
Memòries 2010
Assemblea General Ordinària – 14 d’abril del 2011

Centre Excursionista de Catalunya

www.cec.cat

http://www.cec.cat
http://www.cec.cat


Taula de contingut
I. MEMÒRIES 2010

A. Memòria general, 1
II. SECCIONS ESPORTIVES

A. Muntanya, 5
B. Càmping, 10
C. Grup de Descens d’Engorjats, 12
D. ERE, 12
E. BTT-Cicloturisme, 12
F. Esquí Alpí, 12
G. Esquí Nòrdic, 12
H. CADE, 13

III. SECCIONS CULTURALS
A. Cinema i Vídeo, 13
B. Fotografia, 14
C. Geografia i Ciències Naturals, 15
D. Història i Art, 17

IV. COMISSIONS
A. Refugis, 20
B. Esport Adaptat, 22
C. Jovent, 22
D. Dinamització Social, 22
E. Activitats per a Infants, 23
F. Joves, 24
G. Relacions Institucionals, 24
H. Competicions, 24
I. Publicacions, 26

V. SERVEIS
A. Àrea Documental, 27
B. Escola de Muntanya, 35
C. Companyia de Guies, 35

VI. ESTAT DE COMPTES
A. Balanç, 36
B. Estat de comptes 2010 i pressupost 2011, 38



Centre Excursionista de Catalunya 
Memòries 2010 

	   1	  

MEMÒRIA GENERAL 
 

 
INTRODUCCIÓ 

L'any 2010 s'ha caracteritzat per una 
continuïtat de la incertesa sobre el futur 
econòmic i polític. Aquest fet ha influït 
en la marxa de l’entitat en tres aspectes 
importants: una disminució en el 
nombre de socis, un descens de la 
participació en les activitats i un diàleg 
difícil amb les administracions 
públiques, cada cop més burocràtiques 
i menys complidores amb els seus 
compromisos. 

L’any 2010 ha estat un any del traspàs 
d’aquesta vida de socis molt estimats 
per la seva contribució al Centre, i 
també en la societat. Per les 
circumstàncies tràgiques en què 
succeïren, cal esmentar la mort en 
accident de trànsit de Francesc Beato, 
el seu fill i la seva neboda, que van 
colpir tot el món excursionista. 

Tot aquestes fets no han estat obstacle 
per seguir endavant amb el pla de 
treball presentat en la passada 
assemblea. En aquest sentit volem 
destacar l'acabament de les obres en 
l’edifici de Paradís 12, amb la posada 
en funcionament del nou dipòsit de 
l'Arxiu Fotogràfic del CEC, la sala de bloc 
i els nous espais per a les seccions amb 
noves sales de reunions. 

El pla de treball per al patrimoni 
documental del Centre s'ha 
desenvolupat seguint el pla establert, 
com ara la millora del lloc web i 
l'organització d'estades per a joves en 
els nostres refugis, amb un notable èxit 
de participació. 

Cal esmentar també l'esforç fet per 
trobar finançament per al xalet de la 
Molina, que va culminar amb una 
presentació del projecte a l'Ajuntament 
d'Alp, amb l'assistència del conseller 
Joaquim Nadal en representació del 
Incasol, el director general Manel Ibern, 
en representació del Consell Català de 
l’Esport i l’alcalde de Puigcerdà Joan 
Planella, en representació de la 
Diputació de Girona. En el decurs de 
l'acte se'ns prometeren els ajuts 
pactats de 900.000 €. 

Finalment cal dir que, fruit del treball fet 
amb els assessors legals i la Junta 
Directiva, estem en condicions de 
presentar en la propera assemblea 
ordinària els estatuts per dotar el 
Centre d'una fundació que compleixi 

amb les finalitats que es presentaran 
en l'esmentat pla de treball. 

MOVIMENTS DE SOCIS: 

Socis a 31 de desembre de 2009: 
4.997 

Socis a 31 de desembre de 2010: 
4.834 

ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA 

El dia 20 d'abril del 2010 va tenir lloc 
l'Assemblea General Ordinària del 
Centre Excursionista de Catalunya 
corresponent a l'any 2009. Va obrir 
l'acte el president, el Sr. Josep M. 
Puente, que va demanar l'assignació o 
nomenament de dos interventors d'acte 
d'aquesta sessió. Van ser el socis 
Catherine Perelló Scherdel i Andreu 
Rafa Martínez. 

APROVACIÓ DE L'ACTE DE 
L'ASSEMBLEA ANTERIOR 

L'assemblea l'aprovà. 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 
DE L’ANY 2009 

La secretària, Pepa Igartua Moya, 
procedeix a la lectura de la Memòria del 
curs 2009. Un cop finalitzada la lectura 
l'Assemblea l'aprovà per unanimitat. 

INFORME DE LA PRESIDÈNCIA 

Continuant l’ordre del dia, el president 
va fer una exposició de la situació del 
Centre, els actes més significatius, les 
realitzacions fetes i els projectes futurs. 

APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES DEL 2009 

Es procedeix a fer una exposició de 
l'estat de comptes a 31 de desembre 
del 2009. L'Assemblea aprova l'estat de 
comptes per unanimitat. 

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 
DEL 2010 

Es va procedir a l'exposició del 
pressupost per l'any 2010. 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. 

 

MILLORA DELS EQUIPAMENTS 
DEL CEC 

Important modificació i millora d'alguns 
espais de la seu del CEC, especialment 
les plantes 2a, 5a i 6a, del carrer 
Paradís, 12. 

134 CENTENARI DEL CENTRE 
EXCURSIONISTA DE 

CATALUNYA 

1. Obertura del president amb un 
parlament envers el voluntariat. 

2. Conferència en record del 25è 
aniversari del cim de l'Everest, amb 
la conferència de Conrad Blanch. 

3. Reconeixement als vocals de totes 
les seccions i comissions del CEC 

4. Lliurament de plaques al Centre 
Excursionista de Terrassa pels seus 
100 anys, i a la Unió Excursionista 
de Catalunya de Mataró pels 75 
anys. 

5. Visita oberta de tots els socis del 
CEC a les noves instal·lacions del 
CEC. 

6. Piscolabis. 

DIADA DE SANT JORDI 

L'acte de la Diada de Sant Jordi va tenir 
lloc a l'auditori de CaixaForum, de l'Obra 
Social i Cultural de la Fundació“la 
Caixa”. Després de l'obertura de l'acte 
per part del president del Centre Josep 
M. Puente i Pubill, es va fer un acte 
d'homenatge al monjo de Montserrat, 
Bonaventura Ubach, amb motiu del 75è 
aniversari de la concessió de la medalla 
d’or del Centre Excursionista de 
Catalunya, i del 50è aniversari de la 
seva mort. A continuació es varen lliurar 
les insígnies de platí, d'or i d'argent dels 
socis que complien 75, 50 i 25 anys 
com a socis de l’entitat. Es va cloure 
l’acte amb una copa de cava. 

I I  CURSA DE LA LLUNA 

El 27 de febrer va tenir lloc la segona 
Cursa de la Lluna, organitzada per la 
Vall de Núria i el Centre Excursionista 
de Catalunya, que va pujar al Puigmal 
en una esquiada nocturna. 

PRESENTACIÓ DEL GRUP 
D’ARQUEOLOGIA PELEGRÍ 

CASADES I  GRAMATXES 

Es va presentar el nou grup 
d'arqueologia Pelegrí Casades i 
Gramatxes, en honor a l’impulsor 
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d'arqueologia dins de la Secció 
d'Història i Art. 

ALTRES ACTES QUE S’HAN 
DUT A TERME A LA SEU DEL 

CEC 

1. Projeccions del Barcelona 
International First Festival, BCN 
Sports Films, organitzat per 
l'Ajuntament de Barcelona. 

2. Workshop, noves tendències dins 
del mercat internacional esportiu. 
Aquest festival va ser la primera 
vegada que es va celebrar a 
Barcelona i es va escollir el CEC 
com una de les seus on es varen 
projectar films, cosa que va ser molt 
interessant atès que va ser un acte 
que es va veure a nivell 
internacional, dins del tema 
esportiu. 

3. Assemblea del Mountain Wilderness 
de Catalunya, entitat que agrupa a 
tots els alpinistes d’arreu del món, 
en defensa de l'alta muntanya. Es 
va presentar el llibre Muntanyes 
verdes. 

MANIFESTACIÓ PER LA 
DIGNITAT DE CATALUNYA 

La Junta Directiva del CEC va convocar 
a tots els socis a la manifestació del 10 
de juny del 2010. El lema era «Per la 
dignitat de Catalunya i en suport a 
l'Estatut de Catalunya i al dret de 
decidir». 

RECONEIXEMENT ALS 
MEMBRES DE L'EXPEDICIÓ 

DELS 25 ANYS DE 
L'EXPEDICIÓ A L 'EVEREST 

L'Ajuntament de Barcelona va 
organitzar un reconeixement als 
membres de l'expedició, al Museu 
Olímpic de Montjuïc. 

PRESENTACIÓ DEL PEDESTAL 
EN HONOR DE L'EDIL QUINT 

CALPURNI FLAVI 

El dijous 18 de març va tenir lloc a la 
sala d'actes del Centre la presentació 
del pedestal en honor de l'edil Quint 
Calpurni Flavi. La presentació va ser a 
càrrec del president del CEC, Josep M. 
Puente. Varen intervenir en Joan M. 
Rueda, subdirector general del 
patrimoni arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya; Mn. Josep M. 
Martí Bonet, delegat del patrimoni 
cultural de l'Arquebisbat de Barcelona; 
Joan Roca, director del Museu 
d’Història de Barcelona; Eduard Riu-
Barrera, del Servei de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya, i Isabel Ridà, 
de l'Institut d'Arqueologia Clàssica. 

52 EDICIÓ DEL RAL ·LI CEC 
D'ESQUÍ DE MUNTANYA 

L'11 d'abril es va celebrar el 52a edició 
del Ral·li CEC d'esquí de muntanya a la 
vall de Conangles. 

XXXIV APLEC EXCURSIONISTA 
DELS PAÏSOS CATALANS A 

MALLORCA 

Els dies 29, 30, 31 d'octubre i l'1 de 
novembre es va celebrar el XXXIV Aplec 
Excursionista dels Països Catalans a 
Mallorca, a es Port de Sóller. Com 
sempre, el Centre va organitzar el viatge 
per a un grup de socis. 

ADHESIÓ DEL CEC A LA 
COORDINADORA D'ENTITATS 

DE LA PEDRA SECA 

La Junta Directiva del CEC va decidir 
adherir-se a la Coordinadora d'Entitats 
de la Pedra Seca, que promociona 
trobades per a l'estudi i conservació del 
patrimoni en pedra seca. 

DIADA DE L'11 DE SETEMBRE 

El dissabte 11 de setembre es va fer 
l'ofrena tradicional al monument de 
Rafael de Casanovas. 

CÁRITAS DE BARCELONA AL 
CEC 

La Junta Directiva del Centre, i per 
petició del president, es va adherir a la 
campanya de Cáritas per recollir 
aliments a la seu del Centre. 

INAUGURACIÓ DE LES NOVES 
INSTAL ·LACIONS DEL CEC 

El mes de setembre es va dur a terme 
la inauguració no oficial de les 
instal·lacions del Centre. 

IX FIRA DEL LLIBRE DE 
MUNTANYA A TAVERTET 

Com cada any, el Centre va ser present 
a la Fira del Llibre de Muntanya, a 
Tavertet, els dies 2 i 3 d'octubre, amb 
un estand on es varen exposar les 
nostres publicacions editorials, i també 
la revista Muntanya, a més de donar 
informació de les activitats del Centre al 
públic assistent. 

CONVENI ENTRE PRAMES I  EL 
CENTRE EXCURSIONISTA DE 

CATALUNYA 

El Centre i l'empresa de Saragossa 
PRAMES han arribat a un acord per 

publicar llibres on es divulgaran 
imatges inèdites de l'Arxiu Fotogràfic. 
Varen dur a terme l'acord el nostre 
president, Sr. Josep M. Puente; el 
comissionat de l'Àrea Documental, el Sr. 
Manel Castellet; el director de l'Arxiu 
Fotogràfic, el Sr. Ramon Barnadas; el 
gerent de Prames, el Sr. Modesto 
Pascau, i el director de publicacions de 
PRAMES, el Sr. Chusé Aragüés. 

20 EDICIÓ DE LA CURSA DE 
COLLSEROLA 

El dia 21 de novembre es va dur a 
terme la 20a edició de la Cursa CEC-
Collserola, organitzada pel CEC i 
l'Ajuntament de Barcelona. 

NADAL AL CEC 

El dia 23 de desembre es va celebrar el 
Nadal del 2010 al Centre amb un 
concert del grup de cantaires que 
condueix en Robert Híjar. En acabat, es 
va servir un piscolabis nadalenc. 

EXPOSICIONS 

No se'n van fer a causa de les obres 
que es feien al Centre. 

CONFERÈNCIES I  
VIDEOREPORTATGES 

1. "Escalada a Mali". Un país desèrtic 
per descobrir escalant i vivint-hi. A 
cura de Lali Bofill i Quim Roumens. 
Dinamització Social. 

2. "Viatge a l'Argentina i Xile". A cura 
d'Estanislao Battestini. Geografia i 
Ciències Naturals. 

3. Projecció en memòria d'en Jordi 
Tomés. Cinema i Vídeo.  

4. "L'Uzbekistan", a cura d'en Rafael 
Battestini. Secció de Geografia i 
Ciències Naturals. 

5. "El Baltoro (Karakoram)", a cura de 
Dolors Heras i Ismael Viu. Atenció al 
Soci i Dinamització Social. 

6. Lliurament de la medalla UNICA a 
l'Agustí Contel Rodríguez. Cinema i 
Vídeo. 

7. "Els Andes d'Argentina", a cura de la 
Dora Serra. Geografia i Ciències 
Naturals. 

8. Conferència "Marín, un emboscat 
que practicava la medicina a les 
Guilleries", a cura d'en Xavier 
Jonquera i d'en Josep Tarrés. 
Muntanya. 
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9. "Indonèsia" a cura d'en Jordi 
Cortiella i Rosa Maria Ciurana. 
Geografia i Ciències Naturals. 

10. "Mecanismes que utilitzen les 
plantes per dispersar les llavors". A 
cura de l'Hermínia Escolà i de l'Enric 
Ventura. Geografia i Ciències 
Naturals. 

11. Presentació del grup 
d'alpinistes de Madrid, "Montañas 
sin Barreras",un club alpinista, que 
des del 2007 està fomentant 
l'esport de muntanya entre el 
col·lectiu de discapacitats. 
Presentava l'acte el president del 
Centre, Josep M. Puente i la 
responsable de la Comissió d'Esport 
Adaptat, Rosó Cangròs. 

12. "Els inuit: caçadors del Gran 
Nord". Finalitzarà el cicle amb una 
sortida a la Molina per fer pràctica 
en la construcció d'un iglú. 
Dinamització Social. 

13. Documental sobre el centenari 
de la secció (1a part), a cura de F. 
Juandó, M. Vilalta i N. Cabrerizo. 
Secció de Geografia i Ciències 
Naturals. 

14. Conferència "Fotògrafes del 
segle XIX a Barcelona", a càrrec de 
la professora de la Universitat 
Pompeu Fabra, Maria de los Santos 
García Felguera. Àrea 
Documental/Arxiu Fotogràfic. 

15. Conferència i conversa sobre 
"Les quatre estacions", a cura de 
l'Enric Ventura. Geografia i Ciències 
Naturals 

16. Projecció del vídeo XXXIII Aplec 
Excursionista dels Països Catalans, 
celebrat a Simat i Benifairó de la 
Valldigna, a cura de Julià Sáez i 
Corbalan i Francesc Beato. 
Muntanya. 

17. "La dona inuit i el seu paper 
en la cultura tradicional esquimal". 
A cura de Francesc Bailón Trueba. 
Dinamització Social. 

18. "Viatge a la vall del Jerte", a 
cura d'en Rafel López. Geografia i 
Ciències Naturals. 

19. "Tradicions, costums i 
creences de la Catalunya 
septentrional", a cura de Joan 
Muntané i N. Muntané Manaut. 
Geografia i Ciències Naturals. 

20. Conferència sobre "L'Olivera, 
arbre mític", a cura de Josep M. 

Panareda i Enric Orús. Geografia i 
Ciències Naturals. 

21. "Recordant l’Orson Welles", a 
cura d'en Jordi Micó i de l'Emili 
Massó. Cinema i Vídeo. 

22. Segona part del documental 
del centenari de la Secció de 
Geografia i Ciències Naturals, a cura 
de Neus Cabrerizo, Francesc Juandó 
i Maria Vilalta. 

23. Conferència sobre els fons 
fotogràfics de l'Arxiu Nacional de 
Catalunya, a cura d'Imma Navarro 
Molleví, cap de l'Àrea dels Fons 
d'Imatges de l'Arxiu Nacional de 
Catalunya. Arxiu Fotogràfic/Àrea 
Documental 

24. "Noruega: del Petreskolen al 
cap Nord, passant per les illes 
Lofoten", projecció i conversa a cura 
de l'Albert Font. Geografia i Ciències 
Naturals. 

25. "Go West", projecció del 
recorregut pels parcs naturals dels 
Estats Units, amb músiques de 
bandes sonores de pel·lícules 
famoses. A cura de Joaquim Clos. 
Cinema i Vídeo. 

26. Reportatge per recordar 
l'estada naturalista a les illes 
Canàries, a cura de la Neus 
Cabrerizo. Geografia i Ciències 
Naturals. 

27. "Polònia", reportatge d'un 
recorregut per les principals ciutats 
d'aquest país, que ara està vivint un 
mal tràngol. A cura de Joan Durban. 
Geografia i Ciències Naturals. 

28. "La piel quemada", a cura de 
Josep M. Forn, amb la col·laboració 
de Cinema-Rescat. Cinema i Vídeo. 

29. "Turquia" i "Eritrea", 
reportatges a cura de Julià Sàez. 
Geografia i Ciències Naturals. 

30. "Vivències", una recerca dels 
fets més reconeguts del nostre 
consoci Jordi Pons. Ho presentarà el 
mateix Jordi Pons. Dinamització 
Social. 

31. "La ruta de la seda de la Xina", 
a cura de Alícia Pubill. Geografia i 
Ciències Naturals. 

32. "Viatge al Karakoram - 
Baltoro", projecció d'un emocionant 
viatge a través d'una zona glacial 
més gran del planeta. A cura 
d'Ismael Castiella i de Dolors Heras. 
Dinamització Social. 

33. "Elements simbòlics dels 
templers", a cura de Marta Martínez 
i Rex. Història i Art. 

34. "Chopin, en el bicentenari del 
seu naixement". conferència a 
càrrec de Joan Vives, musicòleg i 
col·laborador de Catalunya música. 

35. "Muntanyes pirinenques: del 
Perdiguero al pic d'Aina", a cura de 
Carles Macià. Geografia i Ciències 
Naturals. 

36. "L'antiga Pèrsia" (primera 
part), a cura de Francesc Juandó i 
Maria Vilalta. Geografia i Ciències 
Naturals. 

37. "Canadà, país de paisatges 
infinits", a cura de David Bueno, 
biòleg. Geografia i Ciències 
Naturals. 

38. "L'antiga Pèrsia", (segona 
part), a cura de Francesc Juandó i 
de Maria Vilalta. Geografia i 
Ciències Naturals.  

39. "Papallones i canvi climàtic", a 
cura del Dr. Constantí Stefanescu. 
Geografia i Ciències Naturals. 

40. Presentació del Camin Reiau 
de la Val d'Aran". A cura de Lola 
López, del refugi Ventosa i Calvell. 

41. "Introducció al coneixement 
dels ocells rapinyaires de 
Catalunya", conferència, curset 
d'ornitologia, a cura de Gabriel 
Gargallo, membre de l'Institut Català 
d'Ornitologia de Catalunya. 
Geografia i Ciències Naturals. 

42. Projecció de les dues 
pel·lícules guanyadores del Festival 
Internacional de Cinema de 
Muntanya del 2009: Expedition 
Manaslu (Alemanya), alpinisme 
extrem, millor film de muntanya i 
The sharp end (EUA), Escaladors al 
límit, millor film d'esports de 
muntanya. Dinamització Social. 

43. Imitando al faquir, de 1937, 
presentat per la presidenta de 
Cinema-Rescat , Encarnació Soler. 
Secció de Cinema i Vídeo. 

44. Projecció i conversa "El Japó" i 
"Besançon i els Écrins", a cura de 
Neus Sánchez. Geografia i Ciències 
Naturals. 

45. Presentació del vídeo 
"Patagònia", reportatge sobre la 
gran ruta de la Patagònia des de 
Santiago de Xile fins a Punta 



Centre Excursionista de Catalunya 
Memòries 2010 

	  4	  

Arenas, a cura de l'Antonio Pardo. 
Esport Adaptat. 

