, el Bellit, el Parany, turó 

Monner, carenes d’en Bosc, roc de Centelles, serrat Llarg, Cànoves. 

 12 de juliol. Tarragonès (conjunta amb la Secció de Fotografia). Visita als pobles de 

Creixell i Altafulla, bany opcional. 

 19 de setembre. Estany d’Ivars i bodegues Castell del Remei. Visita a l’Espai 

Cultural dels Canals d’Urgell (Museu de l’aigua), i l’estany d’Ivars. A la tarda visita 

guiada al celler del Castell del Remei. 

 27 de setembre. Riera de Merlès: esglésies, ponts molins i masos. Santa Maria de 

Merlès, molí de Vilalta, cal Torrents, riera de Regatell, mas Pla de la Creu, Sagàs, 

cal Malla, la Coromina, can Pallarès, la Cortada, Santa Magdalena, Santa Maria de 

Merlès. 

 10 d’octubre. Gósol. Visita i ruta guiada del castell i del poble antic. 

 7 de novembre. Castellfollit de la Roca i Santa Maria de Sardenes. Girona, 

Banyoles, Besalú, Castellfollit de la Roca i Sardenes. Visita guiada a la cinglera, el 

pont de Llierca i Santa Cecília de Sardenes. 

 12 de desembre. Sortida sorpresa. La sortida sorpresa va resultar ser a Lloret de 

Mar. Visita al Museu del Mar, jardins de Santa Clotilde i cementiri modernista. 

 

Un total de 14 excursions, 9 organitzades per Mercè Falcó, 1 per Mercè Falcò i Lluís 

Willaert, 1 per M. Falcó i Josefina Garriga, 2 per Jordi Lucea, i 1 per Joan Manuel Martínez-

Moro. 

 

Excursions amb transport públic 
Excursions: 

 3 de gener. Pels rodals de Sabadell (matinal). Barri de Rosales, ca n’Arús, can 

Vinyoles, torrent del ball de bastons i els forats de can Viver. 

 24 de gener. Camí de les Bateries a Montserrat. Collbató, camí de les Bateries, 

drecera de Sant Joan, ermita de Sant Joan, ermita de Sant Onofre, pas del 

Trencabarrals, pla dels Ocells, pas dels Francesos, escala dels Pobres, monestir de 

Montserrat. 

 7 de febrer. El Garraf misteriós. Garraf, camí de les Costes, la Pleta, els cocons de 

Vallgrassa, can Planes, el fondo del Tro, Campdànsens, can Lluçà, el Castellet, 

Garraf. 

 21 de febrer. Sant Llorenç de Munt. Torre de l’Àngel, can Robert, camí dels Monjos, 

la Mola, morral del Drac, carena del Pagés, els Òbits, font Flàvia, coll d’Eres, 

Montcau, coll d’Estenalles. 

 14 de març. Camí de les ermites de Falset. Portal dels Ferrers, capella de Santa 

Càndia, camí antic de Porrera, mas del Cosme, coll dels Rosegalls, pedra de Santa 

Càndia, el Morral, les Sentius, pla del Cucó, ermites de Sant Cristòfol i Sant Gregori. 

 22 de març. Boscos i masos de Granera. Granera, el Castellar, la Manyosa, font 

Canaleta, riera del Marcet, la Sala de Sant Llogari, Vila-rúbia, barraca del Pastor, 

forn Obrat, el Girbau, Granera. 

 4  d’abril. La timba del Ripoll. Capella de Sant Nicolau, el Raval d’Amàlia, turó 

d’Arrahona, can Català, torrent de Colobrera. 
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 18 d’abril. Travessa del Garraf. Begues, la Clota, les Agulles, coll Sostrell, la Morella, 

pla de Querol, la Pleta, camí de les Costes. 

 2 de maig. Els bufadors de Bebié. La Farga de Bebié, l’ermita de Sant Moi, els 

Bufadors, Sant Quirze de Besora. 

 16 de maig. Ruta dels poblats ibèrics de la serra de Marina. El Canyet, Sant Crist, 

Sant Jeroni de la Murtra, Sant Climent, puig Castellar, Sant Onofre, les Maleses, 

can Ruti, turó d’en Boscà, el Canyet. 

 23 de maig. Camí vora el Ter. De l’estació de Sant Quirze de Besora a Torelló, 

seguint el GR 210. 

 30 de maig. Els frescors i la mineria de Celrà. Celrà, la riera de Mavalls, la font de 

les Escales, la font d’en Bosser, la mina del Niño Jesús i el castell de Sant Miquel. 

 6 de juny. Ruta megalítica de Vilajuïga. La coma de l’Infern, els dòlmens de la Vinya 

del Rei, del Garrollar, de la Talaia, de les Ruïnes, de la Carena, el de les Vinyes 

Mortes i la cavitat prehistòrica del Cau del Llop. 

 13 de juny. Campdevànol i el torrent de la Cabana. Font del Querol, els gorgs de la 

Cabana, de la Tosca, de l’Olla, de la Bauma i del Colomer Petit, Sant Feliu d’Estiula, 

coll de l’Auró, coll de Malric, coll Roig i font del Querol. 

 4 de juliol. Portbou, la darrera parada. Platja Gran, platja petita, les Tres platgetes, 

la cala de les Rates, platja del Pi, memorial Passagen, de Dani Karavan, en 

homenatge a Walter Benjamin, platja del Claper. 

 18 de juliol. Banys a Colera. Cala Rovellada, platja de’n Goixa, platja dels Morts, 

platja dels Pescadors, la muntanya dels Canons, platja de Port Joan, platja de 

Garbet i el promontori de Cap de Ras amb els seus Borrons. 

 1 d’agost. Platges de Llançà. Platja de Bramant, de Canyelles, de sota d’en Canals 

de l’Alguer, de les Carboneres, del Morer, de les Titarolites, les Farrelles i les 

Tonyines. 

 5 de setembre. Aventura per sant llorenç del munt. Coll d’Estenalles, audiovisual, 

torrent del Sec, els Cortins, font del Forat, roques de la Coca, font de la Guineu, 

collet del Llor, font del Llor, el marquet de les Roques, la vall d’Horta, Sant Llorenç 

Savall. 

 20 de setembre. El vendaval de gener al Baix Llobregat (I). Sant Boi, font del 

Catarrinc, Sant Climent de Llobregat, Can Carreras Vell, parc de Marianao, Sant Boi. 

 3 d’octubre. La vall del Ges pel PR C45. Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere 

de Torelló, capella de Sant Roc, santuari de Bellmunt, coll de Hiera de Massa, la 

font Viva, salt de la Bruixa, coll de les Gargantes, serrat dels Tres Batlles, Torelló. 

 11 d’octubre. Matinal a Collserola, per la ruta de Sant Medir. Carretera de les 

Aigües, vivers de can Borni, zona de la font Groga, ermita de Sant Medir, can 

Borrell, Sant Cugat. 

 24 d’octubre. Boscos de Montesquiu a la tardor. La Farga de Bebié, Sant Moi, 

torrent de les Deus, collada de Beví Gros, coll dels Tres Pals, riera de la Solana, 

riera dels Ferrers, Santa Maria de Besora, castell de Besora, collet de la Màgia, pla 

del Revell, castell de Montesquiu, Sant Quirze de Besora. 

 25 d’octubre. El vendaval de gener al Baix Llobregat (II). Sant Boi, Montpedrós, 

Santa Coloma de Cervelló, Colònia Güell, Sant Boi. 

 7 de novembre. La costa de Centelles. Centelles, l’Esgraonada, morro del Porc, la 

Sauva Negra, camí de la Barranca Xaú, pla de Riuserdà, escales del Puig, Centelles. 

 14 de novembre. Via romana de Parpers. Les Ginesteres (Argentona), Bell Racó, via 

romana Coll Parpers, puig d’Amèlia, Sant Bartomeu de Cabanyes, coll del Porc, coll 

de Gironella, turó de Matacabres, font de les Oliveres, Argentona. 

 29 de novembre. El vendaval de gener al Baix Llobregat (III). Sant Boi, Montbaig, 

parc de les Salamandres. 

 5 de desembre. Cercant el riu Ripoll. Sant Llorenç Savall, Creu Vermella, torrent del 

Castelló, font de Sant Jordi, font del Barceló, riera de la Vall d’Horta, riera de 

Mascarell, molí de l’Agell, Sant Llorenç Savall. 

 13 de desembre. Parcs i jardins de Barcelona. Parc de les Aigües, parc del 

Guinardó, turó del Carmel, parc de la Creueta del Coll i jardins del Putxet. 
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 19 de desembre. Les fonts de la serra de Marina. Santa Maria de Martorelles, font 

Unyera, font de Sant Domènec, font de la Teula, Castellruf, turó d’en Galzeran, font 

del Llorer, font d’en Gurri, font de la Mercè, Santa Maria de Martorelles. 

Un total de 30 excursions, de les quals foren vocals: Vicenç Peig (16), Jordi Lucea (9), 

Núria Casals (4) i Toni Orland (1). 

 

Visites culturals 
 20 de març. Col·lecció Fundació Godia a la casa Garriga-Nogués. 

 24 de març. Exposició Sorolla, visió d’Espanya, al MNAC. 

 23 de maig. Museu Etnogràfic Vallhonrat, de Rubí. 

 18 de juny. Exposició Andrea Palladio, al CaixaForum. 

 15 de setembre. Exposició Maurice de Vlaminck, a CaixaForum. 

 24 d’octubre. Palau Falguera i Sant Feliu de Llobregat. 

 14 de novembre. Fundació vila casas i parc del poble nou. 

 

Un total de 8 visites; d’aquestes, set organitzades per la vocal Mercè Falcó i una per 

Núria Casals. 

 14 de febrer. Museu Barbier Mueller i col·lecció d’art precolombí. 

 

 

Bagatge de cançons 
Sota la direcció de Robert Híjar i Roser Castelló, el grup de consocis interessats en 

recordar i cantar cançons tradicionals i de muntanya s’ha continuat reunint cada dijous 

últim de mes (excepte juliol, agost i setembre). El Bagatge consta ara també d’un petit grup 

que acompanya les cançons amb les seves harmòniques. 

L’11 de juny el grup va fer una sortida al parc de les Planes de l’Hospitalet de Llobregat, 

amb passejada i cants, seguits d’un dinar. 

El 16 de juliol van col·laborar en l’acte d’Imatges per al record, sobre el Refugi 

d’Ulldeter. 

El 17 de desembre, actuació del grup a la sala d’actes, amb una cantada de nadales, 

complementada amb una interpretació al piano a càrrec de M. Salomé López i recitació de 

poemes nadalencs. 

 

Grup Miquel Farré de Dibuix i Pintura 
Sortides: 

 15 de febrer. Jardins de Jacint Verdaguer, a Barcelona. 

 15 de març. Parc de can Mercader, a Cornellà de Llobregat. 

 20 de juny. Parc del Laberint, a Barcelona. 

 

Tres sortides organitzades per la vocal Francesca Valls. 