46. Videoreportatges: "Nàpols i els 
seus voltants" i "Tunísia: una volta 
pel Sud", a cura d'en Julià Sàez i 
Corbalán. Geografia i Ciències 
Naturals. 

47. Projecció de cinema de 
muntanya: Montañas de ayer, La 
conquista del Puro i Fuenfría, films 
del muntanyenc d'Osca Jesús 
Bosque. Cinema i Vídeo. 

48. "Sierra de Guara", a cura de 
Jordi Martínez i Damià Pérez. 
Descens d'Engorjats. 

49. "Un estiu de viatge per 
Alaska", conferència i projecció a 
cura de Salvador Solé i Miquel 
Bonet. Geografia i Ciències 
Naturals. 

50. "Festimatge 2010", amb 
col·laboració amb Fotofilm Calella. 
Cinema i Vídeo. 

51. Projeccions de Jaume Rovira, 
"Madagascar" i "Creuer a 
l'Antàrtida". Secció de Cinema i 
Vídeo. 

52. "Estada naturalista a les illes 
Canàries", a cura de Francesc Olivé. 
Geografia i Ciències Naturals. 

53. "L'eclipsi de sol del 1905", a 
cura de la Dra. M. Encarnació Soler. 
Història i Art. 

54. "XXXVII premi Joan Camps i 
Coma de diapositives en color". 
Projecció de diapositives 
presentades a concurs. Fotografia. 

55. "Península del Yucatan: a la 
recerca dels orígens maies", a cura 
de Dora Serra. Geografia i Ciències 
Naturals. 

56. Projecció i conferència sobre 
"Austràlia", a cura d'Alícia Pubill. 
Geografia i Ciències Naturals. 

57. "Albirant aus a Argentina", 
amb imatges espectaculars sobre 
les aus. A cura de Juan Juanós. Àrea 
d'Activitats. 

58. "Descens d'engorjats a Creta i 
Eslovènia", a cura de Damià Pérez. 
Descens d'Engorjats. 

59. "El canvi climàtic a les 
glaceres dels Pirineus", a cura del 
glaciòleg Jordi Camins, alpinista, 
esquiador i autor del llibre La 
glacera de l'Aneto. Efectes del canvi 

climàtic en imatges. Dinamització 
Social. 

60. "Polònia", projecció i conversa 
a cura de la Neus Cabrerizo. 
Geografia i Ciències Naturals. 

61. "Una passejada per la 
geohistòria ambiental i metal·lúrgica 
del ferro, a la Vall Ferrera", a cura 
d'Albert Pèlachs i Ermengol Gassiot. 
Seccions de Muntanya i Història i 
Art. 

62. "Etiòpia", de Josep Rota. 
Cinema i Vídeo. 

63. "Les plantes carnívores, les 
grans desconegudes", a cura de 
d'Hermínia Escolà i Enric Ventura. 
Geografia i Ciències Naturals. 

64. Conferència envers la vida i 
viatges del P. Bonaventura Ubach 
durant la dècada del 1920. Es farà 
la presentació del seu llibre Dietari 
d'un viatge per les regions de l'Iraq. 
A cura del P. Damià Roure, de 
l'Abadia de Montserrat. CEC. 

65. "Cicle de cinema d'esquí de 
muntanya". Projecció de dues 
pel·lícules històriques 
remasteritzades, premiades l'any 
1976, de Josep Lluís Bellés i Arnau 
Blanc. Muntanya. 

66. "Les darreres fargues. Les 
mines i la fàbrica del ferro de la 
Sènia", a cura d'Estanislau Tomàs i 
Víctor Fuses. Seccions d'Història i 
Art i Muntanya. 

67. "Explorant l'S.1". Audiovisual 
de Marc Navarro, explorant 
l'Arañonera del Pirineu d'Osca, a 
1.349 m de fondària. A cura de 
Marc Navarro i Jordi Borràs. 
Geografia i Ciències Naturals. 

68. "Àngels i diables: a través de 
Transilvània", a cura del Dr. Joaquim 
Montoriol. Geografia i Ciències 
Naturals. 

69. Presentació de l'Atles dels 
arbres de Collserola, a cura de 
Valentí González, Josep Nuet, 
Raimon Plans i Francesc Vallhonrat. 
Geografia i Ciències Naturals. 

70. "La migració dels ocells a 
través del Sàhara", conferència i 
projecció a cura de Gabriel Gargallo 
de l'Institut Català d'Ornitologia. 
Geografia i Ciències Naturals. 

71. Conferència "¿Era realment 
Jesús el Messies d'Israel? Lluc 
respon a la pregunta del summe 

sacerdot Teòfil", a cura de Josep 
Rius-Camps, guanyador del premi 
Ciutat de Barcelona 2009. CEC. 

72. "Homenatge al poeta Màrius 
Torres", a cura de la filòloga 
Montserrat Badia. Els poemes els 
llegirà en Jaume Mir. Secció 
d'Història i Art. 

73. "L'Antiatles marroquí" i 
"Tanzània i Moçambic". Audiovisual 
a cura de Julià Sàez. Geografia i 
Ciències Naturals. 

74. "Vídeos de Ramon Font", amb 
la projecció de tres dels seus 
vídeos. Cinema i Vídeo. 

75. 106 Aniversari de la secció de 
Fotografia. Hi haurà un piscolabis 
per commemorar l'aniversari de la 
secció. Seguidament es lliuraran els 
premis d'enguany. Fotografia. 

76. "Escapada als castells del 
Loira", reportatge de Francesc Olivé. 
Història i Art. 

77. "Les fargues i el treball del 
ferro al Ripollès", a cura de Jeroni 
M. Surroca. Seccions de Muntanya i 
Història i Art. 

78. "Barraquisme al Perú", 
documental que es va presentar al 
Festival de Cinema de Muntanya de 
Torelló. A cura de Jesús Antoraz i 
Marisa Piedra. Secció de Descens 
d'Engorjats. 

CONCERTS 

1. Quartet de corda 204. Seccions 
d'Història i Art i Cinema i Vídeo. 

2. Concert a càrrec del Quintet Klimt, 
amb obres de Mozart i Weber. 
Seccions d'Història i Art i Cinema i 
Vídeo. 

3. Concert de Primavera, a cura del 
grup de cantaires del Centre, 
conduït per en Robert Híjar. Hi 
haurà també una peça de piano 
interpretat per un membre del grup. 

4. El rapte del serrall, 1a part, òpera 
de W. A. Mozart, projecció en DVD. 
Seccions d'Història i Art i Cinema i 
Vídeo. 

5. The Lord Trio. Interpretaren obres 
de Mozart i Haydn. Col·laboren els 
Amics de Mozart de Barcelona. 
Seccions d'Història i Art i Cinema i 
Vídeo. 

6. Quintet Polissons, amb obres de 
Briccialdi, Brotons, Hindemith, 
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Miralles, Ibert i Arnold. Seccions 
d'Història i Art i Cinema i Vídeo. 

7. L'Hostal del Cavall Blanc, opereta 
de Ralph Benatzky, DVD, cantada 
en alemany i amb subtítols en 
castellà. Història i Art i Cinema i 
Vídeo 

8. El 23 de desembre es va dur a 
terme el concert de Nadal, pel 
nostre grup de cantaires, sota la 
direcció de Robert Híjar. 

PRESENTACIÓ LLIBRES 

1. L'Alt Solsonès, de Maria Dot, 
Francesc Garrigós i Raimon Rovira. 
Dinamització Social. 

2. La vida a pagès, estudi de la Masia 
Catalana, a cura de Manel Castellet, 
Montserrat Solà i Anna Borbonet. 
Àrea Documental. 

3. Viatge al país del pèndol. L’URSS de 
1977, de Lluís Grifell. A cura 
d'Antoni Pladevall i Josep Ruaix. 
Conduïa l'acte Ferran Alexandri. 
Secció d'Història i Art/Dinamització 
Social. 

4. Dietari d'un viatge per les regions 
de l'Iraq. A cura del P. Damià Roure, 
de l'Abadia de Montserrat. CEC. 

5. 12 camins mil·lenaris, a cura d'Àlex 
Farnós Bel, director del Museu 
Comarcal del Montsià. CEC. 

6. Llegendes del Ripollès, original de la 
Mercè Lleonart. CEC. 

7. La porta del cel, d'Alejandro 
Gamarra (Jan), guarda del refugi de 
Certascan. Esquí Nòrdic. 

8. Del Raval a la llegenda, de Joan 
Amades i Gelats, a cura de Teresa 
Sadurní i Joan Serra. Història i Art. 

9. Excursionisme en BTT. A cura de 
Beti Costillas i Joan Gelabert, 
juntament amb el periodista 
Joaquim M. Puyal. Dinamització 
Social. 

IN MEMORIAM 

Durant l’any 2010 ens han deixat socis 
que foren un referent en el dia a dia del 
Centre. Uns participant en les activitats 
i actes organitzats per les diverses 
seccions i comissions; altres, com en 
Francesc Beato i Vicens, que juntament 
amb el seu fill Oriol i la seva neboda 
Montserrat, varen morir en accident de 
cotxe quan anaven a preparar l’acte 
inaugural del refugi de Siurana, gaudien 
d’un objectiu comú: la muntanya i la 
cultura.  

La Junta Directiva del Centre 
Excursionista de Catalunya vol 
manifestar el més fervent record per 
aquestes persones. 

SECCIONS ESPORTIVES 
 

MUNTANYA 
La Secció de Muntanya durant l'any 
2010 ha estat condicionada, en part, 
per la crisi econòmica, que ha portat els 
socis del Centre a participar menys en 
les sortides oficials del CEC, tot i que 
ens consta que s’ha fet molta activitat 
fora de les sortides oficials. Aquest és 
un nou repte que ens ha de fer 
reflexionar, per veure cap on va el futur 
de les activitats de la Secció de 
Muntanya. 

El nombre sortides proposades ha estat 
similar a anys anteriors, però els 
participants han baixat gairebé un 20%; 
en total han estat 2.055 participants. 

Les sortides d’excursionisme seguixen 
sent les que tenen el més gran nombre 
de participants, però s’han reduït les 

inscripcions per a cada sortida, i sovint 
això ha obligat a utilitzar autocars de 
menys capacitat, cosa que ha 
augmentat el preu de les activitats. Això 
també ha fet baixar els inscrits fins a un 
28% aproximadament. 

En alta muntanya els participants en les 
sortides han baixat un 16% 
aproximadament, i algunes activitats 
s’han anul·lat per no haver-hi suficients 
inscrits. 

En les sortides de veterans, marxes 
tècniques i esquí de muntanya, els 
participants han estat pràcticament els 
mateixos que en el 2009. 

Les vies ferrades, en què el 2009 
només es va fer una sortida, aquest 
2010 els participants han augmentat 
un 150%. 

L’etern dilema de si es proposen prou 
activitats o si aquestes són o no prou 
variades, ens ha fet estudiar el llistat 
d’activitats amb ulls crítics. Però creiem 
que l’oferta és suficientment variada i 
engrescadora, en línies generals. Això 
no vol dir que no pensem en altres 
solucions per aconseguir una millor 
oferta d’activitats per a tots els socis. 

Quedem oberts a qualsevol 
suggeriment dels socis, si consideren 
que no troben les activitats que 
voldrien. 

EXCURSIONISME 

Vocal coordinadora: Montserrat 
Giménez. 

 

Data Inscrits Lloc Vocal Observacions 

17/1 27 Les tines del Flequer Àlex Costa i Hermes Soler  

17/1 29 Puig de Gallicant i Siurana Francesc Beato  

24/1 0 GR3 Agramunt-Tàrrega Ignasi Nadal Anul·lada per falta d'inscrits 

17/1 27 Les gorges del Segre Lluís Rotllan i Ramon Ribas  

24/1 27 La vall del riu Montsant Josep Pérez i Xavi Perramon  
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7/2 0 De Riells del Fai a Aiguafreda Neus Zamel i Lluís Garrido Anul·lada per falta d'inscrits 

31/1 35 Meridià Verd C38-coll de Canes Hermes Soler i Albert Gras  

31/1 19 Les Anoves Mateu Espinal i Pilar Casals  

7/2 27 Caminant pel Ripollès Pepe Guajardo i Montse Giménez  

14/2 27 Sostres Comarcals: la Talaia Montmell Francesc Beato i Ignasi Nadal  

14/2 43 GR 1 Gironella l'Espinyola Quim Sànchez i Lluís Rotllan  

14/3 0 Meridià Verd: coll de Canes-Vidrà Hermes Soler i Albert Gras Anul·lada per la neu 

14/3 0 El tren de Peguera Francesc Beato i Joan Bernat Anul·lada per la neu 

21/2 37 Llegenda del comte Arnau Lluís Rotllan i Montse Torres  

21/2 14 Sant Julià del Mont Josep Pérez i Manel Canales  

28/2 26 Sant Salvador de les Espases Àlex Costa i Hermes Soler  

28/2 23 Pont Cabradís Carles Portillo i Florenci Ortí  

7/3 21 Guilleries del Dr.Marín: Osor-El Coll Xavier Junquera i Pilar Casals  

7/3 37 Gresoler (als peus del Pedraforca) Pepe Guajardo I Montse Giménez  

28/3 0 Sostres Comarcals: turó d'en Vives Ignasi Nadal Anul·lada per falta d'inscrits 

21/3 30 GR 1: l'Espunyola-Pont de Llinars Quim Sànchez i Lluís Rotllan  

21/3 10 Voltant per Oix Josep Pérez i Xavi Perramon  

28/3 53 C.Est.Cat. Monestir de Poblet Lluís Rotllan i Carles Portillo  

2-5/4 19 Maestrat Vicky Barjuan i Fran Campos  

11/4 26 Cap del Pla a Canalda Pepe Guajardo i Montse Giménez  

11/4 33 GR 1 Pont de Llinars-Sant Llorenç de Morunys Quim Sánchez i Lluís Rotllan  

18/4 23 Dr. Marín: Sant Martí Sacalm-el Far Xavier Junquera i Pilar Casals  

18/4 33 Estimar Catalunya: vegetació del Montseny Lluís Rotllan i Neus Zamel  

25/4 19 XVI Caminada Vilanova de l'Aguda Francesc Beato  

25/4 19 Serra de Finestres Manel Canales  

18/4 6 L'Embardissada Josep Pérez  

24/4 15 Fars de Catalunya: la Farola de Vilanova Ignasi Nadal i Lluís Garrido  

9/5 0 Castell de Milany Ignasi Vidal Maria Puigdueta  

9/5 0 Sostres Comarcals: turó d'en Vives Ignasi Nadal  

1-2/5 15 Parc natural de l'Albera Vicky Barjuan i Quim Sánchez  

9/5 27 Dr. Marín: Rupit-la Torre Xavier Junquera i Pilar Casals  
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16/5 49 C.Est.Cat. Retirada Republicana Lluís Rotllan i Quim Sánchez  

22,23/5 7 Serra d'Espadà(País Valencià) Francesc Beato  

16/5 26 Serra de Sobremunt Àlex Costa i Hermes Soler  

30/5 26 M.V.Coll de Canes-Vidrà Hermes Soler i Albert Gras  

30/5 13 Serra del Turp Mateu Espinal i Pilar Casals  

5,6/6 15 Bordes i Bunquers (Pallars Sobirà) Pepe Guajardo i Montse Giménez  

6/6 19 Vall de Malanyeu Josep Pérez i X.Perramon  

23/5 13 Estany Rasos de Peguera Xavi Perramon i Manel Canales  

20/6 13 Tosa Plana de Lles Ignasi Nadal i Xavier Perramon  

20/6 20 Pollegó superior del Pedraforca Hermes Soler i Albert Gras  

19/9 27 M.Verd: Vidrà-Sant Martí Sescorts Hermes Soler i Albert Gras  

3/10 27 M.Verd: Sant Martí Sescorts-Sant J.Vilatorta Hermes Soler i Albert Gras  

10/10 33 C.Est.Cat. Palafrugell-Palamós Lluís Rotllan i C. Portillo  

10/10 14 Vallfogona-Santa Magdalena Cambrils Pilar Casals  

17/10 26 Pedraforca 360º ruta circular Ramon Ribas i Fran Campos  

17/10 27 Sobremunt Àlex Costa i Encarnació Pascuas  

24/10 27 Als peus del Pedraforca II Pepe Guajardo i Montse Giménez  

3/10 11 Molló-Frontera Ignasi Nadal i Xavier Perramon  

24/10 22 GR 1 Sant Llorenç de Morunys i Sant Martí 
Cavallera Joquim Sànchez i Lluís Rotllan  

30,1/10 8 GR 171  Manuel Parrado  

6/11 4 Mines de la Senia Francesc Beato  

7/11 0 Turó d'en Vives Ignasi Nadal  Anul·lada per falta d'inscrits 

14/11 27 Gral.Moragues: Sant Hilari-Espinelves X. Junquera i Pilar Casals  

7/11 14 Sant Amand Ignasi Vidal i Maria Puigdueta  

14/11 33 C.Est.Cat.Vilanova de Sau-Folgueroles Lluís Rotllan i C. Portillo  

20,21/11 9 La Ruta de la Pau Josep Pérez i Xavier Perramon  

28/11 22 Voltant pels cingles de Queralt Pepe Guajardo i Montse Giménez  

 
TOTAL PARTICIPANTS: 1.279 

VETERANS 

Vocal coordinador: Antoni Muñoz. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal 



Centre Excursionista de Catalunya 
Memòries 2010 

	  8	  

30 1 14 Vallès Occidental Antoni Muñoz i Lluís Willaert 

28 2 26 Collsacabra-.Tavertet Antoni Muñoz i Ernest Gutiérrez 

20 3 13 Voltants de Centelles Lluís Willaert i Toni Muñoz 

24 4 20 Clots de Sant Julià Lluís Willaert i Toni Muñoz 

29 5 15 Santa Margarida de Vinyoles Josep M. Sala i Lluís Willaert 

26-27 6 11 Occitània Lluís Willaert i Toni Muñoz 

18 9 21 Núria Toni Muñoz i Ramon Guiu 

23 10 26 Arbúcies Toni Muñoz , Lluís Willaert i Ramon Guiu 

27 11 26 Sant Nazari de la Vola Toni Muñoz,Lluís Willaert i Ramon Guiu 

 
Total participants: 172. 

ESQUÍ DE MUNTANYA 

Vocal coordinador: Pau Quesada. 

 

Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions 

1 4 Àrea d'Airoto Manuel Parrado  

1 0 Bastiments Atanasi Jornet Anul·lada per falta d'inscrits 

2 5 Pic de la Muga Manuel Parrado Anul·lada per mal temps 

3 0 Pic de Serrera Atanasi Jornet Anul·lada per falta d'inscrits 

4 4 Tuc de Llucià Marc Cabedo  

5 4 Montsaliente Manuel Parado  

6 0 Aneto Atanasi Jornet Anul·lada per falta d'inscrits 

 
Total participants: 17. 

MARXES TÈCNIQUES REGULADES 

Vocal coordinador: Jordi José. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal 

14 3 2 Alt Penedès Jordi José 

27 3 2 La Selva del Camp Jordi José 

25 4 2 Ripollès Jordi José 

1 5 0 7a Meridià Verd a peu Intempèrie Jordi José 

8-9 5 0 Navàs Jordi José 

23 5 2 UE Sant Joan Ripollès Jordi José 

12i13 6 0 23ª Marxa Gracia-Montserrat Jordi José 
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3 7 0 9ª Marxa Nocturna d'Avinyó Jordi José 

21 11 2 57ª Cam.reg.CEB Jordi José 

 
Total participants: 28 

ALTA MUNTANYA 

Vocal coordinador: Joan Ramon Montes. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions 

27-28 3 19 Pic de Casamanya Josep Pérez i Xavi Perramon  

27-28 4 0 Montardo Xavier Gibert Anul·lada per falta d'inscrits 

11 4 13 Puig de Pastuira Joan Ramon Montes i X. Gibert  

17-18 4 7 Mont Perdut Joan Ramon montes   

24-25 4 9 Pic de Monestero Emili Rissech  

8-9 5 13 Pic de la Maladeta Joan Ramon Montes  

15-16 5 0 Pic Desconegut Emili Rissech Anul·lada per falta d'inscrits 

22-23 5 0 Eriste Sud Marc Cabedo Anul·lada per falta d'inscrits 

29-30 5 13 Roc Blanc Josep Pérez i Xavier Perramon  

5-6 6 12 Punta Alta Joan Ramon Montes  

12-13 6 0 Pic de Peguera Dolors Gurri Anul·lada per mal temps 

19-20 6 18 Pica del Canigó Lluís Rotllan i Carles Portillo  

24-27 6 14 Arieja Vicky Barjuan i Quim Sánchez  

27- 6 18 Pic dels Set Homes Josep Pérez i X.Perramon  

3-4 7 16 Vall de Madriu Josep Pérez i Xavier Perramon  

10-11 7 13 Pic de Veterans Joan Ramon Montes i Teresa Larrieu  

17-18 7 14 Pala Pedregosa Carles Portillo i Florenci Orti  

2-8 8 16 Volta al Neouvielle Qim Sánchez i Lluís Rotllan  

7-8 8 6 Coma d'Or Manuel Parrado  

4-5 9 8 Pic de Mainera Manuel Parrado  

24-25 7 18 Volta al Coma Pedrosa Quim Sànchez i Ramon Ribas  

11-12 9 10 Pic de Perdiguero Dolors Gurri i Joan Ramon Montes  

11-12 9 10 Pic de Madres Josep Pérez i Manel Canales  

25-26 9 7 Pic de Peguera Dolors Gurri  

24-26 9 18 Val d'Aran–Ball de Benas Quim Sànchez i Carles Portillo  
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2-3 10 18 Pica del Carlit Lluís Rotllan i Carles Portillo  

9-12 10 16 Brama del Cérvol Ramon Ribas i Fran Campos  

24 10 20 Trav.Cims de Núria Josep Pérez i Manel Canales  

31 10 6 Aresta NO Pic de l'Infern Joan Ramon Montes  

16-17 10 14 Tuca de la vall Hiverna i Culebres Emili Rissech i Dolors Gurri  

6-7 11 12 Pic de Tempestats Joan Ramon Montes  

20-21 11 15 Pic de Certascan Pau Quesada i Emili Rissech  

5 12 14 Volta als Cims d'Ulldeter(III) Joan Ramon Montes  

 
Total participants: 452 

VIES FERRADES 

Vocal coordinador: Ignasi Vidal. 

 

Dia Mes Inscrits Lloc Vocal Observacions 

22 5 6 Andorra Ricard Dodero  

13 6 0 Via ferrada d'Encamp (Andorra) Ignasi Vidal Anul·lada per falta d'inscrits 

24-25 7 0 Vies ferrades d'Andorra Ricard Dodero Anul·lada per falta d'inscrits 

21 11 7 Urquiza-Olmo i barranc de Sara Joan Ramon Montes  

8 12 8 Montgròs i baixada Joc de l'Oca Joan Ramon Montes  

 
Total participants: 21 

 

CÀMPING 
 

51 CAMPAMENTS DE 
VACANCES ANTONI GELABERT 

Un any mes ens hem de felicitar per la 
bona marxa dels campaments. Els llocs 
d’acampada triats han estat els 
següents: 

1. L'Aísa (Pirineu d’Hosca). 
Campament de curta distància.162 
acampadors 

2. Briançon (Alps francesos). 
Campament de llarga distància.96 
acampadors 

Els campaments comparteixen 
l’essència i el tipus d’equipaments. Cal 
insistir un cop més en què no es volen 
crear dues categories de campaments, 
simplement es tracta de donar als 
acampadors dues alternatives 
diferenciades, una anomenada «de 
curta distància» i una altra «de llarga 

distància», perquè puguin triar en funció 
dels seus interessos. 

Remarquem que el nombre màxim 
d’acampadors per a cada campament 
és de 200 persones perquè es 
mantinguin els atributs propis dels 
campaments. Això implica que el sostre 
és de 400 persones. 

Aquest any no hem tingut l’afluència de 
socis de les darreres edicions, en 
particular al campament de llarga 
distància. Caldrà analitzar si ha estat a 
causa a la conjuntura actual de la crisi 
econòmica, o bé a d'altres factors (lloc 
poc atractiu, etc.). 

ASPECTE ECONÒMIC 

El fet de tenir menys acampadors ens 
va fer modificar els pressupostos pel 
que fa a la dimensió de les partides que 
depenen de la despesa directa dels 
campaments, però hem hagut de 
repercutir entre menys acampadors les 
partides de despeses fixes com ara 
magatzem, amortitzacions, etc. Malgrat 

tot, hem pogut mantenir les quotes de 
l’any passat i els números han sortit 
justos (això sí, sense poder dotar 
gairebé cap quantitat a reserves per 
renovació de material, etc., com hem 
vingut fent els darrers anys). 

ASPECTES SOCIALS 

Campament de llarga distància. El fet 
que hagi tingut menys assistència ha 
estat valorat positivament pels 
acampadors, per la seva comoditat i 
excel·lent convivència. 

Campament de curta distància. Cal 
destacar una afluència de jovent molt 
important, que ha participat molt en 
temes d’animació i ha permès que 
poguessin acampar juntes tres 
generacions en bona harmonia. 

ORGANITZACIÓ 

S’ha consolidat la nova estructura que 
es va crear ja fa dos anys, i que s’ha 
manifestat del tot encertada: 
representant a la Junta Directiva del 
CEC, única en el govern de les seccions. 



Centre Excursionista de Catalunya 
Memòries 2010 

	   11	  

Grups de treball per temes, amb 
responsables de grup. Els grups han 
treballant indistintament per a tots dos 
campaments. 

Funcions administratives i de 
comptabilitat dutes a terme per 
professionals de l'entitat, sota la 
responsabilitat de la Gerència. 

Serveis de transport i magatzem 
contractats des de la entitat. Cuiners 
contractats per l’entitat 

CAMPAMENT D’AÍSA (PIRINEU 
D’OSCA) 

De l'1 al 15 agost, a la zona 
d’acampada Borda Juan Ramón (vall 
d’Aísa), a una altitud de 1.250 m, i amb 
una assistència mitjana de 143 
persones. Consolidant la idea del 
campament de l’any passat a Bujaruelo, 
i també dels dos anys anteriors al 
campament de llarga distància, es va 
llogar un envelat (amb taules i bancs). 

Tallers-activitats. Gimcana infantil amb 
lliurament de premis; gimcana d’adults 
amb lliurament de premis; passarel·la 
del barnús amb lliurament de premis; 
partits de voleibol entre el jovent; partits 
de tennis de taula entre el jovent 
(infantil i juvenil). 

Les activitats de muntanya estan 
reflectides en els fulls de control. 

Ascensions (177): pic Cucuruzuelo (12), 
Garg. Aísa, Sombrero i Lecherín (22), 
Balaitus (5), Midi d’Ossau (5), punta 
Magdalena (10), Peña Oroel (22), 
Bisaurín (8), punta Paulino (6), Aspe 
(52), Infiernos (8), Petrito (4), Anayet 
(20), Pico las Blancas (1), punta Alto de 
lo Foratón (2). 

Sortides diverses: coves d’Avi, Valle de 
los Sarrios i ivó Estanés, Borau-Cubilar 
de las Vacas, cova gelada Lecherito, 
Collado Bozo, Aguas Tuertas, ivó 
Anayet, Pietroila, Riguelo, parc de fauna 
la Cuniacha, Canal Roya, Candanchú, 
Panticosa, Lizara, Val d'Echo, San Juan 
de la Peña, Selva de Oza. Es van fer 
també diverses sortides turístiques. 

Altres activitats: bicicleta de muntanya i 
carretera. Xerrades i Tallers: taller sobre 
geologia; Evangeli i fets dels Apòstols, a 
càrrec de Josep Rius; el poeta Joan 
Maragall i la muntanya, a càrrec de 
Dolors Viola; GPS, manera de treure’n 
profit, a càrrec de Jaume Bonaventura. 
El darrer dia, un cop carregat el camió 
es cantà en rotllana el «Cant dels 
adéus».  

Cal destacar la col·laboració del jovent 
en les activitats del campament, 
sobretot en la valuosa aportació 
musical en els focs de camp. També, la 
bona sintonia i col·laboració de tos els 
acampadors. 

La preparació dels pícnics va estar 
força ben organitzada, es va optar pel 
model de demanda: cada acampador 
triava el que més li interessava. Cal 
remarcar el sentit de responsabilitat 
dels acampadors que va fer que no es 
produïssin abusos i que el model 
funcionés correctament. 

CAMPAMENT BRIANÇON (ALPS) 

De l'1 al 15 agost, al Càmping L’Iscel du 
Rosier (vall de la Clarée), a una altitud 
de 1.370 m, i amb una assistència 
mitjana de 91 persones. Mantenint la 
idea que ja es va dur a terme els dos 
darrers anys, es varen llogar, els 
envelats del menjador, cuina i rebost, i 
un cobert per al rentaplats de cuina, 
que formaven un sol conjunt. 

Tallers-activitats. Gimcana infantil amb 
lliurament de premis; Enigcampus amb 
lliurament de premis; presentació per 
l'oficina de turisme de la vall de les 
activitats turístiques i esportives de la 
vall. 

Les activitats de muntanya estan 
reflectides en els fulls de control. 
Ascensions (47): Dome de Neige (10), 
Mont Thabor (33), Pic Blanc (4). 

Sortides diverses. Escalada, vies 
ferrades, barrancs, refugi dels Écrins, 
Port Oulets, refugi Glacier Blanc, Lauzet, 
refugi Thabor, llac Serpent, llac Ouel, 
llac Blanc, llac Vert, llac Long, llac 
Orceyette, refugi de Le Sele, llac des 
Cerces, llacs Fontcuberta, llac Eychula. 
Es van fer també diverses sortides 
turístiques. 

Altres activitats. Bicicleta de muntanya i 
carretera. Xerrades i projeccions: viatge 
per l’Àfrica en bicicleta, a càrrec de 
Manel Broch; viatge pel sud de l'Índia i 
viatge per Àfrica, a càrrec de Julià Sàez; 
escultures en fusta, a càrrec de Josep 
Linares; el pas dels temps (taula 
rodona), a càrrec de Baltasar Fonts. 

El darrer dia, un cop carregat el camió, 
es va cantar en rotllana el «Cant dels 
adéus». 

Cal destacar la presència de gent gran 
en les puntuacions i la bona sintonia i 
col·laboració de tos els acampadors. 

ÀPAT D’ACAMPADORS 

El dia 27 de novembre es va celebrar el 
tradicional dinar d’acampadors al 
Restaurant Can Piqué, a Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental), amb notable 
èxit de participació. Prèviament al dinar 
es va fer una excursió matinal a Les 
Maleses, amb participació de 38 
acampadors. 

SORTIDES DELS DIJOUS 

Durant el 2010, s’han fet les següents 
sortides: Matinals: 4-2 Sant Joan les 
Fonts, serra de Gallinera i Sant Joan les 
Fonts (Garrotxa) (28); 4-3 Arenys de 
Munt, torrent de Puig (Maresme) (16); 
6-5 la Riera de Vallvidrera (Barcelona - 
Barcelonès) (19); 3-6 la carena del 
Camí Ral (Sant Climent de Llobregat - 
Baix Llobregat) (25); 7-10 parc agrari 
del Baix Llobregat (Cornellà - Baix 
Llobregat) (29); 4-11 Sant Bartomeu de 
Cabanyes (Orrius – Maresme) (22); 2-
12 Vallvidrera i font d’en Canet 
(Barcelona – Barcelonès) (19); 
Culturals: 14-1 Estudis Televisió de 
Catalunya (TV3) (Sant Joan d’Espí – 
Baix Llobregat) (30); 11-2 ciutadella i 
castell de Calafell (Calafell- Baix 
Penedès) (28); 11-3 caves Codorniu 
(Sant Sadurní D’Anoia – Alt Penedès) 
(22); 8-4 Museu d’Art i Catedral (Girona 
– Gironès) (16); 12-5 Mercat de la Flor i 
Viver Roig (Vilassar de Mar – Maresme) 
(28); 10-6 Museu del Montseny i Jardí 
Roquer (Arbúcies – (Selva) (20); 14-10 
Collbató i coves del Salnitre (Collbató – 
Baix Llobregat) (25); 11-11 Museu d’Art 
i Museu de Ca N’Otardo (Cerdanyola del 
Vallès – Vallès Occidental) (28); Tot el 
dia: 21-1 Carme i Castell de Claramunt 
(Carme – Anoia) (20); 18-3 Olivella i 
Jafra (Olivella – Garraf) (16); 15-4 
Castellar del Vallès i Vall de Mur 
(Castellar del Vallès – Vallès Occidental) 
(23); 20-5 Samalús i Roca Centella 
(Cànoves i Samalús – Vallès Oriental) 
(21); 17-6 Parc Fluvial i colònies del 
Llobregat (Puig-reig i Gironella – 
Berguedà) (24); 1-7 Urús i refugi Cortal 
de Vidal (Urús – Cerdanya) (31); 17-9 
Sant Llorenç Savall i el riu Ripoll (Sant 
Llorenç Savall- Vallès Occidental) (20); 
21-10 santuari de Falgars i el Catllaràs 
(la Poble de Lillet – Berguedà) (24); 18-
11 puig Ventós i sant Pere Sacama 
(Olesa de Montserrat – Baix Llobregat) 
(11); 16-12 Castellterçol, masos 
d’Esplugues i el Verdeguer (Castellterçol 
– Vallès Oriental). 
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GRUP DE DESCENS 
D’ENGORJATS 

Al llarg del 2010 el Grup de Descens 
d’Engorjats (GDE) ha potenciat les 
vocalies tècniques, d’audiovisuals i de 
sortides tècniques, que a continuació 
detallem: 

VOCALIA DE TÈCNIQUES 
ESPECÍFIQUES 

Responsable: Jordi Martínez. 

Durant el 2010 no s’ha realitzat cap de 
les sortides previstes per aquest any; 
les causes han estat diverses, però la 
principal ha estat la falta de vocals 
voluntaris per poder tirar endavant les 
activitats. 

Per evitar la càrrega de moltes sortides 
tant de descoberta com tècniques, per 
a l’any 2011 les sortides tècniques 
seran dirigides sobretot als participants 
de cursos anteriors tenint en compte 
les seves inquietuds. 

PROGRAMA DE MONOGRÀFICS 
I  SORTIDES TÈCNIQUES PER A 

L’ANY 2011 

Per al 2011 hi ha previstes dues 
activitats dirigides als membres del 
GDE, participants de cursos anteriors i 
simpatitzants del GDE: monogràfic o 
sortida pràctica i pràctica 
d'autosocors/rescat i una pràctica de 
grans verticals. Les dates previstes 
inicialment són: 30 d'abril, per a la 
pràctica d’autosocors. La pràctica de 
grans verticals es dirigirà únicament als 
participant dels cursos de l'any 2010, i 
no hi ha una data fixada. 

VOCALIA D'AUDIOVISUALS 

Responsable Damià Pérez. 

Durant el 2010 s'ha seguit el programa 
definit d'audiovisuals s’han dut a terme 
els següents audiovisuals i 
presentacions: 

1. Març: audiovisual “Montserrat, 
agulles i canals”,  a càrrec de Damià 
Pérez, es va comptar amb la 
participació i presentació d'Antonio 
García Picazo, destacat escalador 
montserratí i fotògraf. L’assistència 
va ser de 34 persones. 

2. Juny: audiovisual “Sierra de 
Guara”. A càrrec de Jordi Martínez i 
Damià Pérez, amb una assistència 
de 35 persones, entre les quals hi 
havia el matrimoni Sorrosal, 
famosos pels seus primers 
descensos a Guara. 

3. Octubre: audiovisual “Eslovènia i 
Creta”. A càrrec de Damià Pérez, 
amb una assistència de 30 
persones. 

4. Desembre: audiovisual “Gocta 
2010”. Presentació de la pel·lícula 
de l'expedició a la cascada més alta 
del món descendida amb la tècnica 
del descens de canyons, a càrrec de 
Jesús Antoraz i Nitu, participants de 
l'expedició. La pel·lícula va ser 
presentada al Festival de Cinema de 
Muntanya de Torelló. L’assistència 
va ser de 55 persones. 

VOCALIA SORTIDES 
TÈCNIQUES 

Responsable: Mercè Salvador. 

Durant el 2010 es van organitzar tres 
sortides de captació per fomentar 
l'activitat de barrancs al Centre, per tal 
que la gent provi el barranquisme, i si 
els agrada, que facin els cursos que 
organitzem conjuntament amb l'Escola 
de Muntanya del CEC, per continuar 
amb la seva formació. 

Les sortides que es van organitzar van 
ser les següents: 

1. Maig: sortida de captació d'un cap 
de setmana a la serra de Guara. No 
es va poder fer per falta d'inscrits. 

2. Juny: sortida de captació d'un cap 
de setmana a la serra de Guara. No 
es va poder fer per falta d'inscrits. 

3. Jul iol :  sortida de captació d'un dia 
al barranc d’en Glorieta a 
Tarragona. El vocal responsable va 
ser Jordi Martínez. Van assistir 9 
participants, i no hi va haver 
incidents. 

La valoració per a aquest any 2010 no 
ha estat gaire positiva, ja que ens hem 
vist obligats a anul·lar moltes de les 
sortides previstes, amb l'esforç 
personal que això comporta. 

Cal destacar que hem incorporat al grup 
de treball cinc persones més, i que nou 
de les persones que han estat formant 
el GDE van organitzar el Gorgs 2010, 
trobada organitzada per la FCE i la 
FEEC. 

Mari Nivera. Responable del GDE. 

ERE 
No presenten memòria. 

BTT-CICLOTURISME 
Major nombre de sortides, amb un total 
de participants lleugerament inferior a 
l'any passat. 

Durant l'any 2010 es programaren 
quinze sortides, de les quals dues no 
varen fer-se per manca d'inscrits. La 
sortida que registrà més inscripcions 
fou de deu persones, mentre que la 
sortida amb menys inscrits va ser de 
tres persones. 

La suma total del nombre de 
participants a les sortides de bicicleta 
ha estat de 72 persones. Totes les 
sortides han estat d'un dia, menys la 
nocturna amb sopar. 

Es realitzaran vuit sortides fent servir el 
tren com a transport fins el punt 
d'origen, i les cinc restants amb cotxes 
particulars. 

SECCIÓ D’ESQUÍ ALPÍ 
No presenten memòria. 

SECCIÓ D’ESQUÍ 
NÒRDIC 

La temporada 2009-2010 podem dir 
que va anar bé. Vam tenir la sort de 
tenir neu i poder fer les sortides 
previstes, tant per les condicions 
meteorològiques com pel nombre de 
participants. Es van fer sortides amb 
autocar i es va provar de fer el que la 
gent de la secció demanava, que eren 
sortides d'un sol dia, tant de dissabte 
com de diumenge i sense curses 
d'esquí de fons, per tal d'afavorir a 
tothom, i també les sortides de cap de 
setmana, per les estacions d'esquí més 
llunyanes com per exemple: Beret i 
Plateau de Beille. També es va fer la 
sortida de Beret coincidint amb la 
popular i tradicional Marxa Beret 
perquè els socis poguessin participar-hi 
i, els que no ho volien, podien escollir 
l'esquí alpí. També es va fer una tasca 
de difusió de la secció d'esquí a la 
pàgina web del centre i enviament d'e-
mails per poder difondre aquestes 
activitats als socis que coneixen la 
secció com als nou vinguts. 

Les activitats van ser: 

1. 24/01: Tuixén (22 inscrits). 

2. 05-07/02: Marxa Beret (17 
inscrits). 

3. 20/02: Guils (12 inscrits). 
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4. 04-08/03: sortida Internacional a 
Polònia (12 inscrits). 

5. 06-07/03: Plateau de Beille (21 
inscrits). 

6. 28/03: Aransa (10 inscrits). 

7. 21/05: sopar de germanor. 

Malauradament el Curset de Nadal a la 
Cerdanya-Capcir no es va celebrar per 
manca de neu. 

Per una altra banda, el 7 d'octubre es 
va crear nova Junta de la Secció a 
causa de la dimissió de l'Imma Borrell. 
El nou president, Jordi Ollé, es va fer 
càrrec de la secció d'acord amb els 
vocals i la Junta Directiva. 

CADE 
Aquest any cal esmentar l'activitat 
realitzada per Roger Cararach, que ha 
escalat moltes vies de dificultat: 

1. Als Alps: el pilar Central del Freney 
al Mont Blanc i el pilar Gervasutti al 
Mont Blanc de Tacul. 

2. Al Pedraforca: Ascensió hivernal de 
la via Cerdà-Pokorski. 

PLAFÓ D'ENTRENAMENT PER 
L'ESCALADA DE BLOC 

Enguany el CADE. ha preparat la 
normativa d'ús del nou plafó 
d’entrenament per l’escalada de bloc, 
situat al tercer pis que va entrar en 
funcionament oficialment amb la 
inauguració de les obres de 
remodelació de l’entitat. Està obert a 

tots els socis. La normativa i 
funcionament s’han penjat al tauler, en 
un lloc visible. S’han establert vies i 
blocs organitzats en diferents nivells de 
dificultat: iniciació, mitjà, avançat. 
Aquestes vies i blocs s’han anat 
modificant periòdicament i s’ha fet el 
manteniment de les preses i els 
ancoratges. Cal subratllar que aquest 
equipament ha tingut molt bona 
acollida entre els socis joves. Hi ha 
hagut bona afluència d’usuaris. 