 

Grup d’Estudis Rurals 
 

IV Cicle Lloses i pedra en sec: 

 

 15 de febrer. Mont-roig del Camp. Ruta de les barraques de pedra seca del 

municipi, dinar al Santuari de la Mare de Déu de la Roca. 

 15 de març. Olesa de Bonesvalls. Ruta 1 de les barraques de pedra seca del 

municipi, dinar a Olesa de Bonesvalls. 

 

Dues sortides organitzades pel vocal August Bernat . 

 

Presentació de llibres 
 



Memòries del CEC 2009 

 31 

 3 de febrer. Memories i aventures d’un temps i un país. Catalunya 1930-1950. De 

Lluís Grifell, amb presentació a càrrec de Ferran Alexandri i Francesc Olivé. 

 27 d’octubre. Cercant les empremtes de l’orde del Temple. A cura de Marc 

Martínez i Rex. 

 

Verdaverd 
Passejades per Barcelona, partint dels parcs i jardins: 

 

 16 de gener. L’espiral de Barcelona. De la Trinitat Vella a la Trinitat Nova. 

 20 de febrer. La torre del baró. 

 20 de març. Parc de la Guineueta. 

 17 d’abril. El parc Central, turó de la Peira i el carrer Aiguafreda. 

 15 de maig. La vall d’Horta. 

 19 de juny. Parc del Laberint. 

 18 de setembre. De l’estació de Mundet a la de Montbau. 

 16 d’octubre. De l’estació de Montbau a la de Vall d’Hebron. 

 20 de novembre. Els verds de Gaudí a la Sagrada Família. 

 18 de desembre. Barri i església de Sant Pere de les Puel·les. 

 

Un total de 10 passejades a càrrec del vocal Vicenç Peig, amb la col·laboració de 

Francesc Olivé i Artur Arruga. 

 

Conferències i altres actes culturals 
 

 19 de març. “Verdaguer i l’Alt Pallars”. Acte recordatori amb intervenció de Narcís 

Garolera i Bernat Gasull. 

 31 de març. Homenatge a Josep M. Garrut i Romà. Acte recordatori amb 

participació de Lluís Bonet i Armengol, Joan Bassegoda i Nonell i Agustí Térmens i 

Molins. 

 3 de juny. Homenatge a Joan Amades i Gelats. Acte d’homenatge amb motiu del 

50è aniversari de la seva mort, amb projeccions dels films Estimat Amades i L’amic 

de la mort, del realitzador i consoci, Raül Contel i Ferreres. Presentació a càrrec de 

Francesc Olivé, amb la participació de la Fundació Joan Amades. 

 1 de juliol. Història de Santa Maria del Pi. Conferència pronunciada per Josep M. 

Garrut i Romà el 13 de juliol de 1991, filmació i muntatge de vídeo de Francesc 

Olivé i Guilera. 

 1 d’octubre. “Els pagands nefands” (conferència). A cura de Carles Macià i Vives 

que ens parlà del seu llibre del mateix títol. 

 7 d’octubre. “Hug Roger III, comte de Pallars” (conferència). A cura de Joan F. 

Cabestany i Fort. 

 20 d’octubre. Presentació “Cultura i natura” i “Excursions viscudes”. Per part de la 

vocal organitzadora Núria Casals. 

 17 de novembre. Acte en memòria d’Emili Ullés i Costas. Amb col·laboració amb 

l’Arxiu Fotogràfic; la participació de l’expresident del CEC Josep M. Sala i Albareda, i 

amb un muntatge fotogràfic a cura de Susanna Muriel de l’Arxiu Fotogràfic. 

 

Activitats musicals 
Organitzades conjuntament amb la Secció de Cinema i Vídeo: 

 

 20 d’abril. Sonata per a viola (projecció). 

 De Semyon Aranovitx i Alexandre Sokurow sobre la vida i obra del compositor Dmitri 

Xostakòvitx. 

 5 de maig.  “Fèlix Mendelssohn”, conferència a càrrec de Joan Vives. Amb motiu del 

200 aniversari dels seu naixement. 
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 12 de maig. Concert de Sergi Vicente. En homenatge a F. Tàrrega, la seva vida 

artística i pedagògica. 

 9 de juny. La Creació (projecció). De Franz Joseph Haydn, en el 200 aniversari de la 

seva mort. 

 8 d’octubre. Concert del Quartet Barroc Sant Simó. Amb obres de Händel i Vivaldi. 

 19 i 26 d’octubre. La cenerentola (projecció ). Òpera de G. Rossini amb l’orquestra i 

Cor del Teatre alla Scala de Milà. 

 5 de novembre. Concert Iñaki Etxepare i Sergi Vicente. Amb audiovisual en 

homenatge a Isaac Albèniz, en el centenari de la seva mort. 

 16 de novembre. Concert trio de música antiga. Música renaixentista i barroca. 

 14 de desembre. El comte de Luxemburg (projecció ). Opereta de Franz Lehár. 

 

Vocals de les nou activitats: Mercè Falcó i Joan Manuel Martínez-Moro. 

 

Reunions de vocals de Secció 
El vocal de la Junta Directiva de CEC i president de la Secció d’Història i Art, Francesc 

Olivé, i els seus col·laboradors s’han reunit mensualment per a la programació i preparació 

de les activitats de la Secció.  

Membres col·laboradors i vocals de la Secció: M. Teresa Tolòs i Carreras, Antoni 

Parellada i Estruch, Joan Manuel Martínez-Moro, M. Mercè Falcó i Saldaña, August Bernat i 

Constantí, Jacint Pallarols i Cluet, Francesca Valls i Pérez, M. Salomé López i Quinitillà, 

Vicenç Peig i Gaspar, Jordi Lucea i Castellar, Antoni Orland i Romero, Núria Casals i Gil, 

Robert Híjar i Pons, Roser Castelló. 

Gràcies a la seva constat dedicació i esforç de caràcter totalment voluntari s’han pogut 

dur a terme les activitats anteriorment esmentades. Sense la seva col·laboració no hauria 

estat possible. 

 

SECCIÓ DE FOTOGRAFIA 
 

La Secció de Fotografia va preparar per a l’any 2009 deu sortides de caire fotogràfic i 

cultural amb autocar, generalment els primers diumenges de cada mes: 

 

 Gener. A Osona. A Manlleu visita del Museu Industrial del Ter-Can Sanglas i a 

Folgueroles el casol de Puigcastellet (jaciment ibèric). (Anul·lada per falta 

d’inscripcions). 

 Febrer. A la Conca de Barberà i l’Alt Camp. Visita de Sarral i d’Alcover. 

 Març. A l’Anoia. Sant Pere de Sallavinera, castell de Boixadors i Sant Martí 

Sesgueioles. (Anul·lada). 

 Abril. Viatge de Setmana Santa a la província d’Àlaba: Vitòria, Salvatierra, Antoñana, 

santuari de Estíbaliz, Salinas de Añana, etc. 

 Maig. A Osona. A Manlleu visita del Museu Industrial del Ter-Can Sanglas i el 

jaciment ibèric del casol de Puigcastellet (anul·lada). 

 Juny. A la Ribera del Llobregós. Visita guiada del castell de les Sitges i Talteüll. 

(anul·lada). 

 Juliol. Al Tarragonès. Visita dels pobles de Creixell i Altafulla. Aquesta sortida 

conjuntament amb la Secció d’Història i Art. 

 Octubre. Alt Empordà. Visita guiada del castell de Sant Ferran de Figueres i 

Maçanet de Cabrenys. 

 Novembre. Alt Penedès. Visita del Museu del Vi a Vilafranca, pantà de Foix i Santa 

Margarida i els Monjos (anul·lada). A Osona. Sortida incògnita. Visites: Museu del 

Coure i el Museu Industrial del Ter-Can Sanglas. 

 

Projeccions 
XXXVI  Premi Joan Camps i Coma. 
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Exposicions 
Hem tingut cura de l’organització del XXXVII Concurs de fotografia artística en B/N, del 

XXXVI Concurs de diapositives color, el Premi Joan Camps i Coma i del XXII Concurs social 

de temes obligats, apartats: vitralls, agulles d’estendre, Sant Benet de Bages i calçat 

divers. Tots aquests concursos han estat dotats amb premis honorífics (trofeus) i material 

sensible en paper color i diapositives. 

La Secció va celebrar el 105è aniversari de la secció amb un refrigeri a la sala del 

primer pis, el 15 de desembre, dedicat a tots els socis que amb el seu suport desinteressat 

afavoreixen que es duguin a terme els projectes de la secció. En finalitzar el refrigeri es 

lliuraren els trofeus dels concursos d’enguany. 

Fem constar la relació dels guanyadors dels concursos d’enguany: Maria Bonet, Eduard 

Estrada, Josefina Garriga, Oriol Gascón, Andreu Pérez, Roser Romaní, Neus Sánchez, Dora 

Serra, Josep Soler i Estanislau Torres. 

 

SECCIÓ DE CINEMA I VÍDEO 
 

Vocals colaboradors 
Es va fer una reunió de Junta cada mes excepte agost i setembre. En data 12 de març 

es va fer una reunió informativa sobre les activitats de la secció durant l’any 2008. L’actual 

Junta de vocals colaboradors de la secció esta formada per: 

 

 Vocal i representant a la Junta del CEC i secretari: Joaquim Clos. 

 Vocal Tresoreria: Joan Manuel Martínez Moro. 

 Vocal Comunicació i Butlletí: Pere Parera. 

 Vocal Cabina i Taller de vídeo: Jordi Micó. 

 Vocal Curset de vídeo i taller de vídeo: Gabriel Bohigas. 

 Vocal Relacions amb la UNICA: Jan Baca i Pericot. 

 Vocal Documentació: Isidre Rovira. 

 Vocal Efectes informàtics i taller de Video: Joan Arrasa. 

 Vocal Concursos: Josep Rota. 

 

Projeccions a la sala d’actes 
 

 19 de gener. “L’últim trobador”, de Jordi Pons i “Les coses importants tenen un 

caminar lent” (de “Temps d’aventura” de TV3). 

 26 de gener. Selecció de Vídeos del Concurs Mundial UNICA 2008, celebrat a  

Tunísia. 

 23 de febrer. “Documentals desconeguts del segle XX”, de Jordi Micó. 

 16 i 23 de març. La ciutat cremada, d’Antoni Ribas, presentada per en Francesc 

Olivé de la secció d’Història i Art. 

 30 de març. Mon oncle, de Jacques Tati, en el centenari del seu naixement. 

 27 d’abril. Mc Laren i la música. 

 25 de maig. “5.000 passes”, de Marçal Mora feta fa 10 anys al refugi d’Ulldeter. 

 3 de juny. Homenatge a Joan Amades, de Raül Contel, conjuntament amb la secció 

d’Història i Art. 

 15 de juny. “El cinema i la Lluna”, de Pere Parera. 

 9 de novembre. 4 vídeos dedicats al Perú, de Josep Rota. 