Des de la inauguració s’han començat a 
impartir cursos de bloc incrementant 
l’oferta docent de l’Escola de Muntanya. 

La Junta del CADE (per ordre alfabètic): 
Francesc Batista, Jordi Bernat, Arnau 
Boronat, Roger Canals, Roger Cararach, 
Jordi Domènech, Xavi Llanos. 

SECCIONS CULTURALS 

CINEMA I VÍDEO 
Aquesta Memòria es desenvoluparà de 
forma temàtica agrupant totes les activitats 
que hem fet aquest any. 

VOCALS COL ·LABORADORS 

Es va fer una reunió de junta cada mes, 
excepte juliol i agost. 

L’actual junta de vocals col·laboradors 
de la secció està formada per: 

1. Vocal representant a la Junta del 
CEC i Secretaria: Joaquim Clos. 

2. Vocal de Tresoreria: Joan Manuel 
Martínez-Moro. 

3. Vocal Comunicació i Programació: 
Pere Parera. 

4. Vocal Cabina, taller de vídeo i 
programació: Jordi Micó. 

5. Vocal Curset de vídeo i taller de 
vídeo: Gabriel Bohigas. 

6. Vocal delegat estat Espanyol i 
relacions amb la UNICA: Jan Baca i 
Pericot. 

7. Vocal de Documentació: Isidre 
Rovira. 

8. Vocal de Concursos: Josep Rota. 

9. Col·laborador d'efectes informàtics i 
taller de vídeo: Joan Arrasa. 

PROJECCIONS A LA SALA 
D’ACTES 

Gener: 

1. Dilluns 18: projecció de vídeos de 
Jordi Tomàs en memòria seva. 

2. Dilluns 25: lliurament de la medalla 
de la UNICA a A. Contel, amb 
projeccions d’aquest autor. 

Febrer:  

3. Dilluns 22: selecció de vídeos del 
concurs mundial unica 2009, 
celebrat a Gdansk (Polònia). 

Març: 

4. Dilluns 15: menú d’estrenes per a 
gourmets viatgers d’en Ramon Font. 

5. Dilluns 22: “Recordant l’Orson 
Wells”, de Jordi Micó. 

Abri l :  

6. Diluns 12: “Go West!” Viatge per 
l’Oest dels Estats Units, de Joaquim 
Clos. 

7. Dilluns 19: La piel quemada, 
presentada pel seu director Josep 
M. Forn. 

8. Dilluns 26: sessió nº 2000, 
lliurament de premis i projecció 
d’una selecció dels films premiats 
del Certamen d'excursions, 
reportatges i documentals. Sessió 
suspesa el dia 8 de març per la 
nevada. 

Maig: 

9. Dilluns 31: projecció/conferència 
D'encarnació Soler sobre La doble 
vida del faquir. 

Juny: 

10. Dilluns 14: films de muntanya 
de Jesus Bosque, d'Osca. 

11. Dilluns 21: selecció de films 
del Certamen Festimatge 2009, de 
Calella. 

12. Dilluns 28: Madagascar i 
Antártida, dos vídeos de J. Rovira. 

Octubre: 

13. Dilluns 18: dos vídeos sobre 
Etiòpia de Josep Rota. 

Desembre: 

14. Dilluns 13: tres vídeos de 
Ramon Font, Un conte d’avui dia, 
Els himba i Nadal blanc, Crosby o 
Sinatra? 

15. Dilluns 20: selecció de vídeos 
del Concurs Mundial UNICA 2010, 
celebrat a Einsideln (Suïssa). 

ACTIVITATS MUSICALS 

Organitzades conjuntament amb la 
Secció d'Història i Art. 

Maig: 

16. Dimarts 4: conferència de 
Joan Vives sobre Fréderic Chopin. 

17. Dijous 6: concert per Quartet 
2004, amb obres de Mozart i 
Borodin. 

Juny: 

18. Dijous 3: concert del Quintet 
Klimt, amb obres de Mozart i Weber. 

19. Dissabte 19: visita cultural a la 
Fundació Mestres Cabanes, de 
Manresa.  



Centre Excursionista de Catalunya 
Memòries 2010 

	  14	  

Octubre: 

20. Dijous 7: gala Lírica amb obres 
de Falla, Granados, García Lorca i 
duets de sarsuela. 

21. Dilluns 25: projecció de El 
rapte del serrall, de W.A. Mozart (1ª 
part). 

22. Dijous 28: concert per The 
Lord Trio, amb obres de Mozart, 
Haydn i altres compositors. 

Novembre: 

23. Dimarts 2: El rapte del serrall 
(2ª part). 

24. Dijous 18: concert del Quintet 
Polissons, amb obres de Taffanel, 
Bricciardi i Brotons. 

Desembre: 

25. Dijous 2: projecció de L’Hostal 
del Cavall Blanc, de Ralph Benatzky. 

26. Dijous 23: cantada de 
nadales. 

20 CURSET DE VÍDEO DIGITAL 

Es va celebrar en dotze sessions de 
dimarts i dijous, començant entre els 
mesos d’octubre i novembre. El 10 de 
gener de 2011 es va fer una projecció 
dels vídeos del cursetistes i se'ls va 
lliurar un diploma de participació i 
medalla als que van presentar el treball 
(vídeo). encomanat. 

VIDEOTERTÚLIA 

Durant aquest any s’han celebrat 
quatre sessions a la sala d’actes els 
dies 1 de febrer, 1 de març, 3 de maig i 
4 d’octubre. 

TALLER DE VÍDEO  

D’aquesta activitat en tenen cura en 
Joan Arrasa, Gabriel Bohigas i Jordi 
Micó. Se celebra a l’aula de la Secció. 
Aquest any s’han fet molt poques 
sessions, perquè no es va disposar 
d’aula, per les obres. 

52 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 quatre 
sessions els dies 8, 10, 15, i 19 de 
febrer, mentre que el dia 8 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 de l’acta del jurat 
amb detall dels seus membres i els 
premis atorgats. 

73 CERTAMEN ESTATAL DE 
VÍDEO NO PROFESSIONAL. 

SELECTIU UNICA 2010 

Presentats 67 vídeos que van ser 
projectats a la sala d’actes en sis 
sessions els dies 5, 10, 12, 17, 21 i 28 
de maig mentre el dia 29 del mateix 
mes el jurat es va reunir en sessió 
privada per fer un veredicte que es va 
fer públic el dia 7 de juny, juntament 
amb la discussió pública, el lliurament 
de premis i la projecció dels cinc films 
seleccionats. S’acompanya Annex de 
l’Acta del Jurat amb detall dels 
membres del mateix i films 
seleccionats. 

En el Concurs Mundial d’aquest any 
celebrat a Einsiedeln (Suïssa) del 28 
d’agost al 4 de setembre el vídeo 
“Contranatura”, d'Isaac Berrokal, va 
merèixer una medalla d’argent de les 
setze concedides i “GPS” de Diego 
Sanchidrián una de bronze de les 41 
donades. En representació del CEC va 
assistir el nostre consoci Jan Baca 
representant de l’estat Espanyol a la 
UNICA. 

SECCIÓ DE 
FOTOGRAFIA 

La Secció de Fotografia va preparar per 
l'any 2010 onze sortides de caire 
fotogràfic i cultural amb autocar, 
generalment els primers diumenges de 
cada mes: 

Gener: al Baix Llobregat. Visita al Parc 
Arqueològic i Museu de les Mines de 
Gavà. 

Febrer:  a la Conca de Barberà. Visita a 
l'Espluga de Francolí al nou Museu de la 
Vida Rural i calçotada a Alcover. 

Març: a la Segarra. Visita guiada dels 
castells de les Sitges i de Concabella i 
l'església romànica de Sant Salvador. 

Març 29 al 7 d'abril. Setmana Santa a 
Sardenya.Visites: Porto Torres Sassari, 
Castelsardo, l'Alguer, Tarros, Oristano, 
etc. 

Maig: sortida a la província d'Osca. 
Visites guiades de la població de Fonz i 
l'església de San Miguel de Foces a 
Ibieca. (Anul·lada per poques 
inscripcions).  

Juny: Sortida a la Cerdanya. Visita dels 
búnquers de la Línia “G” a Martinet de 
Cerdanya i també una església 
romànica (anul·lada) 

Jul iol :  a l'Alt Empordà. Visita guiada de 
la ciutadella de Roses. 

Setembre: sortida a la província 
d'Osca. Visita de la població de Fonz i 
l'església de San Miguel de Foces a 
Ibieca. (Anul·lada per poques 
inscripcions). 

Octubre: al Pla d'Urgell. Visita de 
Cubells, Golmés i Vilanova de Bellpuig. 
(Anul·lada). 

Novembre: dinar de germanor i visita 
cultural guiada, a Montserrat a 
l'exposició d'arqueologia bíblica, recull 
del P. Bonaventura Ubach, monjo de 
Montserrat de la primera meitat del 
segle XX.  

Desembre: sortida incògnita a la 
Conca de Barberà. Visita guiada a Santa 
Coloma de Queralt. 

PROJECCIONS 

XXXVII Premi Joan Camps i Coma de 
diapositives. 

“Visió de l'Orinoco”. Projecció de 
diapositives d'Andreu Pérez i Vara. 

EXPOSICIONS I  CONCURSOS 

XXXVIII Concurs Social de Fotografia 
Artística en B/N. 

XXIII Concurs Fotografia de Temes 
Obligats. 

Hem tingut cura de l'organització del 
XXXVIII Concurs de fotografia artística 
en B/N, del XXXVII Concurs de 
diapositives color, Premi Joan Camps i 
Coma i del XXIII Concurs social de 
temes obligats, apartats: motocicletes, 
collarets, cactus i barques. Tots aquests 
concursos han estat dotats amb premis 
honorífics (trofeus) i material sensible 
en paper color i diapositives. 

La Secció va celebrar el 106 aniversari 
amb un refrigeri a la sala del primer pis, 
el 14 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 acabar 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, Margarida Palmer, Roser 
Romaní, Neus Sánchez, Josep Soler i 
Estanislau Torres. 
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SECCIÓ DE 
GEOGRAFIA I  

CIÈNCIES NATURALS 
 

EXFAVEPRO 

Sortides amb vehicles propis 
combinades amb excursions a peu: 

1. 10 de gener. Serralada de Marina 
(Maresme): 22 participants. 

2. 14 de febrer. Talamanca (Bages): 23 
participants. 

3. 14 de març. Naixement de la sèquia de 
Manresa i visita al castell de Balsareny 
(Bages): 32 participants. 

4. 11 d’abril. L’Empedrat de Morou 
(Montseny): 23 participants. 

5. 9 de maig. Castell de Sant Miquel 
(Gironès): 34 participants. 

6. 12 i 13 de juny. Sant Quirze de Pedret, 
Pi de les Tres Branques i Rasos de 
Peguera (Berguedà): 31 participants. 

7. 17 d’octubre. Massís de l’Ardenya (Baix 
Empordà): 29 participants. 

8. 14 de Novembre. Sant Pere de 
Serrallonga i Alpens (Osona): 32 
participants. 

9. 12 de desembre. Llinars del Vallès 
(Vallès Oriental): 32 participants. 

Aquestes sortides han estat 
organitzades per diversos vocals del 
grup.  

GRUP DE DESCOBERTA I  
OBSERVACIÓ DE LA NATURA 

(GDON) 

Excursions 

1. 24 de gener. La serra de l’Obac (Vallès 
Occidental): 36 participants. 

2. 28 de febrer. El castell de Burriac 
(Maresme): 21 participants. 

3. 28 de març. Santa Coloma de Farners i 
el romànic colomenc (La Selva): 23 
participants. 

4. 25 d’abril. Clots de Sant Julià (Baix 
Empordà): 20 participants. 

5. 23 de maig. De Gombrèn a Castellà de 
n’Hug (Ripollès/Berguedà): 28 
participants. 

6. 13 de juny. De Vidrà al veïnat de la 
Foradada (Ripollès): Excursió anul·lada 
per manca de participants. 

7. 26 de juny. (Estada a la Molina) Ruta 
dels contrabandistes: Pas dels Lladres i 
Font de l’Home mort (Cerdanya): 39 
participants. 

8. 27 de juny. La bassa de Sanavastre i els 
avets de Das (Cerdanya): 38 
participants. 

9. 26 de setembre. Visita al naixement de 
la Sèquia de Manresa i caminada de 
Sallent a Manresa (Bages): 26 
participants. 

10. 24 d’octubre. De Breda a Gualba 
(La Selva): 32 participants. 

11. 27 de novembre. Falset i les 
mines de Bellmunt del Priorat. 29 
participants. 

12. 12 de desembre. Collserola: de 
Barcelona a Sant Cugat del Vallès. 28 
participants 

13. Aquestes sortides han estat 
organitzades pels diversos vocals del 
GDON i amb l’assessorament de Núria 
Arnan en els aspectes geològics. 

XI I I  TROBADA DE VOLUNTARIS 
PRIMER DE MAIG 

La trobada es va fer a l’ermita de Sant 
Ponç de Tordera i hi van assistir els 
companys i companyes que col·laboren 
en el Grup d’Estudis Botànics Ramon 
Pujol i Alsina (GEBRPA) i en el Grup de 
Descoberta i Observació de la Natura 
(GDON), comptant-hi també la nostra 
presidenta Montserrat Llorens. (10 
participants). 

Al matí es va fer una excursió, 
preparada per Josep Nuet, pels voltants 
de l’estany de Sils. El dinar va tenir lloc 
a l’ermita de Sant Ponç, on hi ha un 
porxo molt gran. Per la tarda es van 
proposar iniciatives i es va confeccionar 
el programa d’activitats de l’any 2011. 
Aquest programa inclou un cicle sobre 
la vegetació del Pirineu Oriental,  per 
commemorar el 25è aniversari del Grup 
d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina. 
Aquest cicle és una iniciativa de l’Equip 
de Recerca Botànica que s’afegeix a les 
excursions que organitza el Grup de 
Descoberta i Observació de la Natura. 

COL ·LABORACIÓ AMB LA 
COMISSIÓ D’ESPORT ADAPTAT 
1. 14 de novembre. Recorregut pel parc 

fluvial del riu Ripoll. 

2. Guia i assessorament botànic: 
Montserrat Llorens. 22 participants. 

COL ·LABORACIÓ AMB LA 
SECCIÓ D’HISTÒRIA I  ART, 
GRUP D’ESTUDIS RURALS, 
LLOSES I  PEDRA EN SEC 

1. 18 d’abril. Excursió megalítica al pla dels 
Solers (Alt Empordà) Vocals: August 
Bernat i J. M. Panareda. Guies locals: 
Lluís Vidal i Carme Vila. 15 participants. 

VISITES 
1. 15 de maig. Matinal als jardins de 

Montjuïc: Laribal i Joan Maragall. Vocal: 
Enric Orús. 29 participants. 

2. 30 d’octubre. Matinal al Jardí Botànic de 
Montjuïc, amb motiu de l’exposició de 
l’obra d’Eugeni Sierra. Vocals: Maravillas 
Boccio, J.M. Panareda i Enric Orús. 29 
participants. 

CURSOS 

V CURS DE BOTÀNICA POPULAR 

A cura de Josep M: Panareda i 
Maravillas Boccio. 

9 de febrer. Les lleguminoses: les 
mimoses i els garrofers. 30 
participants. 

23 de febrer. Les lleguminoses: les 
ginestes, argelagues i gatoses. 21 
participants. 

10 de març. Les lleguminoses: la 
regalèssia, les veces, els veçots i els 
gavons. 23 participants. 

23 de març. Les lleguminoses: els 
trèvols, l’alfals i la trepadella. 24 
participants. 

EQUIP DE RECERCA BOTÀNICA 
(ERB) 

CURS D’OBSERVACIÓ I  
INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE 
VEGETAL DEL PIRINEU ORIENTAL 

Durant l’any 2010 Valentí González i 
Josep Nuet fan un curs d’Observació i 
interpretació del paisatge vegetal del 
Pirineu Oriental, emmarcat en el 
programa de cursos de formació de 
l’Escola de Muntanya del CEC. Adreçat 
a tothom, el curs va ser pensat com una 
activitat de formació per als membres 
de l’Equip de Recerca Botànica.  

La inscripció cobrí totes les places. Hi 
participaren 14 persones. Van ser 11 
xerrades i 12 sortides de camp, una 
cada mes. 

7 de gener. Presentació del curs. Sessió 
teòrica: els estatges de vegetació. 9 p. 

10 de gener. Treball de camp: coll de la 
Sella – Prats de Molló (Vallespir). 8 p. 

3 de febrer. Sessió teòrica: acció dels 
agents atmosfèrics en la vegetació. 

7 de febrer. Treball de camp: coll d’Ullat 
– Puigneulós (Rosselló). 15 
participants. 

10 de març. Sessió teòrica: el 
Prepirineu oriental mediterrani. 14 
participants. 
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14 de març. Treball de camp: Sant Pau 
de Fenollet – l’Esquerda (Fenolledès). 
14 participants. 

7 d’abril. Sessió teòrica: variació de la 
vegetació segons els materials del 
substrat. 14 participants. 

11 d’abril. Treball de camp: Oix – vall 
d’Hortmoier (Garrotxa). 14 participants. 

5 de maig. Sessió teòrica: la influència 
atlàntica en els Pirineus. 14 
participants. 

9 de maig. Treball de camp: Esposolla – 
Formiguera (Capcir). 8 participants. 

22 de juny. Sessió teòrica: la vegetació 
de la Cerdanya. 14 participants. 

Estada botànica a la Molina: 26 i 27 de 
juny. 

26 de juny. Treball de camp: tossal 
d’Isòvol (Baixa Cerdanya). 14 
participants. 

27 de juny. Treball de camp: pic de 
Cambredase (Alta Cerdanya). 14 
participants. 

7 de juliol. Sessió teòrica: l’alta 
muntanya, un mosaic d’ambients. 14 
participants. 

11 de juliol. Treball de camp: circ 
d’Ulldeter (Ripollès). 12 participants. 

8 de setembre. Sessió teòrica: boscos i 
matollars de l’estatge subalpí. 13 
participants. 

19 de setembre: treball de camp: vall 
de Font-viva (Alta Cerdanya). 11 
participants. 

13 d’octubre. Sessió teòrica: la 
influència mediterrània als Pirineus. 16 
participants. 

17 d’octubre. Treball de camp: 
Ballestavia – Vallmanya (Conflent). 13 
participants. 

10 de novembre. Sessió teòrica: la 
topografia com a element ordenador de 
la vegetació. 14 participants. 

14 de novembre. Treball de camp: 
Bruguera – el Sagnari (Ripollès). 11 
participants. 

15 de desembre. Sessió teòrica: la 
influència continental en els Pirineus. 
13 p. 

19 de desembre. Treball de camp: serra 
de Catllaràs (Berguedà). 12 
participants. 

12 de juny. El Dr. Josep Vigo va oferir la 
seva col·laboració a la secció de 

Geografia i Ciències Naturals. Fruit 
d’aquest gentil oferiment va dirigir una 
excursió magistral per als membres de 
l’Equip de Recerca Botànica, a la serra 
de Sant Amand (Ripollès). Ell mateix va 
confeccionar una guia de l’excursió per 
als set participants. Se seguí l’itinerari 
del coll de Jou, al pla de Pena i Sant 
Amand. Durant el recorregut el Dr. Vigo 
va anar explicant les plantes i la 
vegetació. A més, es va fer un inventari, 
guiats per ell, i vam poder comentar 
diferents aspectes metodològics sobre 
el sistema sigmatista. 

Juliol de 2010. Publicació de l’Atles dels 
arbres de Collserola per les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
en un volum de 192 pàgines a tot color. 
Han estat dues temporades de recerca 
de camp i dos anys més d’elaboració 
del llibre. Autors: Valentí González, 
Josep Nuet, Raimon Plans i Francesc 
Vallhonrat, amb la col·laboració de Núria 
Arnan, Carmina Coll, Àngels Morell i 
Enric Orús, que s’afegí a l’Equip només 
per a col·laborar en aquest projecte. 

Estiu del 2010. Es completa el treball 
de camp a la vall de Saltèguet. Resta 
per fer tota la feina de laboratori per 
determinar i etiquetar els plecs, per 
portar-los a l’herbari de la Universitat de 
Barcelona. 

2 d’octubre. Presentació de l’Atles dels 
arbres de Collserola a Tavertet en el 
marc de la Fira del Llibre de Muntanya a 
càrrec de Josep Nuet i Raimon Plans. 

Novembre del 2010. S’afegeixen a 
l’Equip de Recerca Botànica, Mònica 
Gasulla i Miquel Femenia. Provenen del 
Curs d’observació i interpretació del 
paisatge vegetal del Pirineu Oriental. 

17 de novembre. Presentació de l’Atles 
dels arbres de Collserola al CEC a 
càrrec de Valentí González, Josep Nuet, 
Raimon Plans i Francesc Vallhonrat. 

Durant la primera meitat de l’any 2010 
les obres de remodelació del local 
social ens van privar de fer el treball de 
laboratori habitual. Un cop acabades 
(estiu 2010), s’han pogut reprendre 
normalment les sessions de laboratori a 
la quarta planta, els dimecres a 2/4 de 
7 de la tarda, amb la direcció de Josep 
Nuet i Valentí González. 

I I I  CURSET D’ORNITOLOGIA 

26 de maig. Conferència: Introducció al 
coneixement dels ocells rapinyaires de 
Catalunya. A cura d’Albert Petit, de 

l’Institut Català d’Ornitologia. 37 
participants. 

29 de maig. Excursió a la serra de 
Boumort per observar-hi voltors i altres 
ocells rapinyaires, amb la guia 
d’ornitòlegs de l’ICO. 

Vocals: Carmina Coll i Francesc 
Vallhonrat. 36 participants . 

VIATGES GEOGRÀFICS I  
CULTURALS 

Del 20 al 26 d’abril. Viatge a Cantàbria: 
Castro Urdiales, Santoña, Bareyo, 
Santander ciutat, cova del Soplao, San 
Vicente de la Barquera, PN de 
Cabárceno, cova del Monte Castillo, 
museu d’Altamira, Santillana del Mar, 
santuari de Montesclaros, Julióbriga, 
castell d’Argüeso, Reinosa, Miranda 
d’Ebre. 39 participants. 

Del 16 al 22 de juny. Viatge a 
Guipúscoa, Pirineu francès i navarrès: 
Zumárraga, Oñati, santuari d’Arántzazu, 
Zumaya, Getaria, Irún, PN de Pagoeta, 
santuari de Loyola, Donosti, Baiona, 
petit tren de La Rhune, cova de Sare, 
Saint Jean-de-Luz, Saint Jean-Piet-de-
Port, Auritz-Burguete, la Foz de Lumbier. 
35 participants. 

Del 23 al 27 de setembre. Viatge per 
terres de la Rioja i Castella: Logroño, 
ermita N. Sª de la Luz, San Leonardo de 
Yagüe, Laguna Negra de Urbión, Clunia, 
parc nacional de Río Lobos, la 
Fuentona, Berlanga de Duero, església 
mossàrab de San Baudelio, Almazán, 
Arnedo, jaciment de dinosaures a 
Valdeacevillo, Arnedillo, mirador del 
Bolto. 26 participants. 

29, 30 i 31 d’octubre. Excursió al 
Pirineu aragonès: Castell de Loarre, 
col·legiata de Bolea, Biescas, pantà de 
Bubal, Piedrafita de Jaca, parc natural i 
faunístic de la Cuniacha, Torla, mirador 
del Cebollar. 27 participants. 

21 de novembre. Trobada de cloenda 
del 2010 al PN del Cadí-Moixeró: Puig-
reig, mirador del Pedraforca, Josa de 
Cadí, museu Picaso a Gòsol. Dinar a cal 
Marçal. 42 participants. 

Els viatges i excursions d’aquest grup 
han estat organitzats pels vocals 
Francesc Juandó i Maria Vilalta. 
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ESTADA NATURALISTA A LA 
PROVÍNCIA DE SÒRIA 

Del 9 al 12 d’octubre. Estudi i 
observació del paisatge i vegetació de 
la zona: grèvols, roures, pins i sabines. 
Itinerari: Vera de Moncayo (monestir de 
Veruela), Sòria, Acebal de Garagüeta, 
surgència de la Fuentona, sabinar de 
Calatañazor, Pinar grande, Castroviejo i 
Vinuesa, Santa Maria de Huerta (poble i 
monestir). Aquest viatge ha estat 
organitzat pel Grup de Descoberta i 
Observació de la Natura (GDON) amb 
els vocals: Montserrat Arnan, Núria 
Arnan, Montserrat Llorens i Enric 
Ventura. 30 participants. 

CONFERÈNCIES, 
AUDIOVISUALS I  

VIDEOREPORTATGES 
1. 14 de gener. “Viatge a l’Argentina i Xile”, 

per Estanislau Torres. 76 participants. 

2. 20 de gener. “L’Uzbekistan”, per Rafael 
Battestini. 56 participants. 

3. 3 de febrer. “Els Andes de l’Argentina”, 
per Dora Serra. 38 participants. 

4. 11 de febrer. “Indonèsia”, documental a 
cura de Jordi Cortiella i Rosa Maria 
Ciurana. 57 participants. 

5. 17 de febrer. Conferència: “Mecanismes 
que utilitzen les plantes per dispersar les 
llavors”, per Hermínia Escolà i Enric 
Ventura. 36 participants. 

6. 24 de febrer. Documental sobre el 
centenari de la Secció (1a part). A cura 
de Francesc Juandó, Maria Vilalta i Neus 
Cabrerizo. 43 participants. 

7. 3 de març. “Les quatre estacions”. 
Audiovisual a cura d’Enric Ventura. 24 
part. 

8. 11 de març. “La Xina”. Videoreportatge a 
cura de Rafel Lòpez. 37 participants. 

9. 17 de març. Conferència: “L’olivera, 
arbre mític”, per J. M. Panareda i Enric 
Orús. 52 participants. 

10. 24 de març. Documental sobre el 
centenari de la Secció (2a part). A cura 
de Neus Cabrerizo, Francesc Juandó i 
Maria Vilalta. 51 participants. 

11. 7 d’abril. “Noruega: del 
Petreskolen al cap Nord, passant per les 
illes Lofoten”. Projecció a cura d’Albert 
Font. 32 participants. 

12. 14 d’abril. “Estada naturalista a 
les illes Canàries”. Reportatge a cura de 
Neus Cabrerizo. 53 participants. 

13. 15 d’abril. “Polònia”. Reportatge a 
cura de Joan Durban. 47 participants. 

14. 21 d’abril. “Turquia i Eritrea”. Dos 
reportatges a cura de Julià Sàez. 51 
participants. 

15. 28 d’abril. “La ruta de la seda, 
Kashgar, el desert de Taklamakan i la 
Xina”. Reportatge a cura d’Alícia Pubill. 
47 participants. 

16. 5 de maig. “Muntanyes 
pirinenques: del Perdiguero al pic 
d’Ania”. Projecció a cura de Carles 
Macià. 31 participants. 

17. 7 de maig. “L’antiga Pèrsia” (1a 
part). Videoreportatge d’un viatge de 
l’any 2000 a l’Iran, a cura de Francesc 
Juandó i Maria Vilalta. 60 participants. 

18. 13 de maig. Conferència i 
reportatge: “Canadà, país de paisatges 
infinits”. A cura de David Bueno, biòleg i 
divulgador científic. 64 participants. 

19. 14 de maig. “L’antiga Pèrsia” (2a 
part), a cura de F. Juandó i M Vilalta. 48 
participants. 

20. 19 de maig. Conferència: 
“Papallones i canvi climàtic”. També es 
parlà de la manera com l’excursionisme 
pot col·laborar en la recollida de dades 
d’algunes espècies de papallones 
associades als ambients pirinencs. A 
cura del Dr. Constantí Stefanescu, de la 
Societat Catalana de Lepidopterologia. 
24 participants. 

21. 2 de juny. “El Japó / Besançon i 
els Écrins”. Reportatges fotogràfics amb 
música, record de dos viatges molt 
diferents relatats i viscuts per la seva 
autora, Neus Sànchez. 30 participants. 

22. 9 de juny. Dos videoreportatges 
força sorprenents: “Nàpols i els seus 
voltants” i “Tunísia: una volta pel Sud”. A 
cura de Julià Sàez. 61 participants. 

23. 16 de juny. Un estiu de viatge per 
Alaska, a cura de Salvador Solé, amb la 
col·laboració de Miquel Bonet. 60 
participants.  

24. 29 de juny. “Estada naturalista a 
les illes Canàries”. Reportatge a càrrec 
de Francesc Olivé. 24 participants. 

25. 8 de juliol. “Península de Yucatan: 
a la recerca dels orígens maies”. 
Reportatge a cura de Dora Serra. 32 
participants. 

26. 15 de setembre. “Austràlia”, 
projecció i conferència a càrrec d’Alícia 
Pubill. 22 participants. 

27. 6 d’octubre. “Polònia”, projecció a 
càrrec de Neus Cabrerizo. 19 
participants. 

28. 20 d’octubre. Conferència: “Les 
plantes carnívores, les grans 
desconegudes”. A cura d’Hermínia 
Escolà i Enric Ventura. 44 participants. 

29. 11 de novembre. “Explorant l’S.1”. 
L’audiovisual de Marc Navarro i Jordi 
Borràs, de l’Espeleo Club de Gràcia 
(ECG), tracta de l’exploració al Pirineu 
d’Osca d’un dels sistemes subterranis 
més importants del món: l’Arañonera. 

Presentació de Montserrat Ubach. 22 
participants. 

30. 24 de novembre. Conferència: “La 
migració dels ocells a través del 
Sàhara”. Per Gabriel Gargallo de 
l’Institut Català d’Ornitologia. 27 
participants. 

31. 9 de desembre. “L’Antiatles 
marroquí i Tanzània i Moçambic”, dos 
reportatges de viatges per l’Àfrica de 
Julià Sàez. 24 participants. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES 

16 de març. Tradicions, costums i 
creences de la Catalunya Septentrional. 
A cura dels autors Joan Muntané i J. i N. 
Muntané Manaut. 39 participants. 

17 de novembre. Atles dels arbres de 
Collserola. A cura de Valentí González, 
Josep Nuet, Raimon Plans i Francesc 
Vallhonrat, autors del llibre i membres 
de l’Equip de Recerca Botànica. 19 
participants. 

27 PREMI PAU VILA DE 
RECERCA SOBRE GEOGRAFIA I  

CIÈNCIES NATURALS 

26 de novembre. Aquest premi es va 
declarat desert per manca de treballs 
presentats. 

 

HISTÒRIA I  ART 
 

SORTIDES CULTURALS AMB 
AUTOCAR 

gener 

1. Calaf. Visita al poble, restes del 
castell, església de Sant Jaume i 
mercat. 

febrer 

2. Sanahuja i Talteüll. Visita als pobles, 
esglésies i col·lecció d'esteles 
funeràries dels segles XII i XVIII. 

març 

3. Baixàs i Castellnou. Visites als 
recintes medievals, església de 
Santa Maria i castell del segle X a 
Castellnou. 

abri l  

4. Tavertet i Ruta de Serrallonga. 
Recorregut en 4 x 4 per l'entorn 
natural. 

5. Puig-reig, vila de templers. Sant 
Sadurní de Fonollet i Sant Marçal. 

6. Amb la col·laboració de Marc 
Martínez i Rex. 
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maig 

7. El romànic de la baronia de Rialb. 
Santa Maria del Palau de Rialb, 
Sant Iscle de la Torre i monestir de 
Gualter. 

8. Alt Urgell: catedrals, esglésies 
ermites i masos. La Seu d'Urgell, 
Alàs, Bell-lloc, Cercs, Sant Antoni, la 
Collada, la Bastida (opcional ), Seu 
d'Urgell. 

juny 

9. 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. 

10. Del Maresme rural a la platja. 
Hortsanvinyà, can Portell, l'Erola, 
Quatre Camins, Sant Pere de Riuc, 
Montpalau, Sant Rafel, Sant Jaume, 
Pineda de Mar. 

setembre 

11. Comanda templera del baix 
maestrat. Visita comentada a Sant 
Mateu i al castell de Peníscola, a 
càrrec de Marc Martínez i Rex. 

12. Volta al Catllaràs. La Pobla de 
Lillet, Santa Maria de Lillet, castell 
de Lillet, xalet del Catllaràs, santuari 
de Falgars, els Graus, la Pobla de 
Lillet 

octubre 

13. Parc astronòmic del Montsec i 
el Castell De Mur. 

novembre 

14. Parc natural del Montseny. 
Visita comentada a l'Arborètum del 
Mas Joan i església romànica 
d'Espinelves. Passejada pels 
voltants de Viladrau i font de 
l'Oreneta. 

desembre 

15. Sortida sorpresa. La sortida 
sorpresa va resultar ser a Peralada, 
on es va visitar l'església i els seus 
diorames, biblioteca, museus del Vi 
i del Vidre, claustre de Sant 
Domènec. 

16. Un total de 13 sortides, d’elles 
organitzades 10 per Mercè Falcó, i 
3 per Jordi Lucea. 

EXCURSIONS AMB TRANSPORT 
PÚBLIC 

gener 

1. El torrent de la Betzuca. Bosc de 
can Viver i estació de Torrebonica. 

2. Ponent de Collserola. Molins de Rei, 
Sant Pere de Romaní, mina Abadal, 

la Salut, poblat ibèric i penya del 
Moro. 

3. La Garriga, Sant Cristòfol de 
Monteugues, el Figaró. 

febrer 

4. De Manlleu a Borgonyà seguint la 
riba del ter i senyals GR 210. 

5. Pedra Degollada i cap del Ros. Forat 
del Vent, fonts de can Margarit, 
Viladecavalls. 

6. Cardedeu - les Franqueses, per 
Santa Coloma de Marata. 

març 

7. Sant Llorenç del Munt. Coll 
d'Estenalles, sepultures de Coll 
d'Eres, Sant Pere de Mur, coll de 
Palomeres, Sant Llorenç Savall. 

8. Manlleu. Visita al museu Industrial 
del Ter i Arborètum, santuari del 
Puig-Agut, Sant Jaume de 
Vilamontà. 

9. Rodal del Ripoll. Masia de can Deu, 
Sant Vicens de Verders, torrent i 
font de Gotelles, bosc de can Deu. 

abri l  

10. Camí de l'Àngel. Monistrol, 
ermita de l'Àngel, monestir de Sant 
Benet, camí dels Degotalls, 
monestir de Montserrat, ermita i 
creu de Sant Miquel, santa Cova. 

11. Castell de Sant Miquel. 
Martorelles, castell de Sant Miquel, 
poblat ibèric, font de la Mercè, font 
el Racó. 

12. Cerdanyola - parc del Laberint. 
Bosc de can Catà, Sant Iscle de les 
Feixes, portal de Valldaura, font de 
la Marquesa. 

13. Vall d'Olzinelles. Recorregut 
circular per la vall, amb principi i 
final a Sant Celoni. 

maig 

14. Campdevànol. Sant Pere 
d'Auïra, església de Sant Cristòfol, 
torrent del coll de la Batalla, Sant 
Pere d'Auïra, Puigcorber, Sant 
Cristòfol vell. 

15. La plana de Vic. Balenyà, coll 
de la Glorieta, Seva, el Barceló, 
Balenyà. 

16. Sis turons a la serra de l'Obac. 
Turó de la Pola, de les Tres Creus, 
de Castellsapera, de l'Espluga, de la 
Cortfosca i de la Tanca. 

juny 

17. Ametlla De Mar. Platges de 
Pixavaques, de l'Estany Tort, cala 
Mosques, cala Forn, cala Vidre i 
castell Sant Jordi d'Alfama. 

18. Collserola al capvespre. Pantà 
de Vallvidrera, font de l'Espinagosa, 
font de can Llevallol, font del Mas 
Guimbau, les Planes (la primera 
d'un nou cicle d'excursions per 
l'estiu ). 

jul iol  

19. Collserola al capvespre. 
Vallvidrera, font de la Budellera, font 
d'en Canet i pantà de Vallvidrera. 

20. L'Ampolla de Mar i platja de 
Santa Llúcia. L'Ampolla, platja de 
Baconé, cala Maria, cala Escaret, 
cala Buena, platja Morro del Gos, 
platja de Santa Llúcia. 

21. Collserola al capvespre. 
Passeig de les Aigües, del funicular 
de Vallvidrera a la plaça Mireia i el 
parc de Cervantes. 

agost 

22. Collserola al capvespre. 
Passeig de les Aigües, del funicular 
de Vallvidrera al del Tibidabo. 

setembre 

23. Volta al Bisaura. Sant Quirze 
de Besora, castell de Montesquiu, 
castell i església de Besora, coll de 
l'Era de Massa, serra de la 
Cogullera, capella de la mare de 
Déu de Montserrat, Sant Quirze de 
Besora. 

24. Del parc de la Riera al parc de 
Can Cuiàs. Cerdanyola, parc de la 
Riera, font de can Lloses, Torre 
Baró, font Apolo, parc de Can Cuiàs. 

octubre 

25. Sant Llorenç del Munt. Torre 
de l'Àngel, el Bolet de can Pobla, 
cingles dels Cavalls, la Mola, cova 
del Drac, el mal pas de can Pobla, 
torre de l'Àngel. 

26. Montjuïc. Palau Nacional, 
ermita de Santa Madrona, la 
Foixarda, el Polvorí, castell del Port, 
palau Sant Jordi, jardins 
d'aclimatació, jardins Joan Maragall, 
jardí botànic històric. 

27. Sant Jeroni i el Pont. La Vinya 
Nova, camí dels Francesos, la 
Miranda de Sant Jeroni, camí del 
Port, la Vinya Nova. 

novembre 

28. Circular d'Egara PR C-13. De 
les Fonts a Matadepera, per la vall 
del torrent de la Betzuca. 

29. Collserola. La Floresta, la 
Rierada, salt d'aigua de can Planes, 
Molins de Rei. 
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30. El Penedès. La Granada, Sant 
Valentí de les Cabanyes, ermita de 
Sant Pau, Vilafranca del Penedès. 

31. Parc Fluvial del Ripoll. Font 
d'en Quimet, horta de can Roqueta, 
molí d'en Torrella, parc de la Clota, 
parc de Jonqueres, torrent de 
Colobrers, Sant Vicenç de 
Jonqueres. 

32. Rodal de Sabadell. Parc fluvial 
del Ripoll, sèquia Monar, riu Tort, 
Togores, Sant Pere d'Ullastre, can 
Puiggener. 

33. Montpedrós. Molí Nou, vall del 
Llor, Montpedrós, Colònia Güell. 

desembre 

34. Circular d'Egara PR C-13. De 
Matadepera a Sant Miquel de 
Gonteres, passant per la serra de 
les Pedritxes, pic de l'Àliga i la riera 
de Gaià. 

35. Badalona - Santa Coloma de 
Gramenet. Vall del Pomar, can Ruti, 
poblat iber de les Maleses, Sant 
Jeroni de la Murtra, ca n'Alemany. 

36. Parc del Laberint - Sant Cugat. 
Visita al parc del Laberint, castell 
Fortí, serra de Fotjà, forat el Vent, 
carretera de les Aigües, turó 
Magarola, torre Condrera, Sant 
Cugat. 

Un total de 36 excursions, de les quals 
foren vocals: Núria Casals, de 18; 
Vicenç Peig, de 10; Jordi Lucea, de 7; i 
Toni Orland de 1. 

VISITES CULTURALS GUIADES 

gener 

1. Vilassar de Dalt. Pessebre 
monumental de can Banús, museu 
arxiu i forns romans de la Fornaca.  

2. Fundació Folc Rusiñol. Col·lecció 
privada d'art primitiu. 

maig 

3. Església de Santa Maria del Pi i 
arxiu parroquial. 

4. Museu del Modernisme. 

juny 

5. Rellotges de sol a Cabrils. Col·lecció 
del nostre consoci Andreu Majó i 
rellotges de diverses zones. 

octubre 

6. Fundació J. Mestres Cabanes, de 
Manresa. Visita comentada per 
Isabel Mestres, filla de l'escenògraf 
Josep Mestres i Cabanes. 

7. Cerdanyola del Vallès - museu i 
poblat iber de Ca N'Oliver, Museu 
Modernista de Can Domènec. 

novembre 

8. Tibidabo i torre de Collserola. Camí 
del Cel del parc d'atraccions del 
Tibidabo. Pujada a la torre i a les 
atraccions. 

9. La Fàbrica del Sol. Antic edifici 
modernista que acollia les oficines 
de la direcció de la fàbrica del gas 
de Catalana de Gas. 

10. El nou metro de Barcelona. 
Línia 9 de Can Zam a Bon Pastor i 
línia 10 de la Sagrera a Gorg. Trens 
sense conductor, ascensors i 
escales mecàniques. Parc del 
Molinet, rampa i escales 
automàtiques al barri de Can Zam. 

11. Terrassa. Esglésies 
romàniques de la Seu d'Egara. 

Un total de 11 visites culturals, 7 
organitzades per la vocal Mercè Falcó, 
3 per Núria Casals i 1 a càrrec de 
Francesc Olivé. 