 23 de novembre. Projeccions dedicades al ferrocarril, Rossiya de Moscou a 

Vladivostok, de Josep Vidal i documental sobre el cremallera de Núria. 

 30 de novembre. Audovisual sobre la Setmana Tràgica, conjuntament amb 

conjuntament amb la secció de Muntanya. 

 

Activitats musicals 



Memòries del CEC 2009 

 34 

Organitzades conjuntament amb la secció d’ Història i Art: 

 

 20 d’abril. Projecció del film Sonata per viola. Dimitri Xostakòvitx. 

 5 de maig. Conferència de Joan Vives. 

 12 de maig. Concert Sergi Vicente. 

 9 de juny. Projecció de La creació, de J. Haydn. 

 8 d’octubre. Concert del Quartet Barroc de Sant Simó. 

 19 i 26 d’octubre. Projecció en dues parts de La cenerentola, de G. Rossini. 

 5 de novembre. Concert Iñaki Etxepare i Sergi Vicente. 

 16 de novembre. Trío de música antiga. 

 14 de desembre. Projecció de El comte de Luxemburg. 

 17 de desembre. Concert de Nadal. 

 

19è curset de video digital 
Es va celebrar en dotze sessions de dimarts i dijous començant el 21 d’octubre i 

acabant la dotzena sessió el 27 de novembre.  En data 12 de gener de 2010 es va fer una 

projecció dels vídeos dels cursetistes i se’ls va lliurar un diploma. 

 

Videotertúlia 
Durant aquest any s’han celebrat sis sessions a la sala d’actes els dies 2 de febrer, 2 de 

març, 6 d’abril, 4 de maig, 5 d’octubre i 2 de novembre. 

 

Taller de vídeo  
D’aquesta activitat en tenen cura els nostres consocis Joan Arrasa, Gabriel Bohigas i 

Jordi Micó.  Se celebren a l’aula de la Secció. S’han fet 15 sessions els dies 15 i 19 de 

gener; 12 i 26 de febrer; 26 de març; 16 i 30 d’abril; 14 i 28 de maig; 25 de juny;  8, 15 i 

22 d’octubre, i 12 i 26 de novembre.  

 

51è certamen de films i vídeos amateurs d’excursions, reportatges i 

documentals 
Es van presentar 23 vídeos que van ser projectats a la sala d’actes en cinc sessions els 

dies 9, 13, 16, i 20 de febrer, mentre que el dia 9 de març al mateix lloc es va fer la lectura 

del veredicte, lliurament de premis i projecció de tres dels films premiats. S’acompanya 

Annex nº 1 de l’acta del Jurat amb detall dels membres del mateix i premis atorgats. 

 

72è certamen estatal de vídeo no professional. Selectiu UNICA 2009 
Presentats 12 vídeos que van ser projectats a la sala d’actes en dues sessions els dies 

11 i 18 de maig, mentre que el dia 23 del mateix mes el jurat es va reunir en sessió 

privada per fer un veredicte que es va fer públic el dia 8 de juny, juntament amb la 

discussió pública del lliurament de premis i la projecciò dels tres films seleccionats. 

S’acompanya Annex nº 2 de l’acta del jurat, amb detall dels membres i films seleccionats. 

En el Concurs Mundial d’aquest any celebrat a Gdansk (Polònia) del 4 al 9 de setembre 

el vídeo Hijab de “The Lumetics” (Jan Baca i Toni Garriga) va merèixer una medalla d’argent 

de les sis concedides i ¿Qué nos ha pasado?, de Gerardo de la Fuente una de bronze de 

les 27 concedides.  En representació del CEC va assistir el nostre consoci Jan Baca 

reprentant de l’estat espanyol a la UNICA. 
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ELS SERVEIS 
 

ESCOLA DE MUNTANYA 
 

L’Escola de Muntanya ha portat a terme un total de 40 cursos. Amb un total de 461 

alumnes. Detall dels cursos i participants: 

 

Curs Mes Alumnes 

Iniciació a l’alpinisme I gener 12 

Iniciació a l’alpinisme II gener 10 

Raquetes de neu gener 21 

Iniciació a l’esquí muntanya gener 14 

Formació interna per vocals gener 19 

Facultat de geologia febrer 25 

Iniciació a l’alpinisme II febrer 15 

Tècniques neus no tractades febrer 13 

Tècniques neus no tractades març 5 

Medicina i socors de muntanya  març 31 

Seguretat i allaus març 5 

Iniciació alpinisme III març 8 

Avançat alpinisme maç 6 

Cartografia digital i GPS al PC març 10 

Perfeccionament tècnic d’alpinisme març 6 

Monogràfics tècniques de glacera abril 6 

Escalada esportiva abril 7 

Curs INEFC abril 19 

Perfeccionament tècnic d’alpinisme abril 9 

Formació interna per vocals abril 15 

Curs orientació a la muntanya maig 12 

Escalada en roca. Nivell 3 maig 2 

Alta muntanya juny 14 

Alpinisme estival juny 3 

Ampliació curs d’orientació juliol 8 

Escalada esportiva nivell 1 juliol 3 

Formació interna per vocals juliol 31 

Engorjats i canons. nivell 2 juliol 4 

Estada formativa Écrins juliol 5 

Estada formativa als Pirineus agost 4 

Escalada esportiva setembre 11 

Alta muntanya setembre 12 

Orientació a la muntanya setembre 12 

Curs a mida d'escalada Sant Pol octubre 4 

Formació interna per vocals octubre 15 

Cartografia digital i GPS octubre 12 
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Autorescat en escalada novembre 2 

Introducció a l’ espeleologia novembre 9 

Fotografia digital novembre 30 

Cartografia digital i GPS al PC desembre 12 

 

Cal destacar que la figura dels tècnics d’esport com a instructors dels nostres cursos 

està completament consolidada i integrada dins l’equip d’instructors propi de l’Escola. Els 

futurs tècnics d’esports que estan estudiant al Car de Sant Cugat i a la Pobla de Segur, fan 

les pràctiques a la nostra escola. Aquest any hem tingut cinc alumnes que els coordinem 

les hores de pràctica i les tutories. 

Destaquem també els cursos d’iniciació a l’alpinisme, perquè hem fet quatre cursos i 

hem tingut 45 alumnes. 

Els cursos que també estan tenint molt d’èxit són el de cartografia digital i GPS i el Curs 

d’orientació a la muntanya. 

Però la novetat més important d’aquest any són els cursos de formació interna per a 

vocals del CEC. Es van crear per proporcionar als vocals del CEC la formació i reciclatge 

necessaris per poder desenvolupar la seva tasca amb seguretat i qualitat. Els cursos de 

formació i actualització de coneixements per a vocals són la continuació del procés de 

formació i reforç de la seva tasca com a vocals de les seccions. 

Aquest cursos pretenien aconseguir que els vocals obtinguessin la seguretat i 

experiència necessària per realitzar amb eficàcia les activitats excursionistes. Es van 

programar un total de quatre cursos i hem tingut una participació de 80 vocals. Cal agrair a 

tots els la bona predisposició. 

Ens consolidem com a escola que ofereix cursos de qualitat i seriositat. 

La col·laboració que l’EMCEC 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. 

L’acord de conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC) segueix plenament vigent. Els oferim una assignatura optativa de les 

modalitats d’alpinisme i esquí de muntanya. 

Amb el SAF (el Servei d’Activitats Físiques) de la Universitat de Bellaterra, repetim la 

oferta de dos cursos oberts com a crèdits de lliure elecció. El Curs d’introducció a 

l’espeleologia i el curs de raquetes de neu.  

Aquest any, també amb la UPC-UNIVERS (Servei d'Activitats Socials de la Universitat 

Politècnica de Catalunya), tenim un conveni perquè els seus alumnes i socis puguin venir a 

la nostra escola a participar ens els cursos. 

Per acabar, cal agrair durant tot aquest any la tasca de suport i treball de Sergi Esteban. 

 

COMPANYIA DE GUIES 
 

La Companyia de Guies del CEC, amb Joan Jover com a capdavanter i fundador, ha 

experimentat aquest any un augment molt considerable de les activitats gràcies a l’esforç 

del CEC en donar-li publicitat i suport. 

Aquest any era el primer que es publicava un calendari fix d’activitats, es definien les 

sortides al butlletí i es penjaven a la pàgina web del CEC. Aquest any vam construir la 

pàgina web de la Companyia de Guies, es va donar a conèixer entre els alumnes de 

l’Escola de Muntanya i als socis en general; el resultat ha estat després d’alguns estira-i-

arronsa modest, però amb una clara tendència a l’augment. 

La Companyia de Guies del CEC ha completat aquest darrer any 13 sortides: tres 

sortides als Alps (Mont Blanc, Monte Rosa i el Tour del Cerví), una volta al Vinhamala i vuit 

sortides d’escalada en roca (cresta Vall Llonga, Cavall Bernat, Cresta del Sol,...) a més del 

viatge al Kilimanjaro que tres socis del CEC van coronar amb èxit.  



Memòries del CEC 2009 

 37 

47 persones (37 socis del CEC) han complert algun dels seus somnis, han aprés d’un 

guia amb reconeixement internacional o han visitat muntanyes que fins aleshores només 

s’atrevien a veure en fotografia. 

 

ESTUDI DE LA MASIA CATALANA 
 

L’Estudi de la Masia Catalana està ubicat en un estatge que conté els armaris amb el 

material fotogràfic sobre la masia. En aquest reduït espai es poden admirar imatges 

antigues, moltes de les quals són ja irrepetibles, i també atendre les consultes sobre allò 

que estigui relacionat amb el món de la masia. 

A l’Arxiu Fotogràfic del CEC es poden obtenir les còpies que interessin, per procediment 

digital.  

Destaquem que dins aquest any 2009 l’Escola de Folgueroles i la seva directora Pilar 

Arumí van demanar diverses fotografies de l’Estudi de la Masia, per a una publicació sobre 

les cases de Folgueroles (Osona), amb la col·laboració dels infants. 

Està força avançada la publicació d’un llibre de gran format sobre l’Estudi de la Masia 

Catalana, amb textos de diversos autors i amb la reproducció de fotografies del fons de 

l’Estudi de la Masia. 

 

DINAMITZACIÓ SOCIAL I ATENCIÓ AL SOCI 
 

Actes realitzats: 

 

 Projecció del XXIX Aplec Excursionista dels Països Catalans, (records any 2005), a 

cura de la Montserrat Jaques i d'en Llorenç Gómez. CEC. 

 Es varen fer tres trimestres de balls en línia, a cura de la professora Neus. 

 Audiovisual sobre Algèria: desert del tassili N'Ajjer, per la Rosa Vendrell, periodista.  

 Presentació del programa d’activitats muntanyenques del poble de Vernet, al peu 

del Canigó, per l’estiu 2009. Finalitzà amb un pica-pica amb productes de la zona. 

Presentà Glòria Soler, responsable de turisme.  