BAGATGE DE CANÇONS 

Sota la direcció de Robert Híjar i Roser 
Castelló, cada segon i últim dijous de 
cada mes ( excepte juliol, agost i 
setembre ), s'ha reunit el grup coral de 
6 a 2/4 de 8 del vespre; i el de bagatge 
harmònic ( grup d'harmòniques ), de 
2/4 de 8 a 2/4 de 9. 

El 3 de juny es va fer una sortida al parc 
de la Muntanyeta, a Sant Boi de 
Llobregat, per tal de cantar i dinar junts. 

Van actuar en el concert de primavera, i 
a la cantada de nadales. 

VIATGES CULTURALS AMB 
AUTOCAR 

1. Del 21 al 24 de maig: les gorgues 
del Tarn,a Occitània. Visites: Millau, 
Mende, Sainte Enimie, gorges del 
Tarn, el canyó de la Dubie, 
Montpeller el vell, la Grota de 
Dargilan, les gorges de la Jonte, 
Rocafort, la Couvertoirade. 

2. Del 19 al 24 de juliol: els castells de 
la vall del Loira i la ruta de sant 
Martí de Tours. Chateauroux, 
Loches, Tours, els castells de Blois i 
d'Amboise-Chinon, l'abadia de 
Fontevraud i Candes, Sant Marti-
Bourges, Clemont-Ferrand i 
Pezenas. 

Vocal dels dos viatges: Mercè Falcó. 

GRUP D’ESTUDIS RURALS 
LLOSES I  PEDRA EN SEC 

 
febrer 

1. Ruta de les barraques de pedra 
seca de Santes Creus. Visita al 
monestir de Santes Creus. Per als 
no caminadors: Pou de Glaç. 
Calçotada. 

març 
2. Sant Martí de Tous. Ruta de les 

barraques de pedra seca i visita a la 
Fou. 

abri l  
3. Pla dels Solers. Sant Climent 

Sescebes, Espolla. (Conjuntament 
amb Geografia i Ciències Naturals). 

Tres sortides amb autocar, vocal August 
Bernat, una conjuntament amb Mercè 
Falcó i una altra amb Josep M. 
Panareda. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES 

febrer 

1. Joan Amades i Gelats. Del Raval a la 
llegenda. A cura de Teresa Sadurní i 
Joan Serra Arman. 

setembre 

2. Lluís Grifell. Viatge al país del 
pèndol. Presentació a cura de 
Ferran Alexandri, Josep Ruaix i 
Josep Antoni Pladevall. 

PASSEJADES I  SORTIDES 
CULTURA I  NATURA 

gener 

1. Jardins al barri de les Corts. 
2. Visita al Museu Palmero, torrent i 

font del Bacallà. 

març 

3. Vil·la Joana i Centre d'Informació del 
parc de Collserola. Pantà de 
Vallvidrera, font de la Budellera i 
Vallvidrera. 

maig 

4. Sant Boi de Llobregat. El poble de 
Sant Boi, el seu barri antic, el 
museu i les termes romanes. 

setembre 

5. Les platges de Barcelona. Xerrada 
sobre les platges d'ahir, d'avui i de 
demà. Passeig per les platges de la 
Barceloneta i Sant Sebastià. 

novembre 

6. La Digonal, de Glòries al mar. Parc 
Central i parc de Diagonal Mar; 
passeig amb el tram Besòs. 

Cinc sortides amb la vocal Núria Casals, 
i 1 amb el vocal Vicenç Peig. 
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CONFERÈNCIES PROJECCIONS 
I  ALTRES ACTES CULTURALS 

abri l  

1. "Elements simbòlics dels templers". 
A càrrec de Marc Martinez i Rex. 

maig 

2. "Chopin en el bicentenari del seu 
naixement". A cura de Joan Vives. 

juny 

3. "L'eclipsi de sol del 1905". A cura de 
la Dra. en Història de l'Art, M. 
Encarnació Soler i Alomà. 

octubre 

4. "La farga catalana". A càrrec d'Albert 
Pilachs i Ermengol Gassiot. 
(Conjuntament amb la Secció de 
Muntanya ). 

novembre 

5. "Les darreres fargues, les mines i la 
fàbrica del ferro de la Sènia". A cura 
de Víctor Fuses i Estanislau Torres 
(Conjuntament amb la Secció de 
Muntanya). 

6. Homenatge al poeta Màrius Torres. 
Amb motiu del centenari del seu 
naixement, a cura de Montserrat 
Badia. 

desembre 

7. Projecció vídeo “Escapada als 
castells del Loira”. De Francesc 
Olivé Guilera. 

8. Conferència"Les fargues i el treball 
del ferro del Ripollès". A càrrec de 
Jeroni M. Surroca ( Conjuntament 
amb la Secció de Muntanya). 

ACTIVITATS MUSICALS 

maig 

1. Concert: Quartet de corda 204. 

juny 

2. Concert: Quintet KLIMT. 

3. Concert de primavera: a càrrec del 
Bagatge de cançons. 

octubre 

4. Concert de baríton i guitarra. García 
Lorca, cançons i poemes. 

5. Òpera: El rapte del serrall, 1a part. 
(projecció). 

6. Concert: The Lord Trio. Amb la 
col·laboració dels Amics de Mozart 
de Barcelona. 

novembre 

7. Òpera: El rapte del serrall, 2a part. 
(projecció). 

8. Concert: Quintet Polissons. Gener 
Salicrú (clarinet), Carme Arrufat 
(flauta ), Lidia Miralles (oboè), 
Oleguer Bertran (trompa) i Pepa 
Fusté (fagot). 

desembre 

9. Opereta: L'Hostal del Cavall Blanc. 
(projecció). 

10. Cantada de nadales. A càrrec 
de Bagatge de cançons i Bagatge 
harmònic, amb actuació de Salomé 
López (piano) i Francesc Consola 
(gaita). 

Vocals de les 10 activitats: Mercè Falcó 
i Joan Manuel Martínez-Moro. 

GRUP D'ARQUEOLOGIA 
PELEGRÍ CASADES I  

GRAMATXES 

El Grup d'Arqueologia Pelegrí Casades i 
Gramatxes es va formar per iniciativa 
de Francesc Beato i d’un grup de socis; 
consta actualment de setze 
col·laboradors. 

Després de diverses reunions prèvies 
s'iniciaren les reunions de treball a 
partir del mes d'abril del 2010 i també 
entrevistes amb Joan Roca, director del 
Museu d'Història de la Ciutat, que ens 
proposà una possible reedició del Full 
d'instrucció arqueològica de 1991, i 
amb la Sra. Marta Valeri Casades, que 
ens proporcionà dades del seu avi 
Pelegrí Casades i Gramatxes. 

Jordi Solà ha tingut la gentilesa de 
dibuixar un logotip que s'utilitza ja en 
totes les comunicacions del grup. 

S'han fet dues visites culturals: 12 de 
maig de 2010. Visita a la domus 
romana i sitges medievals del carrer de 
la Fruita, sinagoga del carrer Marlet i 
recintes medievals i muralla romana del 
carrer dels Banys Nous, de Barcelona. 
20 d'octubre de 2010. Es visità la 
muralla romana i l'arxiu de l'Associació 
Excursionista d'Etnografia i Folklore, del 
carrer d'Avinyó. 

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 Tolós i Carreras. 

Antoni Parellada i Estruch. 

Joan Manuel Martínez-Moro. 

M. Mercè Falcó i Saldaña. 

August Bernat i Constantí. 

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 en aquesta 
memòria anual. Sense la seva 
col·laboració no hauria estat possible, 
en benefici del CEC i dels seus 
associats. 

Al marge de donar-los les gràcies, és 
just que es faci constar el 
reconeixement a la seva tasca dins la 
memòria d’unes activitats que ells han 
fet realitat. 

COMISSIONS

REFUGIS 
 

REFUGI D’AMITGES 

S'han fet les actuacions de 
manteniment previstes, així com la 
nova instal·lació d’una càmera que 
permet des del web del Centre veure el 
temps que hi fa, gràcies també a una 

instal·lació de banda ampla. També s’ha 
instal·lat una estació meteorològica. 

En el contenciós amb l’Ajuntament 
d’Espot sobre la propietat del refugi 
l’Audiència de Lleida ha dictat 
sentencia favorable al Centre en el 
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recurs presentat per l’ajuntament en 
contra a la sentencia també favorable 
al Centre del jutjat de Tremp. Això 
suposa el ple reconeixement de la 
nostra propietat sobre el refugi 
qüestionada pel ajuntament d’Espot. 

REFUGI JOSEP M. BLANCH  

En aquest refugi s'han fet millores 
destinades a l’estalvi d’energia 
elèctrica, la instal·lació d’una càmera 
per veure l’estat del temps de banda 
ampla i la potabilització de l’aigua amb 
raigs ultraviolat. 

Atès que el refugi en la seva localització 
actual fou construït per la companyia 
Endesa en substitució del que queda 
inundat i atès que el Centre no 
disposava de cap document que 
acredités que aquest refugi era per a 
l’ús del Centre, així com cap document 
que pogués justificar la seva propietat, 
per aquest motius es feren actuacions 
amb els assessors legals per poder 
garantir els drets del Centre. 

D’aquestes actuacions es va concloure 
que era imprescindible establir 
negociacions amb Endesa per aclarir 
que el Centre en tenia efectivament un 
dret d’ús. Després d’unes complexes 
negociacions per trobar un acord que 
fos legalment correcte i respectés els 
interessos del Centre i d’Endesa es va 
signar un contracte.  

La conclusió es que el Centre té ara 
reconegut un dret d’ús del refugi sense 
cap cost per 60 anys amb lliure accés i 
un acord de col·laboració entre les dues 
parts per facilitar el compliment de les 
disposicions sobre plans d’emergència 
de preses.  

Per acord del parc recollit en la llicència 
d’obres de l’ampliació i per imposició 
del parc d’una data per a la retirada de 
la línia elèctrica que abasteix el refugi, 
serà necessari fer una sèrie 
d’inversions per dotar el refugi d’un 
electrogenerador propulsat per gas i 
una instal·lació de plaques solars . La 
companyia Endesa s’ha compromès a 
col·laborar en la inversió total per 
suprimir la línia. 

REFUGI CIRÍAC BONET 

Finalment, després de les sentències 
judicials, també favorables al Centre, ha 
estat possible poder recuperar el refugi 
i contractar uns nous arrendataris, en 
Carles i la Inés.  

En el nou contracte d’arrendament, el 
Centre es comprometré a fer les 
millores de la teulada, i els nous 

arrendataris de fer diverses millores 
que permetran donar un servei complet 
als usuaris del refugi. 

Totes aquestes millores s’han acabat i 
el refugi finalment s'inaugurarà el 
2011. 

XALET DE LA MOLINA  

Un cop rebérem la negativa de la 
Diputació de Girona del pla presentat 
per finançar les obres del xalet, 
tinguérem una reunió amb el conseller 
Sr. Joaquim Nadal, on s’acordà un nou 
pla consistent en la participació de 
diverses administracions per fer, en una 
primera fase, les obres de consolidació 
estructural i, un cop fet això, en una 
segona fase, fer les inversions 
necessàries per adaptar el xalet a les 
normatives vigents. 

D’una part el Departament d’Obres 
Públiques i Política Territorial 
contribuiria amb 300.000 €, d’una altra 
part, el Consell Català de l’Esport, amb 
300.000 € i la Diputació de Girona amb 
la mateixa quantitat. 

Aquest acord s’escenifica el dia 30 
d’octubre a l’Ajuntament d’Alp, amb 
assistència del conseller Joaquim Nadal 
, el Sr. Manel Hivern, del Consell Català 
de l’Esport i el Sr .Joan Planella, alcalde 
de Puigcerdà, en representació de la 
Diputació de Girona, amb assistència 
de socis del Centre i mitjans de 
comunicació locals. 

Quedava per resoldre el tema de les 
indemnitzacions per part de qui va fer 
les obres que afectaren el xalet. 
Finalment s’arribà a un acord 
extrajudicial, per disposar del ajuts 
esmentats, amb la promotora, les 
asseguradores i l’empresa d’enginyeria. 

Un cop disposarem d’aquests 
compromisos iniciarem la preparació 
del corresponent projecte que 
s’encarregà al gabinet d’arquitectes del 
Srs. Buixadé i Margarit. 

Amb aquest projecte i el projecte bàsic 
fet pel nostre arquitecte J. Barceló 
l’Ajuntament d’Alp ens va concedir la 
llicència d’obres per fer-les l’any 2011.  

Amb la situació creada pels canvis a 
l’administració de la Generalitat i a 
causa de les dificultats de finançament, 
no s'han rebut cap confirmació de les 
administracions implicades, tret del 
Incasol, que signifiquen un compromís 
per part del Consell Català de l’Esport i 
per part de la Diputació de Girona que 
ens permetrà anar a una entitat de 

crèdit per trobar finançament per 
engegar les obres al més aviat possible. 

XALET JULI SOLER SANTALÓ 

El xalet ha tingut una davallada 
important en el nombre de 
pernoctacions a causa de la guerra de 
preus entre els establiments hotelers 
de la vall d’Aran. 

Ha culminat el pla de millores pactat en 
el contracte. Cal destacar el gran èxit 
que té la terrassa exterior del xalet un 
cop s’ha empedrat el terra. 

LA RENCLUSA 

Aquest refugi gestionat pel Consejo de 
la Renclusa, el Centre hi participa amb 
el 50 %, juntament amb la Federació de 
Muntanya d'Aragó (FAM). 

El refugi és un dels més actius dels 
Pirineus, amb un important nombre de 
pernoctacions i un dels millors 
rendiments econòmics per al Centre. 

Recentment la FAM ha establert un 
sistema de control i assistència en els 
guardes que garantirà disposar de la 
informació sobre la marxa del refugi. 

A la fi de l’any 2010 acaba el contracte 
amb els actuals guardes. Segons es va 
acordar en el seu moment el desig de la 
FAM i del Centre és renovar-lo per deu 
anys. 

REFUGI D’ULLDETER 

Els nous arrendataris han fet millores 
en el refugi consistents en una nova 
escomesa d’aigua de 150 metres des 
de el riu, enrajolat de diferents espais, 
una estufa nova i eliminació d’elements 
fora d’ús. Una caseta per al gas propà i 
millores en les instal·lacions d’aigua 
interior. 

El nombre pernoctacions no estat 
inferior al que s'esperava. Al refugi hi 
calen altres millores per estar al mateix 
nivell de condicions que els altres. 

REFUGI VENTOSA I  CALVELL 

En aquest refugi s’han fet importants 
millores, especialment pel que fa a 
calefacció i energies renovables i la 
instal·lació d’una càmera per connectar-
la al web del Centre.  

El refugi es troba afectat per la 
Resolució de 17 de Setembre de 1998 
per la que en va esdevenir bé de domini 
públic, amb la declaració d’utilitat 
pública. Per aquesta raó les autoritats 
del parc de Aigüestortes demanen un 
nou contracte que anul·li l’anterior 
subscrit amb la empresa agrícola i 
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forestal. Les condicions demanades per 
canviar el contracte eren inassolibles 
per part del Centre, tan econòmicament 
com de durada del contracte i pels 
condicionaments futurs. Per aquestes 

raons el Centre demana l’empara del 
Síndic de Greuges per tal de poder 
negociar unes condicions que permetin 
al Centre seguir amb la gestió del 
refugi. 

 

 

EVOLUCIÓ PERNOCTACIONS ANUALS DELS REFUGIS DEL CEC 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MOLINA 9254 9574 9689 9918 9385 8581 8473 0 0 0 0 

SALARDÚ 9597 7338 8896 7745 7796 7218 7507 6517 8622 7438 6123 

ULLDETER 3415 3000 3209 3601 3832 3098 3413 2406 3499 2994 3098 

AMITGES 6793 7342 7581 7330 7514 7044 7655 7012 6833 7286 6906 

VENTOSA  6806 6972 6957 7324 7498 7215 7652 6512 6844 7421 6887 

RENCLUSA 7417 5081 5508 5800 5900 6479 6997 7200 7560 9613 9137 

BLANC 2811 3103 2792 2974 2418 5362 5450 5362 5119 5611 5922 

SIURANA 2564 2239 2209 1403 1672 1545 1592 1187 2287 0 0 

TOTAL  48657 44649 46841 46095 46015 46542 48739 36196 40764 40363 38073 

 
 

ESPORT ADAPTAT 
 

NATACIÓ 

Vuit dels nostres nedadors van 
participar en les sis jornades de lligues 
catalanes i als dos campionats de 
Catalunya el d’estiu i el d’hivern.  

El nedador Albert Martínez va participar 
als campionats d’Espanya celebrats a 
Madrid i al campionat escolar celebrat a 
Saragossa amb nedadors absoluts. 

En Kilian, en Josep i en Jordi van 
participar a les travessies als ports de 
Barcelona i de Sitges. 

En Josep, que és cec total, va prendre 
part en la Copa Nadal, amb l’aigua del 
port a 13º C. 

MUNTANYA 

S’han dut a terme les següents 
activitats: sortida al massís del Garraf. 
Una sortida de dos dies per la 

Catalunya Nord. A Montserrat, al Costa 
Pubilla. Una sortida per la riba del riu 
Ripoll, on vam tenir oportunitat de 
practicar ciclisme i com no la de l'Ordal 
a fer el nostre pessebre de fang que el 
deixàrem a la capella del Casal d’Avis. 

ESQUÍ NÒRDIC 

Conjuntament amb la Secció d’Esquí 
Nòrdic vam participar en les següents 
sortides: Tuixén, Guils, Beret i Los 
Llanos de l’Hospital. 

JOVENT 
El Grup de Jovent ha programat 19 
activitats ordinàries al llarg del 2010. 
D’aquestes se n’han realitzat deu amb 
una mitjana de participació de vuit 
joves per activitat. 

A banda, s’han realitzat quatre 
activitats estacionals: 

1. Setmana santa a la Serra de 
Tramuntana, amb 13 participants. 

2. Ruta d’estiu a Eslovàquia, amb 9 
perticipants. 

3. Travessa d’estiu pel parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, amb 14 participants. 

4. Campament d’estiu a Ulldeter, amb 
25 participants. 

Volem destacar i agrair la feina feta 
pels monitors d’aquest Grup, però molt 
especialment la tasca d’Àlvar Arenas, 
responsable del Grup de Jovent des de 
2005, sempre inquiet i receptiu que, 
per motius professionals, ha emigrat a 
altres terres. 

DINAMITZACIÓ 
SOCIAL 

5. Presentació del DVD i 
conferència/col·loqui sobre 
l’escalada a Mali. 

6. Balls en línia.  
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7. Presentació del llibre de Cossetània 
Edicions, L'Alt Solsonès, de Maria 
Dot, Francesc Garrigós i Raimon 
Rovira.  

8. “El Baltoro (Karakoram)”, a cura de 
Dolors Heras i Ismael Viu. 

9. Projecció de les dues pel·lícules 
guanyadores del Festival 
Internacional de Cinema de 
Muntanya del 2009: Expedition 
Manaslu (Alemanya), alpinisme 
extrem, millor film de muntanya i 
The sharp end (EUA), escaladors al 
límit, millor film d'esports de 
muntanya. 

10. Benvinguda a l'estiu. 

11. “El canvi climàtic a les 
glaceres dels Pirineus”, a cura del 
glaciòleg Jordi Camins, alpinista, 
esquiador, i autor del llibre La 
glacera de l'Aneto. Efectes del canvi 
climàtic en imatges.  

12. “¿Era realment Jesús el 
Messies d'Israel? Lluc respon a la 
pregunta del summe sacerdot 
Teòfil”, a cura de Josep Rius-Camps, 
guanyador del premi Ciutat de 
Barcelona del 2009.  

13. “Vivències”, una recerca dels 
fets més reconeguts del nostre 
consoci Jordi Pons. Va ser presentat 
pel mateix Jordi Pons.  

14. “La dona inuit i el seu paper 
en la cultura tradicional esquimal”. 
A cura d'en Francesc Bailón Trueba.  

ACTIVITATS PER A 
INFANTS 

Durant el 2010 la Junta de la Comissió 
ha continuat desenvolupant la seva 
tasca sense canvis en la seva 
composició. 

Com a punt important cal destacar el 
compromís de la Junta i diversos pares 
en l’organització d’activitats com a 
vocals. Això ha permès realitzar 22 
excursions. Tenint en compte els 
períodes festius, aquest nombre de 
sortides representa gairebé una 
activitat cada 15 dies. Aquest ritme ha 
permès consolidar el grup, i ha enfortit 
la relació entre els membres de la 
Comissió, grans i petits. Per altra 
banda, ha permès fer un ventall molt 
ampli d’activitats, combinant les 
tradicionals d’alpinisme amb sortides 
més lúdiques: des de la iniciació a 
esports d’hivern com l’esquí nòrdic, a 
l’ascensió al pic Peric, o des de una 

sortida en bicicleta acabant amb una 
remullada a la platja de S’Agaró, a una 
excursió de dos dies pel Montsant 
coincidint amb la celebració de la 
castanyada. 