 Projecció del film El misteri del Nil, de Jordi Llompart, dintre del cicle “El cinema i la 

natura”. Varen presentar la pel·lícula Ramon Pavia i Sala, entès en història i cultura 

d’Egipte, Ferran Alexandri, director de la revista Muntanya i Víctor Riverola, 

comunicador. 

 Projecció de la pel·lícula El gran azul, dins del cicle del canvi climàtic “L’aigua i el 

mar”. 

 Projecció de les dues pel·lícules guanyadores del Festival Internacional de Cinema 

de Muntanya de Torelló: Nama Dablam Beyond the Void i Play Gravity. 

 Projecció de la pel·lícula Tierra, d’A. Fothergill i M. Linfield. 

 Presentació del llibre Pirineos, 20 refugios 40 cumbres, de Víctor Riverola i 

Jekaterina Nikitina, publicat per Desnivel Ediciones.  

 Projecció de la pel·lícula A ciegas, de Lucy Walker, dins del cicle “El cinema i la 

natura: l’Himalaia alternatiu”. Espectacular film filmat al Tibet on els nens cecs són 

tractats amb menyspreu i odi per culpa de supersticions. Una lluitadora invident, 

alpinista, porta un grup d'invidents a fer un cim de 7.000 m. 

 Revetlla de Sant Joan al terrat del CEC. 

 Videoreportatge "Volta als Écrins", presentat per en Jordi Ollé.  

 Pel·lícula Everest, de David Breashears, Stephen Judson i Greg MacGillivray. 

Presentat per Víctor Riverola.  

 Projecció de la pel·lícula Ossos, de David Lickley, dins del cicle “El cinema i la 

natura”. 

 Dins del cicle "El cinema i la natura", apartat neu i glaç, la pel·lícula Avalancha, de 

Barry Nye, presentada per en Víctor Riverola. 
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 Cicle “El cinema i la natura”, amb la projecció de 007 al servicio secreto de Su 

Majestat, de Peter Hunt. Presentat per Víctor Riverola. 

 Concerts de Nadal a Santa Maria del Mar i la confecció dels torrons de Nadal, a 

l'Àrea d'Atenció al soci. 

 Dins del cicle “El cinema i la Natura” projecció del film Himalaya, d’Éric Valli. 

 Basílica de Santa Maria del Mar, concert Messiah de Händel.  

 Basílica de Santa  Maria del Mar, concert Cor infantil Boni Pueri, de Praga.  

 Basílica de Santa Maria del Mar, concert Missa Solemnis o de la Creació, de Haydn. 

 Documental “Racons de la Patagònia, escalada i vivències”. A cura de Lali Bofill i 

Quim Roumens.  

 Videoreportatge: “El jardí dels titís (L'home ve del mico?)”. Presentat per Ferran 

Alexandri i Montserrat Ubach.  

 Gastronomia nadalenca. Torrons, a cura de la professora de cuina i consòcia Olga 

Serra. 

 

ÀREA DOCUMENTAL 
 

La feina realitzada per la Biblioteca, la Cartoteca, l’Arxiu Històric i el Fons d’Art i 

Antiguitats s’ha continuat cenyint a les línies estratègiques definides pels diversos plans 

directors del Fons Documental del CEC, aprovats el 2005 per la Comissió de Patrimoni 

Documental i la Junta Directiva.  

S’han realitzat les actuacions i tasques planificades segons el calendari previst, gràcies 

a l’augment dels recursos humans i materials de què ha disposat l’Àrea Documental. 

Aques fet ha estat possible gràcies a la continuïtat en la captació de finançament extern, 

suport econòmic i tècnic de les següents entitats: l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), 

l’Obra Social Caixa Sabadell i la Fundació Caixa Girona. 

Una especial menció mereixen el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 

la Generalitat i la Diputació de Barcelona que, gràcies a la signatura del conveni per a 

quatre anys (2009-2012)  amb el CEC (conveni de col·laboració entre el Departament de 

Cultura  i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona 

i el Centre Excursionista de Catalunya per al desenvolupament del pla director de l’Arxiu 

Històric, del pla director del Fons Documental i del pla director del Patrimoni Artístic de 

l’entitat), han possibilitat la continuïtat dels plans directors de cadascuna de les unitat de 

l’Àrea Documental. La dotació econòmica d’aquest conveni suma un total de 320.000 €, 

repartits entre totes dues entitats i en els quatre anys (de 2009 a 2012). 

Amb les subvencions rebudes fins ara i les que el CEC rebrà en virtut d’aquest conveni, i 

gràcies a la feina de tots els professionals de l’Àrea Documental, l’Arxiu Històric, la 

Biblioteca, la Cartoteca i el Fons d’Art del CEC podran ésser degudament consultats en les 

condicions més idònies. 

A continuació es fa una descripció resumida i global de la feina realitzada: 

Durant el mes de desembre s’ha finalitzat el procés de catalogació retrospectiva del 

fons bibliogràfic (Biblioteca) i cartogràfic (Cartoteca històrica) al Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats de Catalunya (CCUC). Així doncs, s’hi poden consultar en aquest catàleg 

actualment més de 3.000 mapes del CEC i unes 10.253 monografies; s’ha pogut finalitzar 

d’aquesta manera la integració de la Cartoteca històrica al CCUC.  

Així mateix, s’ha prosseguit amb la catalogació retrospectiva de les monografies de la 

biblioteca amb 2.615 documents més.  

S’ha continuat amb la digitalització de mapes en alta qualitat, gràcies al 5è Conveni 

amb l’ICC de 100 mapes més i s’han integrat i catalogat 329 mapes més al dipòsit 

institucional de la Memòria Digital de Catalunya (sumant-ne un total de 429). 

S’ha continuat el procés de digitalització de butlletins antics de l’entitat gràcies a l’acord 

pres l’any passat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, fet que ha permès completar 

la digitalització de butlletins antics per mitjà de la digitalització del butlletí mensual de 

l'Associació d'Excursions Catalana (nov. 1878 - oct.- des. 1890). 
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L’accés electrònic a aquesta col·lecció així com al Butlletí del CEC Any 1, núm. 1 

(gener/juny 1891)-any 48, núm. 518/523 (jul./des. 1938)  és disponible per mitjà del web 

de la Biblioteca.  
S’ha iniciat l’elaboració del Reglament d’ús de l’Àrea Documental, amb l’objectiu 

d’unificar les diverses reglamentacions de cadascuna de les unitats i de compartir criteris, 

recursos i normatives. 

 

Biblioteca 
 

Projecte Google Books:  

S’ha treballat perquè el sistema de codis de barres utilitzat per als llibres seleccionats 

per ser digitalitzats sigui compatible amb el sistema emprat per Google. 

S’ha organitzat la preparació dels documents, la logística amb Google i la BC per fer la 

tramesa dels 820 llibres de la Biblioteca, publicats abans de 1867 (la majoria d’ells 

documents d’antiquària), a les dependències que Google té a Madrid per digitalitzar. 

Aquest enviament es va fer durant els primers dies de gener de 2010 i els llibres ja han 

estat tornats al CEC. 

D’aquí a uns sis mesos aquests valuosos i interessants documents estaran disponibles 

en la seva totalitat i en versió electrònica a través de Google Books i també al Catàleg de la 

Biblioteca del CEC, per mitjà d’un enllaç en cadascuna de les fitxes bibliogràfiques 

corresponents. 

 

Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Excursionistes (CCBE):  

S’ha continuat amb el desenvolupament del programari emprat per a aquesta Xarxa de 

Biblioteques (PMB), potenciant i millorant les seves funcionalitats, adequant-les a les 

necessitats  de les entitats, i especialment, de la Biblioteca del CEC. 

S’ha posat en marxa el sistema de seguretat que permetrà durant l’any 2010 

automatitzar el servei de préstec i posar en funcionament el servei de préstec 

interbibliotecari entre les diverses entitats. 

Hem engegat el procés de revisió i estandardització d’aquest catàleg col·lectiu atesa la 

descentralització de la catalogació, atenent especialment a aspectes de control 

d’autoritats i d’atorgament de matèries controlades. 

Han tingut lloc els primers contactes amb dues noves entitats interessades en participar 

en aquest catàleg, i s’han iniciat els procediments institucionals, administratius i tècnics 

perquè hi puguin formar part a partir del 2010. 

Aquestes dues entitats se sumarien a les cinc ja existents (CEC, CE Lleida, CE Terrasa, 

UEC Gràcia i Escoltes Catalans). 

L’objectiu d’aquest projecte és el d’integrar els diversos fons bibliogràfics que 

comparteixen aquest àmbit temàtic, tot compartint registres bibliogràfics i coneixements 

tècnics relacionats amb la catalogació i la indexació. 

També es pretén facilitar a entitats excursionistes més modestes el procés de gestió 

documental del seu fons bibliogràfic tot compartint recursos i coneixement per a la 

catalogació del fons propi i donar-ne visibilitat per mitjà del web. 

S’ha modificat la pàgina web del catàleg del CEC, amb l’objectiu d’apropar-les a les de 

la resta i millorant la visibilització de les novetats catalogades i la classificació del fons. 

El catàleg col·lectiu és accessible via Internet des del lloc web 

http://biblioteca.cec.cat/cataleg/index.php  

 

Revistes: 

S’ha iniciat la revisió de les publicacions periòdiques, completant-ne la catalogació al 

catàleg local (quins números tenim de cada títol), la catalogació al CCUC, i s’ha millorat 

l’ordenació atenent a criteris de preservació de les revistes i a l’aprofitament de l’espai. 

 

Emmagatzemament:  

http://biblioteca.cec.cat/cataleg/index.php
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S’ha finalitzat gairebé el procés de reordenació dels llibres segons el seu format dins el 

dipòsit. L’objectiu ha estat guanyar espai atès que la distribució de les monografies segons 

la seva mida permet una millor aprofitament dels compactes. 

S’han mogut uns 1.000 llibres de la sala de lectura al dipòsit de la cartoteca, i s’ha 

modificat la signatura topogràfica, que ha estat indicada al catàleg. 

 

Instal·lacions: 

Durant el mes de desembre s’han realitzat les obres que han permès la remodelació 

dels espais de treball de la biblioteca i la cartoteca, i han fet possible la separació dels 

llocs de treball de les zones d’emmagatzematge i dipòsit.  

Serveis al soci. Enguany la biblioteca ha rebut 2.360 consultes i 805 préstecs de 

documents i ha donat servei a 2.370 usuaris, entre els quals 1.670 socis i 700 no socis.  

Respecte a les adquisicions, s’han registrat 540 noves entrades de llibres,  328 mapes i 6 

DVD. 

 

Serveis externs: 

S’ha col·laborat amb l’aportació del fullet “Consideraciones acerca de la necesidad del 

Fomento del Turismo como fuente de riqueza nacional mediante la formación del gran 

circuito espanyol”, a l’exposició “L’arquitectura del turisme”, organitzada pel Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya. 