De les 22 excursions realitzades, una 
part important han estat excursions en 
cap de setmana. En total s’han fet nou 
excursions amb pernoctació d’una nit. 
Això ha permès arribar a llocs més 
llunyans i fer activitats de més d’un dia. 
També ha permès la convivència dels 
infants i els adults en una situació 
diferent de l’habitual.  

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 Briançon 
(Alps francesos). Aquesta estada va ser 
molt enriquidora per a totes les famílies 
que varen participar, que varen poder 
fruir d’impressionants excursions i 
sortides, del foc de camp, dels àpats 
conjunts, d’activitats de lleure, de la 
convivència...  

A fi d’arribar a un major nombre de 
famílies s’ha intentat que les activitats 
que realitza la Comissió d’Infants fossin 
publicades també en el Newsletter 
(butlletí informatiu que s’envia als socis 
del CEC per correu electrònic).  

La Comissió d’Infants realitza la 
pràctica totalitat de les seves sortides 
amb vehicles propis. A fi de permetre, a 
aquelles famílies que no disposen de 
vehicle, participar en les nostres 
sortides, en caràcter experimental, ha 
entrat en funcionament un mecanisme 
per posar en contacte aquestes famílies 
amb aquelles que disposen d’espai 
sobrer en el seus cotxes.  

Tanmateix, la Junta de la Comissió en 
fer balanç també ha de destacar dos 
elements de preocupació.  

D’una banda la crisi econòmica ha 
comportat que fos més difícil assolir el 
quòrum necessari per realitzar les 
activitats que suposen un major esforç 
econòmic per les famílies (pel cost de 
l’allotjament, per les activitats de 
pagament com el forfet d’esquí o 
lloguer de material). Per al 2011 no 
s’espera que aquesta situació millori i 
s’ha tingut en compte en la 
programació d’activitats. 

Per altra banda, si bé han entrat nous 
infants a la Comissió, no ho fan amb 

l’assiduïtat dels membres existents, i 
per part dels progenitors no hi ha el 
nivell de compromís necessari per 
donar el pas i convertir-se amb vocals 
d’excursió. Per tant, un cop els fills de 
l’actual Junta s’incorporin al grup de 
Jovent, a menys que les coses canviïn, 
pot succeir que no sigui possible 
mantenir el nombre de sortides assolit 
aquests darrers dos anys. 

Una a una, les sortides realitzades 
durant aquest 2010 han estat les 
següents: 

ACTIVITATS 

1. 10 de gener. Tuixén. Esquí de fons, 

2. 23 i 24 de gener. Andorra. Esquí 
alpí. 

3. 7 de febrer. Montserrat. Matinal al 
Montgròs + calçotada. 

4. 20 i 21 de febrer. Sant Joan de 
L’Erm. Esquí de fons i raquetes de 
neu. 

5. 7 de març. Amer – coll de Bas. BTT-
via verda. 

6. 20 i 21 de març. Vall d’Aran, 
Salardú/estanys de Baciver, amb 
raquetes. 

7. 25 d’abril. La Mussara. Ascensió a 
la Mussara per les Tosques. 

8. 1 i 2 de maig. Congost de Mont-
rebei travessa del congost de Mont-
rebei. 

9. 16 de maig. Berguedà. Ascensió al 
pic de Gallina Pelada. 

10. 29 i 30 de maig. Matarranya 
Caminada per el Matarranya. 

11. 13 de juny. Serra del Cadí. 
Ascensió als pics de Tres Canaletes. 

12. 27 de juny. Núria. Ascensió al 
pic de Noucreus. 

13. 10 i 11 de juliol. Andorra. 
Ascensió al pic de Montmalús. 

14. 25 de juliol. Girona Quart – 
Sant Feliu amb BTT. 

15. 1 al 15 d'agost. Alps 
francesos. Campaments d’estiu. 

16. 1 al 15 d’agost. Pirineus. 
Campaments d’estiu. 

17. 18 i 19 de setembre. Pic Peric. 
Estada a les Bulloses. 

18. 17 d’octubre. Montserrat .Cim 
de Sant Jeroni. 
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19. 24 d’octubre. Vallcebre. 
Excursió als cingles de Vallcebre. 

20. 6 i 7 de novembre. Montsant. 
Castanyada a Cornudella de 
Montsant- 

21. 28 de novembre. Tavertet. 
Volta pels cingles de Tavertet. 

22. 11 i 12 de desembre. Garrotxa 
sopar de Nadal + castell de Colltort. 

JOVES 
No presenten memòria. 

RELACIONS 
INSTITUCIONALS 

En relació a la UIAA hem fet un procés 
d'investigació de tota la història entre el 
Centre i l'esmentat organisme. Tenim 
dades del vincle original com a 
membres fundadors i de ple dret, del 
moment de l'expulsió i de la readmissió 
en unes noves condicions. Estem en 
condicions de pensar, amb força 
fonament, que el Centre podria 
reclamar l'estatus original. 

En aquest moment el procés viu un cert 
bloqueig. No podem fer res en cap 
direcció fins que el Centre disposi 
d'alguns documents que acreditin el 
que les investigacions ens han portat a 
pensar, especialment l'acta de 
readmissió i els estatuts vigents de la 
UIAA. Estem a l'espera que el Centre 
reclami i aconsegueixi aquesta 
documentació. 

COMPETICIONS 
 

I I  CURSA DE LA LLUNA 

El cap de setmana del 27 de febrer 268 
persones van agafar el cremallera que 
pujava a Núria per viure la festa que el 
Centre Excursionista de Catalunya i Vall 
de Núria van proposar als amants de la 
muntanya. La cronoescalada popular al 
Puigmal amb esquís de muntanya 
prevista per dissabte al vespre es va 
veure truncada per les condicions 
meteorològiques, que van fer 
impossible l’ascensió. Dissabte al 
migdia va començar a ploure de 2.500 
m en avall desestabilitzant el mantell 
nival i augmentant el risc d’allaus, per 
tant, el comitè organitzador que va 
intentar seguir amb el recorregut inicial 
fins a l’últim moment, va haver de 
plantejar finalment una cursa per les 
pistes d’esquí de Vall de Núria, 
mantenint un desnivell superior als 800 
m.  

Amb la neu humida i pesada els 188 
participants de la cursa van haver de 
pujar tres vegades un desnivell de 288 
m baixant sempre per la mateixa pista. 
Així, la cronoescalada es va convertir en 
una cursa tècnica on el canvi de pells i 
l’estat de la neu van posar a prova 
l’experiència dels corredors i van 
determinar el pòdium.  

Finalment, Joan Maria Vendrell, de 
l’Esquí Club Camprodon va quedar 
primer en arribar a la meta en 43’ 40’’, 
seguit del seu company de club en Pau 
Costa amb 44’ 18’’ i del guanyador de 
la cursa de l’any passat, Agustí Roc, 
amb 44’ 21’’. En la categoria femenina, 
la primera en arribar va ser Pilar 
Quesada del Club Peñalara madrileny, 
amb 1h 02’ 11’’, seguida d’Anna Comet 
amb una diferència de poc més de 4 
minuts i tercera fou Elisenda Genís de 
la Unió Excursionista de Vic amb 1h 10’ 
05’’. 

Com a espectadors de la cursa, gaudint 
de la muntanya hivernal de nit i donant 
caliu i ambient les 73 persones que 
raquetes en mà, van venir a la 
passejada, van poder fer una petita 
volta per l’estació de Núria i van poder 
animar els corredors en pujades i 
baixades. Sense voler-ho, la cursa es va 
convertir en un espectacle visual molt 
atractiu per als espectadors, que veien 
passar els corredors amb els llums 
frontals a tota velocitat amunt i avall 
per tot Núria. 

52 RAL ·LI D’ESQUÍ DE 
MUNTANYA DEL CEC 

El cap de setmana del 10 d’abril el 
Centre Excursionista de Catalunya ha 
organitzat la 52a edició del Ral·li CEC 
d’esquí de muntanya, la històrica cursa 
que aquest any es desenvolupava a la 
vall de Conangles, a la Vall d’Aran, dins 
del parc natural d’Aigüestortes.  

El repte que aquest any es va plantejar 
l’equip organitzatiu va ser marcar un 
itinerari de 3.000 m de desnivell, tornar 
a les curses d’abans, físicament dures, 
fora de l’abric de les estacions d’esquí, 
amb trams alpins i tècnics on els 
corredors havien de descalçar-se els 
esquís, posar-se els grampons i caminar 
canal amunt. 

El repte es va assolir, i tant 
l’organització com els corredors es van 
adonar que aquesta no havia estat una 
cursa com tantes altres. Sis canvis de 
pells, dos canals a peu amb ajuda de 
cordes fixes instal·lades, l’ascensió a 
tres cims i 2.800 m de desnivell 
marcats amb banderes verdes i 

vermelles, dos avituallaments sòlids i 
un de líquid i tres itineraris marcats per 
donar cabuda a tots els corredors.  

161 persones van prendre part en la 
cursa, 37 equips (de 2 o 3 persones) 
corrien l’itinerari més llarg, 16 equips 
un itinerari de 2.000 m aproximats de 
desnivell i quatre equips i 23 corredors 
individuals l’itinerari de 1.200 m de 
desnivell. La sortida per als corredors 
del recorregut 3.000 i 2.000 m es va fer 
al costat del refugi Sant Nicolau, a la 
cota 1.600 m, al costat de la boca sud 
del túnel de Viella, tocades les 7 del 
matí per evitar que el sol i la calor que 
estaven previstes, i que finalment es 
van complir, desfessin la neu i 
comprometessin la seguretat de la 
cursa. Els primers 160 m de desnivell 
els van fer a peu amb els esquís a 
l’esquena, però de seguida els 
corredors es van haver de calçar els 
esquís per pujar en direcció al port de 
Rius i al tuc del Sarrahera. Jumere 
Wilfrid i Raúl López ja passaven primers 
per el control de cim i així van acabar la 
cursa, perseguits de prop per Joan 
Maria Vendrell i Alfons Gaston. A la 
primera baixada, però, Vendrell va 
trencar un dels esquís, quedant fora de 
cursa una de les parelles amb més 
possibilitats de podi del ral·li. 

XX CURSA CEC DE 
COLLSEROLA 

El diumenge 21 de novembre vam 
celebrar la 20a edició de la Cursa CEC 
de Collserola. 18 km i 800 m de 
desnivell d'un exigent i estètic 
recorregut que va posar a prova als 850 
participants. 

Amb la intenció d'apropar la muntanya 
a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona i 
el Centre Excursionista de Catalunya, 
organitzen aquesta cursa que, des de fa 
20 anys, quan Lluís Arnau la va idear i 
promoure, ha estat una referència en 
les proves esportives a l'aire lliure de la 
nostra ciutat. 

Enguany, la cursa s'iniciava amb un 
emotiu minut de silenci en memòria de 
Francesc Beato Vicens, col·laborador en 
moltes de les edicions de la Cursa de 
Collserola. Força estona abans, però, 
els participants ja es començaven a 
reunir a la plaça del campus Nord de la 
UPC, punt de sortida i arribada de la 
cursa, per tal d'enllestir totes les 
qüestions tècniques i començar a 
escalfar les cames. Entre ells hi podíem 
trobar inscrits en Frank Jiménez de 71 
anys i en Ramón Leona de 10 anys, el 
corredor de més edat i el més jove 
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respectivament. Corredors vinguts de 
fora de l'àrea metropolitana confirmen 
que la prova s'està fent un lloc dins del 
calendari de les curses de muntanya 
del país. Com a novetat d'aquesta 
edició, al poliesportiu de la UPC, una 
sèrie d’activitats esperaven als més 
petits perquè ells també poguessin 
gaudir d’un bon dia de cursa. 

Com a tota cursa de caire popular la 
diferencia del ritme i la preparació dels 
participants és molt heterogènia. Amb 
la cursa ja engegada, els corredors 
formen una serp multicolor que s'enfila 
pels lloms de la serralada i que es va 
estirant cada vegada més. La llarga 
pujada cap a Sant Pere Màrtir, el punt 
més alt de la cursa, representa el 
primer gran obstacle i comença a 
desvetllar qui són els participants més 
preparats. Pujades i baixades s'alternen 
impedint els participants assolir un 
ritme constant, imposant així més 
duresa a la prova. Davant de tot, un 
grupet de 5 corredors és seguit de prop 
pel que serà el guanyador absolut de la 
prova. Es tracta d'en Pau Zamora Pérez 
del DISTANCE, que creuarà la línia de 
meta a la plaça del Campus nord de la 
UPC amb un temps de 1h 12 min i 42 
seg seguit a només tres segons d'en 
Marc Carós Santacreu del DIEDRE. En 
David Bernardo Sabanes del 
CALIFORNIA SPORTS arribà 1 min i 44 
seg més tard en tercera posició. Una 
estona després, arribava la Mercedes 
Arcos Zafra del INTEMPERIE, amb un 
temps de 1 h 29 min i 33 seg primera 
dona classificada, seguida de la Ruth 
Guillem a 5 min i 8 seg de distància. 

VI I I  RAID WIAR 

El dissabte 3 de juliol la Cerdanya ha 
acollit la 8a edició del raid WIAR, 
organitzat pel Centre Excursionista de 
Catalunya, un raid internacional femení 
que cada temporada se celebra a un 
lloc diferent de la geografia catalana i 
que té com a principal objectiu 
incentivar l'esport i la pràctica 
competitiva femenina en l'àmbit de les 
activitats en el medi natural. 
Després que la primera edició, l'any 
2003, arrenqués a la població ceretana 
de Puigcerdà, vuit anys després ha 
tornat a donar el tret de sortida a 
Puigcerdà a un total de 25 equips, 50 
dones de Catalunya i Espanya, i algunes 
vingudes de l'estranger. 

A les 10 del matí les aigües de l'estany 
de Puigcerdà han acollit la primera 
secció, un tram nedant, i els carrers de 
Puigcerdà, un tram d'orientació urbana 
a peu que han servit per anar obrint 

boca del que ha resultat ser un dels 
WIAR més exigents i tècnics dels últims 
anys. Ja sobre les bicicletes de 
muntanya, els equips deixaven 
Puigcerdà per dirigir-se a Bolvir on els 
esperava una altra orientació urbana, 
aquesta vegada cicloorientació pels 
seus carrers visitant llocs emblemàtics 
del poble com són el seva torre del barri 
del Castell i la seva església. Tot seguit 
han continuat pedalant, passant pel 
camí de l'aigua, a Guils de Cerdanya on 
els esperaven les assistències. La 
tercera secció del raid portava les 
corredores fins a l'estació de Guils-
Fontanera en un trekking amb força 
desnivell i on la bona orientació era clau 
per trobar un control de pas situat en 
un sender dels recent creats senders de 
la Cerdanya. Aquest control ha fet 
perdre força temps a moltes corredores 
per la seva difícil orientació. Des Guils-
Fontanera iniciaven una llarg tram de 
carrera sense veure les assistències, de 
més de cinc hores per a l'equip més 
ràpid, on primer pujaven amb bicicleta 
de muntanya fins a la pleta del Pas, lloc 
on iniciaven l'etapa reina del raid, un 
trekking d'alta muntanya, que les 
portaria primer a visitar el llac de 
Malniu, tot seguit pujar al cim més alt 
de la Cerdanya (de 2.914 m), el 
Puigpedrós. El descens les portava al 
cim del Pedredreta i el refugi de Malniu, 
per anar de nou a la pleta del Pas a 
trobar les bicicletes. La tercera part 
d'aquest llarg tram sense assistències, 
els equips farien un tram de BTT que 
combinava un primer descens per pista, 
per continuar per camins i senders més 
tècnics, on l'orientació i la bona 
estratègia era clau per trobar els 
controls de pas. A l'últim control, situat 
a la pista esportiva del poble d'All, cada 
corredora havia de superar una prova 
de tir amb arc per tal d'aconseguir 
bonificar amb alguns minuts. Tot seguit 
es van dirigir al poble Ger, on trobaven 
les assistències, el darrer punt per 
recuperar forces abans de continuar 
amb les últimes seccions del raid. 

Per acabar una combinació de 
disciplines portaven els equips del 
palau de congressos d'Alp. Primer un 
tram de cursa a peu, on calia seguir un 
Sender de la Cerdanya del riu que porta 
de Ger al riu Segre, allà, a la vora de la 
Palanca, havien de creuar el Segre per 
una tirolina, i tot seguit, i ja en el poble 
de Sanavastre, havien de patinar fins a 
Alp. Situades ja a Alp, havien de fer una 
última orientació urbana pel carrers, 
que les portava a visitar quatre punts 
emblemàtics del poble, l’església, les 
fonts i la torre del Riu. 

Sense sorpreses, i després de gairebé 
nou hores de cursa, les corredores de 
l'equip Cassall, Gemma Arró i Núria 
Picas, creuaven en primera posició la 
línia de meta situada al palau de 
congressos d'Alp. Les corredores del 
Casallo es mostraven molt contentes en 
arribar i comentaven que "malgrat la 
diferència que portàvem mai ens hem 
relaxat" i "ha estat dur i exigent, més 
que l'any passat, però hem gaudit molt". 
En segona posició entraven les 
corredores de l'equip UEUSeu Esports-
Mountain runner, Roser Espanyol i 
Gemma Roca, i en tercera posició 
l'equip de Burgos Sports Sisters de les 
germanes Bàrbara i Natalia que 
destacaven que «ens ha encantat, 
aquest any l'orientació i la bona 
estratègia eren claus i el recorregut 
espectacular, el tram d'alta muntanya 
s'ha fet molt dur, però ens ha descobert 
uns llocs impressionants de la 
Cerdanya». En total han estat prop de 
80 km de raid amb uns 2.600 m de 
desnivell acumulat. 

En el raid d'aquest any gràcies a un 
acord entre l'Hospital de Puigcerdà i 
Bellvitge, s'ha pogut realitzar un estudi 
mèdic a les corredores. Després de 
l'exercici intens de resistència, alguns 
estudis clínics han descrit l'elevació de 
la troponina, un marcador de dany 
cardíac. No és ben coneguda la 
importància d'aquesta elevació, ja que 
no està clar si representa un cert 
prejudici sobre el cor o bé si és el 
resultat de l'alliberament de troponina 
per part de la cèl·lula cardíaca que es 
troba en un procés de reparació 
constant i, per tant, no té importància 
fisiopatologia. No hi ha cap estudi sobre 
aquest tema fet en dones que 
participen en raids i curses de llarga 
distància. Per aquest motiu, 
l'organització del WIAR ha aprofitat 
aquest esdeveniment per fer aquest 
estudi clínic que serveixi per conèixer si 
en les dones que participen en un raid 
d'un dia de durada tenen una elevació 
de les troponines. I en cas afirmatiu, 
quin significat pot tenir. Abans i després 
del raid els responsables de dur a 
terme aquest estudi van fer les 
pertinents extraccions de sang a les 
corredores, gairebé totes elles 
disposades i encantades de poder 
participar en aquest estudi. Els 
resultats es faran saber tant aviat com 
finalitzi l'estudi. 

Aquesta cursa organitzada pel Centre 
Excursionista de Catalunya, sota la 
direcció d'Emma Roca i Mònica Aguilera 
no hauria estat possible sense l'ajuda 
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de prop de 40 voluntaris i la 
col·laboració i patrocini d'entitats 
públiques i privades que han fet realitat 
que un cop més hagi pogut fer-se un 
raid únic, un raid exclusiu per a dones, 
on precisament són elles les principals 
protagonistes. 

Volem agrair la col·laboració de l'Institut 
Català de la Dona, Consell Català de 
l'Esport, Consell Comarcal de la 
Cerdanya, Ajuntament de Puigcerdà, 
Ajuntament de Bolvir, Ajuntament d'Alp, 
Ajuntament de Ger, Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya, Ajuntament d'All i 
Ajuntament de Guils. I el patrocini i 
suport de Casallo, Buff, Suunto, 
PowerBar, Exclusives Cerdanya, 
Desnivell, Go outside, Esports Iris, 
Esports Nabes, Casa Tió, Xalet Refugi 
UEC, Mira Imatge, Isdin, 3-A-Un, 
Outback, Editorial Alpina i Poliesportiu 
de Puigcerdà. 

I  TRIRAID DE L’ARDENYA 

El diumenge 17 d’octubre les localitats 
gironines de Llagostera i Tossa de Mar, 
dins el Consorci de l’Ardenya, han 
acollit la primera edició del Triraid de 
l’Ardenya, organitzat per l’equip del 
WIAR amb la col·laboració del Centre 
Excursionista de Catalunya. 