S’ha contribuït amb documentació bibliogràfica antiga pertanyent  a la Biblioteca, a 

l’Exposició “L’Eixample de Cerdà, 150 anys de modernitat”, inaugurada el mes de 

novembre, a les Drassanes Reials, i organitzada per la Fundació Urbs i Territori Ildefons 

Cerdà. 

S’ha col·laborat amb l’aportació del fons documental i referències bibliogràfiques per a 

la producció de l’exposició “Montserrat és...”, organitzada pel Patronat de la Muntanya de 

Montserrat; i a la realització del Catàleg Espeleològic de Catalunya,  de Jordi de Vallès. 

També s’han realitzat intercanvis bibliogràfics amb les biblioteques Universitat Rovira i 

Virgili, Universitat de Girona i amb el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

Difusió: 

S’ha dut a terme una presentació sobre la Biblioteca del CEC i la Xarxa de Biblioteques 

Excursionistes a la 4a Jornada de programari lliure per a biblioteques, organitzada pel 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris el dia 11 de juny del 2009, a la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació (UB). http://www.soft-libre.net/jornadas/cat/4jornada.htm 

La presentació fou a càrrec de Marc Jamal, Carles San Emeterio i Cristina Ferrer i és 

titulà “PMB, l'experiència a la xarxa de biblioteques excursionistes”, http://www.soft-

libre.net/docs/pmb_cec.pdf. 
 

Cartoteca 
 

Catalogació i ordenació: 

S’ha prosseguit amb la catalogació en format MARC del fons de la cartoteca històrica, 

anteriors a 1950. Durant l’any 2009 s’han catalogat, a partir de la documentació original, 

613 mapes (372 registres originals i 237 registres d’exemplars) en un sol full, utilitzant la 

plataforma MARC del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). 

Es dóna per finalitzada la fase de catalogació retrospectiva del fons cartogràfic del CEC 

al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). 

S’ha ordenat, entre d’altres, el Mapa Topográfico Nacional de España 1:50.000, 1a 

edició (al voltant d’uns 1.000 mapes), i s’ha destriat els duplicats dels mapes seriats, 

destriant-ne les col·leccions senceres. 

S’ha continuat amb l’ordenació dels mapes antics, seguint amb l’inventari intern, 

classificant els mapes en les planeres de la cartoteca, segons criteris de similitud de 

característiques, per autors, àmbits temàtics, àmbits geogràfics, etc. 

 

http://www.soft-libre.net/jornadas/cat/4jornada.htm
http://www.soft-libre.net/docs/pmb_cec.pdf
http://www.soft-libre.net/docs/pmb_cec.pdf
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Digitalització:  

D’acord amb el cinquè conveni signat per a l’any 2009 amb l’Institu Cartogràfic de 

Catalunya, el CEC ha seleccionat els 100 mapes de més interès i valor patrimonial de la 

cartoteca i l’ICC els han estat digitalitzant en alta resolució i d’acord amb els estàndards de 

qualitat vigents. 

A més dels 100 mapes indicats en aquest conveni, s’ha acordat de compartir imatges 

digitals d’una cinquantena de mapes comuns i/o complementaris del CEC i l’ICC, amb 

l’objectiu de compartir recursos, fons i metodologia de treball entre les dues entitats. 

 

Difusió:   

Difusió del fons via Internet. S’han publicat 328 nous mapes (350 imatges en total), 

fent créixer la col·lecció de mapes antics del CEC, gràcies al conveni de col·laboració amb la 

Memòria Digital de Catalunya. Aquesta col·lecció conté actualment les imatges d’un total 

de 429 mapes digitalitzats. 

Difusió del fons per mitjà d’exposicions. S’ha prosseguit amb l’exposició itinerant “Fer 

país, conèixer món: cartografies de la cultura excursionista”, seguint el programa projectat 

per al 2009, i que fou inaugurada a l’Institut d’Estudis Catalans el novembre del 2008.  

 Durant el 2009 l’exposició s’ha muntat als centres culturals de Caixa Girona de Girona, 

al Centre Cultural Fontana d’Or (18/12/08-18/01/09), a la Sala Fundació Caixa Girona-

Roses (30/1/09-22/3/09), a la Pinacoteca Coll Bardolet – Campdevànol (03/07/09-

12/10/09).  

L’Exposició itinerant a la Universitat de Lleida s’ha gestionat i realitzat íntegrament per 

part del CEC (20/04/09-15/05/09). 

Per a l’any 2010 està previst que l’exposició segueixi viatjant per altres zones de 

Catalunya, entre les quals hi ha Ribes, Puigcerdà, Esterri d’Àneu, etc. 

 

Serveis al soci: 

Enguany la Cartoteca ha rebut 156 consultes i s’han realitzat 42 préstecs de cartografia 

moderna. Respecte a les adquisicions, s’han registrat 338 nous mapes. 

 

Donacions: 

El Sr. Narcís Rucabado i Franquesa ha donat un valuós conjunt d’atles de principis del 

segle XIX, que havien estat propietat del seu pare, Narcís Rubacado, d’entre els quals en 

destaquem: Diercke Schulatlas (1922 i 1911), Atlante della produzione e dei commerci 

(1924), Atlas de Geographie Économique (1923) i Schniders typen-atlas (1911). 

El Sr. Joan Capdevila Subirana, cap del Servei Regional de Catalunya de l’Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) ha fet donació de 308 mapes pertanyents al Mapa Topográfico 

Nacional, escala 1:25.000 (MTN-25), corresponents a l’àrea de Catalunya. 

 

Arxiu Històric 
L’Arxiu Històric del CEC (AHCEC) durant l’any 2009 ha complert amb totes les fites que 

tenia programades d’executar: 

 

Evolució dipòsit documental: 

S’ha completat la concentració documental de tots els fons existents a la casa, que 

estaven en les diverses estances de l’entitat. Gràcies a aquesta feina hem pogut 

determinar els diversos fons que teníem en custòdia i dissenyar un quadre de fons on es 

detalla el que tenim per a consulta (tres fons institucionals, un fons religiós, set fons 

personals i cinc col·leccions factícies). La previsió inicial en el 2008 era d’una agrupació de 

fons que ocuparia aproximadament 210 metres lineals de documentació sobre la dimensió 

total del dipòsit de 250 ml. A final del 2009 la realitat és una agrupació de fons que ocupa 

totalment els 250 metres lineals que consta el dipòsit documental. En aquesta agrupació 

no s’inclou la documentació semihistòrica que ha estat traspassada en el primer terç del 

2010 i que tindrà un tractament i ubicació especials. 
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Tractament documental: 

Durant tot el 2009 s’ha continuat classificant la documentació que s’ha anat ubicant a 

l’arxiu. A finals de 2009 hi ha classificats i ordenats catorze armaris compactes; resten 

pendent de classificar deu armaris compactes. Aquesta classificació s’ha fet seguint un 

ordre de prioritats de consulta i de gestió del personal del CEC. Així doncs, s’ha donat 

prioritat a la classificació de la secció de refugis per ordre de gerència i de la secció d’esquí 

amb motiu del centenari de l’esquí. Malgrat aquestes prioritats la resta de la documentació 

ha estat tractada gradualment. La documentació ha estat netejada restant lliure de 

materials nocius (com ara les grapes) i agrupada en camises neutres i encapsades en 

capses neutres estandarditzades. En total a final del 2009 hi ha al dipòsit 1.300 caixes 

classificades sobre un total de 2.100 caixes. Ha estat avaluat a desembre del 2009 un 

expurgació documental de 113 caixes aprovat per la comissió de patrimoni al febrer del 

2010 que correspon a documentació duplicada, triplicada i quadruplicada d’activitats, 

gestió de l’entitat i fulletons informatius aliens al CEC que no reporten informació 

documental. L’expurgació serà executada en el mes de març del 2010.  

 

Gestió funcional de l’Arxiu Històric: 

L’AHCEC va ser inaugurat al CEC el dia 23 de gener del 2009. L’acte va estar presidit 

pel subdirector general d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, Ramon Alberch Fugueres; 

el vicepresident primer, Francesc Banqué; l’anterior coordinador de l’Àrea Documental, 

Marc Jamal, i l’arxivera responsable de la unitat, Núria Téllez. A partir del 24 de gener 

l’arxiu ha estat obert al públic en general, compaginant l’arxivera les tasques internes 

pròpies de l’arxiu amb tasques d’atenció a l’investigador. 

Durant el 2009 l’arxiu ha estat donat d’alta al Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) amb 

la sigla AHCEC que és com s’ha conegut des de la seva creació. Per a totes les referències 

bibliogràfiques s’aplicarà aquesta sigla. 

A instàncies de l’arxivera i després d’un informe arxivístic aprovat per la coordinadora 

de l’Àrea Documental i la Comissió de Patrimoni, es procedí a integrar el fons documental 

de l’Estudi de la Masia Catalana passant a ser un fons institucional més del fons, donant 

de baixa l’EMCEC del SAC i incloent-lo en el quadre de fons de l’AHCEC. Físicament, la part 

d’àlbums continua en el seu espai de sempre i la part documental al dipòsit. Durant el 

2010 amb les obres en execució de l’entitat es decidirà el model d’actuació concret sobre 

aquest fons institucional. 

S’ha dissenyat un reglament d’ús de l’arxiu basat en el reglament d’arxiu municipal 

realitzat per la diputació de Barcelona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya l’any 1995 i 

que ha estat posat en coneixement de la comunitat investigadora en format editat el dia de 

la inauguració i en format Word al web del CEC. Aquest reglament és vigent i és d’aplicació 

des del passat 23 de gener del 2009. 

 

Gestió diària de l’Arxiu Històric: 

L’arxiu, durant els onze mesos i mig d’existència ha rebut 104 consultes i han estat 

gestionades 27 consultes corresponents a encàrrecs pendents del 2008, quan encara 

l’arxiu no estava operatiu al públic, però es registraven totes les sol·licituds d’informació. 

Aquestes 27 consultes es consideren demanda d’informació externes i no comptabilitzen 

com gestió de consultes pel 2009. 

Aquestes 104 consultes esmentades es distribueixen de la següent forma: 

 

 24 corresponen a consultes internes fetes per membres de les diverses unitats del 

CEC 

 64 corresponen a consultes externes fetes per socis i no socis com a particulars en 

procés de recerques. 

 7 corresponen a consultes institucionals fetes per institucions oficials alienes al 

CEC. 

 6 corresponen a consultes en sala sense demanda prèvia. 

 3 corresponen a consultes a l’arxiu que s’han traduït en dos prèstecs (un intern i un 

altre extern) i una donació al centre. 
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Difusió de l’Arxiu Històric: 

Amb motiu de la inauguració de l’AHCEC es va editar i repartir una breu Guia de l’Arxiu i 

es va publicar el facsímil de Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, manuscrit conservat a 

l’arxiu. Se’n va oferir un exemplar als socis i personalitats assistents a l’acte. 

S’ha disseny el web de l’arxiu (pendent de revisió seguint el canvi de web de l’entitat). 

S’ha elaborat i penjat al web el Reglament de l’AHCEC i s’han publicat els següents 

instruments de descripció provisionals de l’arxiu, al web: 

 

 Quadre de fons: http://docs.cec.cat/public/0000/0000/quadrefons.doc 

 Quadre de classificació del fons del CEC: 

http://docs.cec.cat/public/0000/0000/quadredefinitiu.doc 

 En l’últim terç del 2009 ja s’ha estat plantejant i dissenyant la definitiva Guia de l’Arxiu 

Històric, que es desenvoluparà al llarg del 2010 i s’inclourà a la memòria d’aquest any. 

Aquest serà un instrument descriptiu fonamental per a la difusió de l’entitat l’entitat i que 

serà editat per la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. 

L’Arxiu ha estat donat d’alta al Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) amb la sigla AHCEC i 

ha passat a formar part del Directori d’Arxius de Catalunya denominat Cercador d’Arxius 

http://cultura.gencat.net/Arxius/directori.asp. 

 

Fons d’Art i Antiguitats: 
 

Avaluació del fons artístic: 

L’any 2009 es va creure necessari donar un impuls a la gestió i preservació del fons de 

peces d’art que el CEC té en propietat i custòdia. Aquest impuls rau en la importància de 

les obres existents i la necessitat de preservar-les i donar difusió en compliment de la 

norma del CEC de preservar i conèixer la cultura del país. 

Es va revisar la base de dades antiga existent que havia estat realitzada en anys 

anteriors per becaris de la UAB. Es van detectar les deficiències i mancances d’estructura 

de la base i es va fer una proposta de millora. 

Es recomptaren totes les peces existents, es verificà la seva localització física i es 

redactà una proposta per al control d’aquestes obres. 

 

Base de dades: 

S’ha dissenyat una nova base de dades per part del servei d’informàtica del CEC amb 

les orientacions de la coordinadora de l’àrea i la responsable del control del fons d’art del 

CEC. S’han abocat les dades existents en l’antiga base de dades, s’han eliminat les fitxes 

errònies i s’ha corregit els errors. Es va planificar la feina d’actuació, i a partir de setembre 

es va comptar amb dos treballadors d’història de l’art per fer l’inventari de totes les peces 

en la base de dades nova i acabaran la seva tasca a mitjans del 2010. 

Aquesta tasca es fa amb la col·laboració intensa i regular de Francesc Olivé, assessor 

cultural de l’àrea, que revisa, corregeix i amplia les fitxes de forma que els becaris d’art 

poden fer les modificacions pertinents a la base de dades.  

 

Gestió gràfica FA i difusió del fons: 

L’Àrea Documental ha programat actuacions de difusió del fons artístic i per això ha 

estat durant el 2009 digitalitzant el 95% de les peces. Aquestes imatges s’incorporen a la 

base de dades i es van descrivint, catalogant i documentant gradualment, de manera que 

a finals de 2010 ha d’estar llest l’inventari (base de dades) del fons d’art.  

Aquest fet servirà per a tenir un control de les peces que el configurem, i per fer-ne 

difusió. 

De moment la base de dades del fons d’art és via web, però d’accés restringit i no es 

troba al web de l’àrea. La qüestió de la difusió via web és un aspecte que cal discutir i 

definir per part de la Junta en totes les seves dimensions durant el 2010. 

 

http://docs.cec.cat/public/0000/0000/quadrefons.doc
http://docs.cec.cat/public/0000/0000/quadredefinitiu.doc
http://cultura.gencat.net/Arxius/directori.asp
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Difusió: 

S’ha col·laborat amb l’exposició “Descobrir Eugeni Sierra: les passes d’un il·lustrador 

internacional”, amb el préstec institucional de 2 gravats originals d’Eugeni Sierra, 

custodiats al Fons d’Art del CEC. Aquesta exposició ha estat organitzada per l’Institut de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i es pot visitar a l’Institut Botànic de Barcelona, a 

Montjuic fins al mes de gener del 2011. 

 

Donatius 
La Biblioteca, Cartoteca i Arxiu Històric han rebut nombroses donacions de particulars, 

institucions i editorials, que es llisten a continuació: 

 

 Editorials: Desnivel Ediciones, Abadia de Montserrat, Alpina, Cossetània, Piolet, 

Prames, Sua, Garsineu, Our Books, La Comarcal, Pagès. 

 Entitats i institucions: Equip de Recerques Espeleològiques (ERE), Arxiu Fotogràfic 

del CEC, Diputació de Barcelona, Associació Cultural Joan Amades, Fundació “La 

Caixa”,  Institut d’Estudis Catalans, Comissió de Publicacions del CEC, Diputació de 

Tarragona, Institut de Cultura de Barcelona, Secció de Cinema i Vídeo del CEC, 

Federació Catalana d’Espeleologia, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 

Barcelona, Associació d'Entitats per a la Gestió del Complex Esportiu de Can 

Caralleu, Grup Excursionista Campdevànol, Fundació Claror, Comunitat Dominica 

de Montsió, Amics del Montseny, Caixa d’Estalvis Laietana, Centre d’Estudis 

Molletans, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Museu d’Arqueologia 

de Catalunya, Club Excursionista Pirenaic, Diputació d’Osca, Institut Cartogràfic de 

Catalunya, Museu de Granollers-Ciències Naturals, Entitat del Medi Ambient de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Girona, Unió Excursionista de 

Sabadell. 

 Particulars: Josep Manel Puente, Manuel Castellet, Albert Ventura, Emma Roca, 

Núria Ribot, Francesc Beato, Francesc Olivé, Salvador Alemany, Lluís Grifell, Jesús 

Burgueño, Robert Híjar, Isidre Rodri, Jordi Rodri, Joan Fuguet, Josep M. Miñarro, 

Francesc Roma, J. Miquel Garriga, Lydia Ballester, Jordi Reynés, Fernando Biarge, 

Josep Nuet, Mercè Falcó, Benet Oliver-Rodés, Rafael Battestini, Ramon Barnadas, 

Montserrat Ubach, Marc Martínez i Reix, Joan Florensia, Francesc Nadal, Jordi 

Gironès, Guiu Santfeliu, Josep Maria Llop, Rosa Torrens Braña, Narcís Rucabado i 

Franquesa. 

 

Recursos humans 
La Biblioteca, Cartoteca i Arxiu Històric estan dirigits per Manuel Castellet (comissionat 

per al Patrimoni Documental) i coordinats per Cristina Ferrer (directora tècnica de la 

biblioteca). L’equip de treball ha estat format per Lydia Ballester (bibliotecària),  Gebran 

Jamal (auxiliar de biblioteca),  Francesc Olivé (assessor cultural del CEC), Rosa Anna Felip 

(geògrafa), Núria Téllez (responsable de l’Arxiu Històric), Alberto Biarge (arxiver), Carles San 

Emeterio (informàtic de la biblioteca responsable fins al mes d’octubre), Joan Colomer 

(informàtic de la biblioteca) i Jordi Puiggené (nou informàtic responsable de la biblioteca a 

partir d’octubre). 

Els estudiants en pràctiques que han treballat amb nosaltres són: a l’Arxiu Històric i 

Arxiu Fotogràfic: Daniel López Recio (UB); al Fons d’Art: Noelia Serrato, Carles Miralda i 

Lorena Salazar (UAB); a la Biblioteca, per al Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques 

Excursionistes: Mayte Ling, Alba Erra i la Neus Carbonell (UB). 

 

Formació: 

Cristina Ferrer ha assistit al següent curs de formació: DSpace: instruccions bàsiques 

per a la seva implementació, organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris de Catalunya, i 

impartit per Toni Prieto, de la UPC, el 15 de desembre. Aquest programari lliure permet 

implementar dipòsits de col·leccions digitals a les institucions. 
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ARXIU FOTOGRÀFIC 
 

Serveis 
Pel que fa als serveis externs, durant l’any 2009 l’arxiu ha atès 202 consultes 

presencials, aproximadament 550 per correu electrònic i 76 telefòniques. Aquest servei 

d’atenció al públic ha generat comandes que han representat el lliurament de 94 còpies en 

paper fotogràfic, 986 en fitxers digitals, i 360 fotocòpies de les imatges contingudes a 

l’arxiu. El fons d’imatges en format digital s’ha incrementat en 5.263 fitxers corresponents 

a fotografies de diversos autors. En particular, destaquen les digitalitzacions del conjunt 

d’autocroms i una important part dels negatius de 35 mm en blanc i negre del fons Josep 

Roig i Trinxant. 

A més de particulars, han consultat i fet ús dels nostres fons per a la realització de 

llibres, exposicions o documentals, les següents entitats: 

Ajuntament de Barcelona, Imatge i Producció Editorial, Ajuntament d’Organyà, Angle 

Editorial S.L., Arqueociencia S.C.S.L, Associació Cultural Baixa Segarra,  AvivaRural S.C., 

Biblioteca de Catalunya, CD Lab, S.A., Centre de Documentació Ecomuseu dels Ports, 

Centre d’Estudis del Gaià, Centre Excursionista de Llinars del Vallès, Consell Comarcal del 

Solsonès, Comarca de la Jacetania, Cromàtica Cia de Comunicació S.L., Diputación 

Provincial de Huesca, Área de Cultura, Ediciones El Viso, Ediciones Vicens Vives S.A., 

Enciclopèdia Catalana Sau, Factory projectes especials S.L., Federació de Colles de Sant 

Medir, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat, 

Fundació Barcelona Media, Fundació Josep Irla, Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, 

Fundació Privada Universitat Abat Oliba, Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons Cerdà, 

Fundación Hospital de Benasque, Greenpeace Espanya, Institut Geològic de Catalunya, La 

Carrutxa, Mba Comunicación, Mercuri Societat General De Producció S.A., MNAC-Col·lecció 

d'Art Romànic, Museu de Valls, Museu del Montsià, Museu Etnològic del Montseny-La 

Gabella, Òptim TV, Pagès Editors S.L., Prames S.A., Photomuseum Argazki Euskal Museoa 

Fundazioa, Servei Patrimoni Arquitectònic Local-Diputació de Barcelona, Simbòlic 

Comunicació, Tea Difusió Cultural S.L., Transversal Produccions Culturals, Vivi Film S.L. 

Durant l’any 2009 s’han formalitzat les donacions d’Antoni Martín Parramon, Enric 

Mateu Bordàs, Maria Belza Gol, Maria Dolors Perelló Ferrando i Roman Vilaclara Fatjó.  

També destacar el fet que s’ha iniciat la elaboració de la guia de l’arxiu. 

 

Comunicació 
S’ha aconseguit finançament per un valor de 2.188.000 € per a la realització del Pla 

Estratègic de l’AFCEC durant un període de set anys. Els recursos econòmics assignats per 

la Generalitat de Catalunya procedeixen dels fons destinats a l’obra social per les caixes 

d’estalvi catalanes, i el projecte del CEC va ser presentat pel comissionat del Patrimoni 

Documental del CEC, Manuel Castellet, a la Fundació la Caixa. 

D’altra banda, dins dels actes del centenari de l’AFCEC, s’han realitzat una sèrie 

d’activitats diverses: organització de set conferències i una taula rodona sobre diversos 

aspectes de la història de la fotografia, els arxiu fotogràfics, i l’efecte de la tecnologia 

digital en els fotògrafs professionals, amb una assistència global d’unes 425 persones; 

producció de dues exposicions (Ignasi Canals / Mostra de fotografia estereoscòpica) a les 

quals hi concorregueren unes 300 persones; edició d’un llibre/catàleg sobre la figura i 

producció fotogràfica d’Ignasi Canals; realització d’un curs de fotografia estereoscòpica (sis 

participants); l’edició d’una sèrie de dotze vistes estereoscòpiques sobre arqueologia; i 

finalment, hi han hagut cinc jornades de portes obertes, a les quals hi han assistit 28 

persones. Aquestes activitats i la celebració del centenari han estat àmpliament difoses 

per la premsa, destacant-ne, entre d’altres, ADN (12-03-2009), ABC (16-03-2009), Avui 

(25-6-2009), El Periódico (16-3-2009 i 23-3-2009), El Periódico d’Andorra (1-5-2009), 

Canal Cultura (13-3-2009), Descobrir Catalunya (6-2009), Diari de Girona (5- 4-2009), La 

Vanguardia (30-4-2009), Segre (19-3-2009) i Time Out (27-3-2009). 
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Les exposicions produïdes per l’arxiu han estat acollides a diferents seus: “Els Pirineus i 

la fotografia” va ser exhibida a Vic, “Autocroms” a Zarautz (bienal de fotografia organitzada 

pel Photomuseum ) i al Museu Etnològic d’Arbúcies, realitzant-se en tots dos llocs una 

conferència sobre el tema i, finalment, “Objectiu infinit” ha visitat Setcases, Camprodon, 

Llinars del Vallès i Ribes de Freser. A més, per primer cop, s’ha coproduït una exposició 

virtual amb l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya sobre el fenomen esportiu a 

Catalunya a principis del segle XX, amb un text introductori del periodista Gabriel Pernau.  

Pel que fa a les relacions amb centres docents, l’AFCEC ha estat visitat per estudiants 

de fotografia de l’Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella, i ha entrat a formar part 

del grup Fotoconnexió, promogut per la Universitat de Barcelona, per realitzar en un futur 

col·laboracions sobre la història de la fotografia. 

 

Voluntariat 
Durant l’any 2009 l’Arxiu Fotogràfic ha comptat amb la valuosa col·laboració dels socis 

Ton Abel, Anna Maria Argimon, Ramon Capellas, Enric Esteve, Joana Ferrer, Rosa Figueras, 

Carme Folgueras, Francina Fornieles, Victòria Garcia, Margarita Palmer, Montserrat Pi i 

Núria Scherdel. 

 

Recursos humans  
L’equip del servei de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya ha estat 

integrat per Berenguer Vidal i Tello (tècnic), Susanna Muriel (arxivera) i Ramon Barnadas i 

Rodríguez (director). 

També, durant aquest període, han col·laborat en les tasques de l’arxiu dues alumnes 

de fotografia de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella, que han fet pràctiques 

associades als seus estudis. 
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LES COMISSIONS 
 

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS 
 

Els membres de la Comissió de Publicacions seguim reunint-nos de forma regular cada 

dos mesos. El nostre treball queda reflectit en els apartats següents: 

 

Butlletí per als socis 
Es publica mensualment, exceptuant els mesos d’estiu que apareix trimestral.  

Durant el 2009 també s’ha incentivat la campanya per conscienciar el soci que demani 

el butlletí electrònic, per tal d’estalviar recursos i abaratir costos. Així doncs, els socis que 

ho demanen reben el butlletí en format PDF per correu electrònic cada dia 20 del mes 

anterior a l’aparició del butlletí mensual. 

També, per reduir despeses, s’ha tornat a la impressió a una tinta (blau), com s’havia 

fet anys enrere. 

 

Revista Muntanya 
Continua la seva publicació bimestral d’àmbit nacional (6 números l’any). 

 

Tiratge i difusió: 

 5.000 exemplars distribuïts entre el socis del CEC, subscriptors, venda en llibreries 

especialitzades, intercanvis amb clubs excursionistes i donacions a intitucions. 

 Presència als Quioscs organitzades per l’APPEC (Associació de Publicacions 

Periòdiques en Català). 

 Difusió on-line. Format digital (pdf) de tots els números al lloc web del CEC (apartat 

de Publicacions, Revista Muntanya). 

 Difusió on-line. Presència de la revista Muntanya al Catalan Magazines, la nova 

revista digital de l’APPEC que es difon per tot l’àmbit europeu. (http://es-

cat.zinio.com/reader.jsp?issue=416115970&o=ext). 

 Difusió on-line. Presència al portal de l’APPEC (les revistes.cat): 

http://www.lesrevistes.cat/. 

 Difusió on-line. Presència a la Viquipèdia. 

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_Muntanya). 

 

Per tot això, s’ha pogut calcular que la difusió de la revista Muntanya aconsegueix els 

15.000 lectors. 

 

Preus i campanyes publicitàries: 

El preu de la revista s’ha mantingut (4,30 €), i també el de la subscripció anual (24 €). 

Pel que fa a les campanyes de fidelització de subscriptors s’ha continuat amb les 

aportacions de la marca Petzl, que ofereixen regals dels seus productes al nous 

subscriptors. 

 

Concursos: 

Pel que fa als concursos, enguany s’ha convocat el II Concurs de fotografia de muntanya 

en dues categories, una dedicada a la muntanya en general i l’altra, de més específica, 

dedicada a l’espeleologia. 

Amb data de 18 de gener del 2010 el Jurat del II Concurs de Fotografia de Muntanya va 

emetre el seu veredicte amb el resultat d'un guanyador: Josep Cors Ruiz (Santa Coloma de 

Farners), amb l’obra: Llum; i un finalista: Iolanda Serena Aznar (Bagà), amb l’obra: Aigua. 

La categoria dedicada l’espeleologia ha quedat deserta. 

 

Actes i esdeveniments:  

http://es-cat.zinio.com/reader.jsp?issue=416115970&o=ext
http://es-cat.zinio.com/reader.jsp?issue=416115970&o=ext
http://www.lesrevistes.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_Muntanya
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La revista Muntanya ha participat en: 

 La Nit de les Revistes, esdeveniment cultural que organitza l’APPEC amb presència 

de totes les revistes en català, cada gener; enguany celebrat a les Drassanes 

Reials de Barcelona. 

 Viatges de premsa: Andorra (11-13 juliol); Urdaibai-Gernika, reserva de la biosfera 

(20-23 de novembre). 

 Rodes de premsa i invitacions: Jornades professionals d’Euskadi a Barcelona (Hotel 

Casa Fuster). (17 de setembre). 

 Entrevista a l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley (26 de juliol). 

 Presentació a la sala d’actes del CEC del canal de televisó de la revista Muntanya al 

You Tube. Actualment aquest mitjà de difusió de la revista, per decisió de la 

Redacció i del CEC, està clausurat. 

 Fires i congressos: Feria Esquí y Montaña (Ifema, Madrid). (13 de novembre). 

 

Guies excursionistes 
Continua el problema de la manca d’autors; malgrat tot, hem pogut publicar el llibre: La 

vall de Ribes, a peu de poble en poble, de Josep Nuet i Angels Morell. 

 

COMISSIÓ D’ESPORT ADAPTAT 
 

Natació 
Sis dels nostres nedadors van participar a les sis jornades de lligues catalanes  

organitzades per les Federacions de Paràlisi Cerebral i Físics, i també als campionats de 

Catalunya d’hivern i estiu celebrats a Terrassa i Sitges. 

En Kílian i l’Albert Martínez, la Federació Catalana de Físics els va seleccionar a 

participar als campionats d’Espanya que es van celebrar a Madrid. Aquests nedadors 

també van assistir, com a club, al campionat internacional de natació a la ciutat de 

Coimbra, amb uns bons resultats. 

En Kílian, en Josep, cec total, i en Jordi van prendre part a la travessa del port de 

Barcelona (400 m) per les festes de la Mercè.  

Una cop al mes entrenem durant una hora i mitja a la piscina Sant Jordi (50m), a fi de 

nedar en piscina llarga; aquest entrenament és obert  a tothom, tant als que competeixen 

com els que neden per gust. 

 

Esquí de fons 
Durant aquesta temporada dos esquiadors van aprofitar la neu, l’Antonio i l’Enric 

esquiant per les contrades de Lles, Baqueira i Los Llanos de l’Hospital. Per mitjà de la 

Secció d’Esquí Nòrdic, un dissabte es va fer durant tres hores una classe d’iniciació a la 

platja de la Barceloneta amb l’Alba, el Sergio i l’Adrià, d’edats entre els nou i onze anys, a fi 

de preparar-se per la neu. 

 

Excursions 
La Secció de Geografia i Ciències Naturals ens va preparar una sortida al Montnegre 

amb explicacions pedagògiques del terreny molt interessants. Vam anar a Núria dos dies 

on vam fer excursions. 

L’any el vam acabar amb la clàssica del pessebre. Enguany s’ha anat a l’ermita de 

Subirats, a l’Anoia. L’excursió  va finalitzar a unes caves de Sant Sadurní. 

 

Caiac 
Aquest any la baixada del riu Sella no es va poder dur a terme, per raons de 

meteorologia.  
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COMISSIÓ D’ACTIVITATS PER A INFANTS 
 

Durant el 2009 s’ha consolidat la nova Junta de la Comissió. Potser la principal novetat 

respecte a anys anteriors ha estat l’important augment del ritme de sortides. Tenint en 

compte que al mes d’agost no es fan excursions, això implica una mitjana de gairebé dos 

sortides mensuals. 

De les 22 excursions realitzades, una part important han estat excursions en cap de 

setmana. En total s’han fet vuit excursions amb pernoctació d’una o més nits. Això ha 

permès arribar a llocs més llunyans i fer activitats de més d’un dia. També ha servit per 

enfortir la relació entre els membres de la comissió, grans i petits. 

Un altre fet destacat ha estat la participació d’un petit grup de membres de la Comissió 

d’Infants als campaments d’estiu, organitzats des de la Secció de Càmping. Un grup de 

famílies que participen habitualment en les excursions de la comissió es varen posar 

d’acord per juntes a la Fouly, a Suïssa. Aquesta estada va ser molt enriquidora per a totes 

les famílies que varen participar, que varen poder gaudir d’impressionants excursions i 

sortides per la vall Ferret, del foc de camp, dels àpats conjunts, de la convivència i de les 

tardes de pluja. 

Al llarg d’aquest any 2009 s’ha tingut una cura especial perquè les sortides fossin 

atractives per als més petits, combinant les excursions amb activitats de caràcter lúdic. 

Així, s’han organitzat les clàssiques sortides d’esquí tant alpí com nòrdic, visites a castells, 

excursions en bicicleta, una cursa d’orientació, excursions estiuenques amb bany 

incorporat, una sortida per escoltar la brama del cèrvol o la celebració de la castanyada. 

Una a una, les sortides realitzades durant aquest 2009 han estat les següents: 

 

 Gener: Curs d’esquí alpí a Andorra. 

 Febrer: Sortida d’esquí nòrdic a Tuixén. Castells de Centelles i Castellcir. Curs 

d’esquí alpí a Andorra. 

 Març: les Alberes, ascensió al puig Neulós i visita al castell de Requesens. Sortida 

amb BTT per Zafràn i la Terra Alta (sortida combinada amb la secció de BTT). Curs 

d’esquí alpí a Andorra. Sortida d’esquí nòrdic a Beret. 

 Abril: travessa per Sant Llorenç de Munt. 

 Maig: recorregut per la vall del riu Glorieta.  

 Juny: pujada al pic de la Dona. Itinerari pel cap de Creus i bany a les cales. 

 Juliol: Comabona. 

 Agost: campaments d’estiu a la La Fouly. Val Ferret (Suïssa). 

 Setembre: ascensió al Puigmal. La brama del cérvol a la reserva de Boumort.  

 Octubre: el santuari de Cabrera per Cantonigròs. Recorregut per dalt de les agulles 

de Montserrat. 

 Novembre: iniciació a l’orientació al Montseny. Castanyada a Cornudella del 

Montsant. Itinerari pel Montseny. 

 Desembre: excursió per la vall de Lord (la Garrotxa). Sopar de nadal i amic invisible. 

 

COMISSIÓ DE COMPETICIONS 
 

I Cursa de la Lluna 
Seguint amb la bona relació que el Centre té amb Vall de Núria i fruit de la inquietud de 

socis i col·laboradors va sorgir la idea de crear una cursa nocturna amb esquís de 

muntanya. Més que una cursa, una trobada popular d’esquiadors i alpinistes amb l’objectiu 

de pujar al Puigmal amb la llum de la Lluna i celebrar-ho en arribar al santuari de Núria. 

El dissabte 7 de març 94 corredors van acceptar el repte i van pujar pel recorregut que 

l’equip de controls havia traçat al matí, mentre queia la neu i el vent bufava fort. En arribar, 

un brou calent et tornava els colors a la cara, un bon sopar, una mica de música en viu i un 

cremallera especial que ens esperava. L’èxit va ser rotund. 
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LI Ral·li CEC d’esquí de muntanya 
19 d’abril. Des de l’any 1959 el CEC ha organitzat en diversos llocs del Pirineu el Ral·li 

d’esquí de muntanya, que sempre s’ha caracteritzat, des dels seus inicis, per ser una cursa 

itinerant, buscant nous racons i noves rutes per donar-les a conèixer als corredors. Aquest 

darrer any, després de tres anys a Núria, el ral·li es traslladà a la vall de Conangles, on la 

legislació del parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici restringeix les 

competicions, i on vam poder viure un traçat alpí, lluny d’estacions d’esquí entre els cims 

de la Vall d’Aran.  

Puntuable per a la Copa Catalana, Campionat de Catalunya per equips, puntuable 

també per a la Copa Petits Pirineus (destinat a la promoció de l’esquí de muntanya entre 

els més joves) i per a la Copa Basca, en el 51è ral·li hi van participar 108 corredors, d’on 

van sortir els campions de Catalunya de l’especialitat. El CEC quedà en primer lloc en el 

rànquing de clubs, la qual cosa significa que els socis han tornat a córrer en nom del CEC a 

les curses d’esquí de muntanya. 

 

IV Triraid Seu d’Urgell 
23 de maig. En el marc de la Festa de l’Esport que organitza l’Ajuntament de la Seu 

d’Urgell anomenada “Escanyabocs 09”, el CEC hi va ser present amb un dels nostres 

triraids (raids d’aventura d’iniciació que combinen la orientació a peu, en bicicleta, caiac i 

tir amb arc, en una competició en parelles contra rellotge). Aquest fet promociona els 

esports de muntanya i la competició lúdica dels raids d’aventura. 

En aquesta edició, una altra vegada sota la pluja insistent de maig, hi van participar 72 

parelles, la primera de les quals va arribar a la línia de meta en poc més d’1 h i 45 min. 

 

VII WIAR (Women International Adventure Race) 
20 de juny. L'equip Haglof integrat per les catalanes Gemma Arró, de Puigcerdà i Mireia 

Miró, de Font-romeu, es van imposar al Woman Internacional Adventure Race (WIAR), que 

va tenir lloc el dissabte 20 de juny a la Cerdanya (Girona), un escenari magnífic per a una 

prova única a l'estat espanyol, on només poden inscriure's dones.  

El WIAR és un raid exclusiu per a dones organitzat pel Centre Excursionista de 

Catalunya, sota la direcció de Mònica Aguilera i Emma Roca, i que el 2009 ha arribat a la 

seva setena edició amb una participació de 30 equips (60 dones en total), més els seus 

assistents. En la present edició, el raid es va disputar sobre un recorregut de 76 km, amb 

2.000 m de desnivell positiu acumulat, i on les corredores van haver de superar proves de 

cursa a peu, bicicleta de muntanya, patins en línia i circuit d'aventura, sempre orientant 

amb l'única ajuda de la brúixola. 

 

IV Triraid Banyoles 
18 d’octubre. El darrer dels Triraids es va celebrar a mitjan octubre a Banyoles, 

consolidant aquesta cursa amb un magnífic èxit de participació. Enguany el Triraid va 

comptar amb una participació rècord de 63 equips inscrits, dels quals 60 van arribar a la 

línia de meta situada al Club Natació Banyoles. Cal destaca l’amplia participació femenina, 

del total d’equips 17 van ser absolutament femenins, 23 mixtes i 20 masculins. Cada noia 

que formava part d’un equip bonificava un 7% en el temps final, d’aquesta manera 

l’organització busca equiparar el temps amb els homes i fer una única classificació final. 

 

XIX Cursa CEC a Collserola 
El  diumenge 22 de novembre el Centre Excursionista de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona organitzaven la 19a edició de la Cursa CEC a Collserola. La tradicional caminada 

popular que el CEC organitzava des de l’any 1990 es va transformar al 2008 en una cursa 

intensa i dura de 18 km aproximadament, i un recorregut de forts desnivells amb sortida i 

arribada al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Aquest any es van fer 986 inscripcions (363 inscripcions més que en la darrera edició), i 

és el primer any que la cursa té participació de corredors de fora de l’àrea metropolitana, 
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amb esportistes vinguts de Vilafranca del Penedès, Vic, Tortosa o Terrassa, cosa que fa 

pensar que la cursa comença a prendre importància en el calendari dels aficionats a les 

curses de muntanya. 

La cursa va començar puntualment a les 9 del matí d’un diumenge una mica plujós. 

Sobre 2/4 de 10 la pluja va remetre i va deixar una temperatura òptima per córrer i un 

terreny una mica tou. Tot el recorregut es va dur a terme sense incidències i els primers 

corredors arribaven en poc menys de trenta minuts al punt més alt de la cursa (Sant Pere 

Màrtir) i al primer avituallament que l’organització tenia previst. 

Amb 1 h i 13 min el primer corredor, Víctor Tudela, del Córrer a Gelida, va creuar la línia 

de meta a la plaça del Campus nord de la UPC, seguit a un minut de José Portillo i de 

Robert Guilera. Més tard, amb 1 h i 30 min, la primera dona, Meritxell Llinàs, del CEUETIL, 

va creuar la línia d’arribada, seguida en segon lloc de Mireia Sans, amb 42 segons de 

diferència. 

 

COMISSIÓ DE CENTENARIS 
 

La Comissió del Centre ha estat constituïda per següents membres: 

 

 Josep Manuel Puente, president  del CEC. 

 Jordi Rosés, gerent del CEC. 

 Nadal Pujol. 

 Emili Rissech. 

 Melitó Queralt.  

 Josep M. Sala.  

 Jordi Pons. 

 Marc Pascual. 

 Ton Abel. 

 Josep M. Figueras. 

 Andreu Rafa. 

 Albert Solà. 

 Toni Real. 

 Carles Olivé. 

 Joan Barril. 

 Víctor Carreras. 

 

Els actes del Centenari de l’esquí a Catalunya, que s’han dut a terme, des de la seva  

constitució han estat realitzats, salvant alguna excepció, seguint el guió del fulletó del 

programa oficial dels actes editat per la Comissió organitzadora i del qual se’n van editar 

4.000 exemplars. 

De la majoria dels actes, se n’ha editat dos DVD. La primera part documenta 

gràficament els actes culturals i esportius i la segona  ens mostra la itineració de 

l’Exposició Fotogràfica del centenari. Aquests vídeos queden dipositats a l’Arxiu Històric del 

CEC com a constància dels actes d’aquest centenari. 

Cal fer una menció especial a l’exposició fotogràfica, ja que ha fet un recorregut bastant 

ampli per la geografia catalana, i ha estat l’acte de més durada, ja que va començar el 

desembre de 2008 i ha durat fins al final de febrer del 2010 a Puigcerdà. El nombre total 

de poblacions on s’ha exposat ha estat de catorze. 

La Comissió ha deixat de reunir-se un cop acabats els actes puntuals i, per tant, queda 

exhaurida la seva constitució. Tota la documentació relacionada amb els acords, decisions 

i conclusions de la Comissió ha quedat dipositada a l’arxiu documental del CEC. 

Cal deixar constància l’agraïment de la col·laboració de tots els membres de la Comissió, 

conferenciants, FCEH, ajuntaments, consells comarcals, clubs i entitats que ens han ajudat 

a fer possible aquest Centenari de l’esquí a Catalunya.  
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COMISSIÓ DE REFUGIS 
 

L’activitat dels nostres refugis, J. M. Blanch, Ventosa i Calvell, Amitges i Ulldeter, així 

com la del nostre Xalet de Salardú, ha estat prou satisfactòria en el transcurs de l’any  

2009. 

Llàstima que la utilització d’aquestes instal·lacions per part dels socis del CEC sigui 

solament testimonial. 

Els nostres  guardes, com cada any, han aprofitat les setmanes de menys afluència 

d’excursionistes per fer aquelles tasques de manteniment i millora que requereixen 

aquests equipaments per al seu bon funcionament. 

Tot això fa que els nostres refugis no només mantinguin el seu nivell de qualitat, sinó 

que el millorin i es converteixin, segons el parer dels usuaris, en els millors de la zona. 

El Refugui de Siurana malauradament ha hagut de romandre tancat aquest any. La 

causa ha estat una actitut molt desafortunada per part dels guardes Toni Arbonès i la seva 

companya Míriam, que han arribat al extrem de interposar diverses demandes i plets 

contra el CEC.  El fet que tots aquests plets s’hagin resolt a favor del CEC  ens reafirma en 

les nostres actuacions. 

Aixi mateix, el Xalet de la Molina ha restat inoperant al llarg del 2009. 