Els 24 equips inscrits en aquesta edició 
han pogut gaudir, cadascú al seu nivell, 
d’una prova que un cop més no ha 
defraudat els participants. Els equips 
que han lluitat per estar al capdavant 
de la classificació han hagut de fer una 
cursa ràpida i perfecta pel que fa a 
estratègia i orientació, mentre que els 
equips debutants, encara que no tan 
ràpids i, alguns, amb problemes 
d’orientació, han aconseguit finalitzar 
tot el recorregut i arribar a la línia de 
meta situada a la platja de Tossa de 
Mar abans de l’hora límit establerta per 
l’organització, podent d’aquesta 
manera competir aprenent i descobrint 
nous indrets d’un entorn natural, el 
massís de l’Ardenya, que ha sorprès a 
tots els equips. 

Sortida a Llagostera i arribada a Tossa 
de Mar. El triraid s’ha iniciat a l’antiga 
estació de tren de Llagostera a les 9:30 
del matí, sota una temperatura ja 
hivernal, però amb el sol despuntant ja 
per l’est. Per començar els equips 
participants havien de localitzar una 
sèrie de punts emblemàtics de la 
localitat, com són el Casino 
Llagosterenc o el castell. Tot seguit han 
hagut de fer una secció de bicicleta de 
muntanya que els portava de Llagostera 
fins al peu del puig de Cadiretes, tot 

localitzant una sèrie de controls entre 
un punt i l’altre, i on calia estar molt 
alerta per no cometre errors 
d’orientació. A causa de les fortes 
pluges de la setmana anterior, els rius 
baixaven plens d’aigua i s’han hagut de 
creuar en més d’una ocasió. Hi havia 
indrets on l’aigua arribava a l’alçada del 
genoll posant a prova l’habilitat sobre la 
bici de més d’un equip. En aquest 
primer tram de la cursa l’equip que ha 
marcat millor registre ha estat el 
“Collonuts Platja d’Aro” amb Manel 
Satué i Enric Gràcia amb un temps de 
1h 24 minuts. 

Després de deixar les bicicletes a les 
assistències, els corredors han seguit 
amb una secció de cursa a peu que els 
portava primer a enfilar-se al puig de 
Cadiretes, un excel·lent mirador cap a 
l’interior i cap a la costa, per després fer 
un ràpid descens cap a la localitat de 
Tossa de Mar. L’equip més ràpid en 
aquest tram a peu ha estat “Els 
Enrrocats” amb Xavi Freixas i Marc 
Garcia. Al primer control de Tossa de 
Mar s’han trobat amb una prova 
especial on podien bonificar alguns 
minuts, una prova de tir amb arc. Tot 
seguit han seguit amb una nova 
orientació urbana amb controls situats 
a llocs estratègics d’aquesta localitat 
com són la platja de la Mar Menuda, la 
torre dels moros o l’antiga església, per 
finalitzar a la platja Gran de Tossa, on 
l’últim control situat en una boia dins 
l’aigua era l’última dificultat que es 
trobaven abans d’entrar a la meta 
situada a la mateixa platja. El millor 
equip en fer l’orientació urbana i la 
natació ha estat el “Paradís Blau” amb 
Emi Palomino i Quique Molina. 

La classificació final dels 10 primers 
equips ha estat: 

Posició Nom equip Temps Final 

1 Collonuts-Platja d’Aro (Manel Satué, 
Enric Gràcia) 2:30:32. 

2 Rittal Betlem Polo Bardés Anna 
Serrallonga 2:32:48 

3 Paradís Blau (Quique Molina, Emi 
Palomino) 2:36:38. 

4 www.societatilimitada.cat (Núria 
Sauleda, Pep Carreras) 2:43:22. 

5 orientats? (Mariona Moreno, Salvador 
Aixarch) 2:44:51. 

6 Els enrocats (Xavier Freixas, Marc 
Garcia) 2:53:19. 

7 Els hawaians de la Selva (Carles 
Campmajor, Eduardo Daza) 2:56:37. 

8 Kones team (Mercè Arcos, Olga 
Ferrer) 2:57:08. 

9 Aspresxtrem (Joel Vila, Anna Garcia) 
3:03:31. 

10 A pike bikers-Grions (Abel Martínez, 
César Camarero) 3:05:30. 

Aquest és el primer triraid d’una lliga 
que s’organitzarà al Consorci de 
l’Ardenya els propers anys. El 2011 està 
previst que el raid passi pels municipis 
de Vidreres, Caldes de Malavella i Lloret 
de Mar, mentre que al 2012 ho farà per 
Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de 
Guíxols. 

V TRIRAID ESCANYABOCS 

El cap de setmana del 22 i 23 de maig 
es va celebrar a la Seu d’Urgell el 5è 
Triraid Escanyabocs, organitzat per 
l’Ajuntament d’aquesta població, l’equip 
del WIAR i la col·laboració del Centre 
Excursionista de Catalunya. 

Amb una xifra record de participants 
inscrits, la Seu d'Urgell va acollir als 
més de 150 esportistes que no es van 
voler perdre el Grifone Challenge - 
Escanyabocs'10, esdeveniment 
multiesportiu en la natura. 

A les 9:30 es donava l'hora de sortida 
del Triraid, prova multiesportiva amb 
format de raid per parelles, amb cursa a 
peu, orientació, recorregut BTT, secció 
de caiac i tir amb arc. La cursa a peu 
donava relleu a l'orientació, aquesta al 
caiac, i després de remar en el canal 
del parc del Segre, van sortir amb les 
bicicletes per realitzar un recorregut 
entre fites amb forts desnivells. Un cop 
assolides, calia tornar per fer la prova 
d'encert amb una tirada amb arc que va 
divertir a tots el participants, que amb 
el cansament i la tensió acumulada en 
les dures proves anteriors se'ls feia 
difícil encertar les dianes. 

PUBLICACIONS 
Els membres de la Comissió ens hem 
reunit de forma regular cada dos mesos 
per coordinar les tasques que es 
reflecteixen a continuació. 

COL ·LECCIÓ DE GUIES DEL 
CEC 

Cal dir que enguany només s’ha 
publicat una obra de la “Col·lecció de 
Guies del CEC”, editada per 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat: 
12 camins mil·lenaris, d'Ignasi Forcada. 
Per al 2011 es preveu la publicació 
d'altres obres, com ara Excursions a 
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l'interior de la terra, obra de Ferran 
Alexandri (abril 2011). 

BUTLLETÍ PER ALS SOCIS 

Es publica mensualment (1 sola tinta, 
16 pàgines), exceptuant els mesos 
d’estiu que apareix trimestral. Durant el 
2010 s’ha continuant amb la campanya 
per conscienciar els socis que demanin 
el butlletí en format pdf per correu 
electrònic, per tal d’estalviar recursos i 
abaratir costos. D'aquesta manera els 
socis que es beneficien d'aquesta 
modalitat, reben el butlletí el 20 del 
mes anterior a l’aparició del butlletí 
mensual. 

REVISTA MUNTANYA  

Continua la publicació bimestral de la 
revista Muntanya (àmbit nacional). 
Dades rellevants: 

TIRATGE I  DIFUSIÓ: 

4.700 exemplars distribuïts entre els 
socis del CEC, subscriptors, venda en 
llibreries especialitzades i intercanvis. 

Presència a les edicions del Quiosc.cat, 
organitzades per l'Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català 
(APPEC), de la qual Muntaya n'és 
membre, amb les següents 
característiques: 2 revistes de 24 
butxaques,cartel·la amb logo, campanya 
de promoció per a subscriptors, bàner 
de promoció a www.lesrevistes.cat i 
promoció als desplegable de 
subscripcions. 

Format pdf al lloc web del Centre de les 
revistes, dos mesos després d'haver 
estat publicades. 

Participació al Catalan Magazines, la 
revista digital de l'APPEC. 

Presència a la Viquipèdia. 

Baròmetre: 15.000 lectors. 

PREUS I  CAMPANYES 
PUBLICITÀRIES 

El preu de la revista el 2010 segueix 
sent de 4,30 € i la subscripció anual de 
24 €.  

Les campanyes publicitàries per als 
subscriptors i concursos de fotografia 

han estat patrocinades per les marques 
Petzl, Ferrino, Pomoca i l'estació d'esquí 
de Vallnord (Andorra). 

Han aportat ingressos per inserció de 
publicitat les següents entitats: Viajes 
Tejedor, Casa Rural Ea-Asteiz, Banoa, 
Apartamentos Larrago (Urdaibai), 
Fundació Joviat, Trekking&Aventura, 
Diputació de Lleida, Islàndia Tours, 
Rogles Aventura, Generalitat de 
Catalunya, Endesa, Can Bernadó, 
Apartaments Prat de les Mines 
(Andorra), Lluís Grifell, Patronat de 
Turisme de Lleida. La suma total 
ingressada és de 4.836, 12 €. 

CONCURSOS 

Enguany ha estat convocat el III 
Concurs de fotografia dedicat a l'esquí. 
La fotografia guanyadora ha estat per a 
la modalitat d'esquí de muntanya.  

Pseudònim: "Cima". 

Títol: Cridant el vent. 

Lloc: cresta dels pics de vall Hiverna. 

Autor: Javi Garrido (Terrassa). 

Pel que fa al finalista, el jurat ha obtat 
per premiar una fotografia més 
conceptual, on només apareixen les 
traces dels esquís. 

Pseudònim: "Neu". 

Títol: Corbes de muntanya. 

Lloc: els vessants del Puigmal. 

Autor: Joan Cané i Rúbies (Barcelona). 

ACTES I  ESDEVENIMENTS 

La revista Muntanya ha assisitit o 
participat en els següents actes: 

1. La Nit de les revistes, esdeveniment 
cultural que organitza l'APPEC cada 
gener, enguany celebrat al Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona. 

2. Commemoració dels 20 anys del 
diari El Triangle (3-2-10), al Palau 
de la Música. 

3. Roda de premsa del 6è Congrés 
Mundial de Neu i Muntanya (16-2-
10), a l'Hotel Clarís. 

4. 6è Congrés Mundial de Neu i 
Muntanya (13/15-4-10), a Ordino 
(Andorra). 

5. SITC 2010 (15-4-10), a la Fira de 
Barcelona. 

6. Presència a l'estand del CEC a les 
Rambles de Barcelona durant la 
Diada de Sant Jordi. 

7. Presentació del Diccionari General 
de l'Esport (3-6-10), a l'auditori del 
Palau de la Generalitat. 

8. Roda de premsa Lago di Garda Non 
Stop (15-6-10), a Hotel Barcelona 
Princess. 

9. Viatge de premsa a Andorra (vall de 
Sorteny i Enclar) (28/30-6-10), 
convidats pel Govern d'Andorra. 

10. Roda de premsa sobre els Alps 
del Tirol, convocada per l'Oficina 
Nacional de Turisme d'Àustria (6-7-
10), al MACBA. 

11. Viatge de premsa a Innsbruck 
(19/24-7-10), convidats per 
Innsbruck Tourismus. 

12. Roda de premsa “Terra de 
Comtes i Abats” (8-9-10), al Palau 
Robert. 

13. Fira del Llibre de muntanya (2-
10-10), a Tavertet. 

14. Presentació Snowboard (21-
10-10), a La General Surfera de 
Barcelona. 

15. Viatge de premsa a La Palma 
(25/29-10-12), convidats pel 
Patronato de Turismo de La Palma, 
juntament amb TVE. 

16. Workshop Euskadi (26-10-10), 
al World Trade Center de Barcelona. 

17. Roda de premsa de la 
temporada d'hivern a Vallnord (3-
11-10), a l'edifici de La Pedrera. 

18. Fira Naturiva (12-11-10), a 
Ifema, Madrid. 

19. Viatge de premsa a Vallnord, 
Diving Andorra (27/28-12-10), 
convidats per Vallnord. 

SERVEIS

ÀREA DOCUMENTAL 
La feina realitzada per la Biblioteca, la 
Cartoteca, l’Arxiu Històric i el Fons d’Art 
i Antiguitats i l’Arxiu Fotogràfic s’ha 

continuat cenyint a les línies 
estratègiques definides pels diferents 
plans directors del fons documental del 
CEC, aprovats el 2005, al pla estratègic 
de l’Arxiu Fotogràfic 2009-2014 i a la 

Comissió de Patrimoni Documental i la 
Junta Directiva.  

S’han realitzat les actuacions i tasques 
planificades segons el calendari previst, 
fet que ha estat possible gràcies a la 
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continuïtat en la captació de 
finançament extern, suport econòmic i 
tècnic dels següents organismes: 
Fundació “La Caixa”, Subdirecció 
General d'Arxius i Gestió Documental, 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya, així com 
el Ministerio de Cultura. Dirección 
General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas. 

Cal destacar 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 4 anys (2009-2012) amb el 
Centre (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 €, repartit entre totes 
dues entitats i entre els quatre anys (de 
2009 a 2012). 

En concret, fruit d’aquest conveni, per a 
l’anualitat 2010 han correspost una 
quantitat total de 75.000€. 

Una menció a part mereix el 
finançament de la Fundació “La Caixa” 
per a dur a terme el pla estratègic de 
l’Arxiu Fotogràfic 2009-2015, 
Digitalització de l’Arxiu Fotogràfic. 

L’aportació econòmica externa a l’Àrea 
Documental durant el 2010, en detall, 
per als corresponents projectes 
proposats ha estat la següent: 

De l'Arxiu històric, del fons documental i 
del patrimoni artístic: 40.000 €. 

Generalitat de Catalunya: conveni 
Diputació de Barcelona-Generalitat-CEC 
2009-2012: desenvolupament dels 
plans directors de l'Arxiu Històric, del 
fons documental i del patrimoni artístic: 
35.000 €. 

Fundació “La Caixa”: pla estratègic de 
l’Arxiu Fotogràfic 2009-2015 : uns 
288.925 €.  

Generalitat de Catalunya – Subvencions 
als Arxius de Catalunya :  

1. Projecte d'actuació sobre 
documentació en pergamí de l'AHCEC: 
8.932 €. 

2. Projecte d'actuació sobre l'arxiu 
intermedi del CEC: 7.408 €. 

Generalitat de Catalunya – Direcció 
General de Patrimoni Cultural. 

Restauració de dues peces pertanyents 
al fons d'art del CEC : 5.500 €. 

Ministerio de Cultura. Orden 
CUL/2114/2010, de 13 de julio, por la 
que se convocan ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de proyectos archivísticos, 
correspondientes al año 2010 proyecto 
de actuación archivística sobre la serie 
pergaminos del archivo histórico del 
Centre Excursionista de Catalunya 
(AHCEC): 10.000 €. 

Ministerio de Cultura. Orden 
CUL/2115/2010, de 13 de julio, por la 
que se convocan ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la 
mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos, 
correspondientes al año 2010 proyecto 
de intervención para la gestión, 
ampliación y mejora de las 
instalaciones del archivo histórico del 
Centre Excursionista de Catalunya 
(AHCEC): 8.200 €. 

DESCRIPCIÓ RESUMIDA I  GLOBAL 
DE LA FEINA REALITZADA 

S’han iniciat les primeres tasques 
programades segons el calendari 
previst en el Projecte Pla estratègic de 
l’Arxiu Fotogràfic 2009-2014, 
“Digitalització de l’Arxiu fotogràfic de 
l’entitat. En concret, a finals de 2010: 
Han estat finalitzades les obres que han 
permès ampliar i adequar els espais 
que l’AF ocupava al Centre, amb una 
adequada climatització per al dipòsit i 
compra de mobiliari especialitzat; s’ha 
elaborat gran part de la Guia de l’Arxiu, 
a cura de Susanna Muriel; s’ha iniciat el 
procés d’externalització de la 
digitalització de part del fons a (el fons 
d’imatges en format digital s’ha 
incrementat en 18.368). Aquest pla 
situarà l’Arxiu Fotogràfic del nostre 
Centre en les millors condicions de 
treball, estudi i difusió, amb un 
pressupost lleugerament superior als 2 
milions d’euros. 

A partir del 2011 i fins a la finalització 
del Projecte està previst continuar amb 
les tasques de digitalització interna, 
externa, prendre accions de 
preservació, conservació i restauració, 
adquirir equipament per a digitalització 
de màxima qualitat, descriure’n i 
catalogar-ne les imatges, integrar-les a 

la Memòria Digital de Catalunya i fer-les 
consultables per internet. 

Pel què fa a la Biblioteca s’ha continuat 
amb el procés de depuració del catàleg 
local de la Biblioteca (PMB), amb 
l’objectiu d’estandarditzar el seu 
contingut. Aquest catàleg provenia 
d’una base de dades antiga i no era 
garantida la normalització catalogràfica 
dels 34.000 registres que la configuren. 

S’ha iniciat també el procés de revisió i 
control del fons d’antiquària de la 
Biblioteca format per uns 4.000. 
Diputació de Barcelona: Conveni 
Diputació de Barcelona-Generalitat-CEC 
2009-2012: Desenvolupament dels 
plans directors documents, segons les 
normes específiques d’aquest tipus de 
material. 

S’ha fet un esforç en ampliar el fons 
actual de la Biblioteca amb l’adquisició 
d’un centenar de novetats 
bibliogràfiques i cartogràfiques, seguint 
el pla de la col·lecció de la Biblioteca. 

S’ha continuat rebent les novetats 
editorials d’acord amb els convenis 
signats entre el Centre i diverses 
editorials especialitzades en 
excursionisme, muntanya i cartografia, 
augmentant aquests acords amb dues 
noves editorials: Garsineu i Farell. 
Aquests acords representen per a la 
Biblioteca rebre dos exemplars de totes 
les novetats editorials que publiquen a 
canvi d’oferir-se la seva ressenya a la 
revista Muntanya. En total l’acord es 
manté amb una selecció d’editorials 
especialitzades catalanes (Alpina, 
Cossetània, Piolet, Farell, Garsineu) i de 
la resta de l’estat (Prames, Desnivel i 
Sua). 

S’ha prosseguit amb la catalogació de 
les novetats editorials a la Biblioteca 
així com del fons retrospectiu i d’interès 
per als usuaris amb un increment de 
504 registres nous. 

S’han signat dos nous convenis amb 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), 
fet que permetrà a l’Àrea Documental 
continuar amb el procés de 
digitalització del fons de la cartoteca, 
així com compartir recursos, 
incrementar el fons de la biblioteca 
amb totes les seves publicacions, i 
continuar rebent l’assessorament 
d’aquesta entitat a l’hora d’ordenar, 
catalogar, gestionar i difondre el nostre 
fons cartogràfic.  

S’ha traslladat la cartoteca històrica als 
nous dipòsits de la 5a planta amb 
l’objectiu de preservar i conservar els 
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mapes, tot mantenint les condicions de 
temperatura i humitat adequades. 

S’ha continuat amb el procés de 
digitalització de la cartoteca 
incrementant fins a 150 mapes més el 
seu fons digital i sumant-ne un total de 
772 imatges.  

S’han integrat i catalogat 201 imatges 
al dipòsit institucional de la Memòria 
Digital de Catalunya, sumant-ne un total 
de 630 registres, que agrupant-se en 
sèries, signifiquen 390 documents.  

S’ha acordat la publicació de les guies 
completes de l’AHCEC i de l’AFCEC per 
part de la Generalitat de Catalunya, en 
la seva col·lecció de guies d’arxius de 
Catalunya. 

S’ha iniciat el projecte de l’arxiu 
intermedi del Centre, s'ha definit el 
quadre de classificació, i ha estat 
ordenada pràcticament la totalitat de la 
documentació, per a la qual s'hi ha 
destinat una ubicació específica, així 
com s'han definit els protocols de 
transferència de la documentació (tant 
des d’Administració com de les diverses 
seccions i comissions cap a l’arxiu). 

S’han restaurat diverses peces i 
documents pertanyents al Fons d’Art i a 
l’AHCEC respectivament, gràcies a 
diverses subvencions aconseguides per 
l’AD. 

S’ha donat per finalitzada una primera 
versió del Reglament d’ús de l’Àrea 
Documental, amb l’objectiu d’unificar 
les diverses reglamentacions de cada 
unitat i compartir criteris, recursos i 
normatives, al qual s’hi adjunta una 
taula de tarifes conjunta dels diferents 
serveis que s’ofereixen des de l’AD. 

BIBLIOTECA 

PROJECTE GOOGLE BOOKS 

Ha finalitzat el procés de digitalització 
per part de Google Books dels 820 
llibres seleccionats a la Biblioteca del 
CEC, que ja formen part d’aquest 
important projecte a Catalunya, liderat 
per la Biblioteca de Catalunya. 

Es tracta de documents publicats abans 
de 1867, la majoria d’aquests 
d’antiquària, ara ja disponibles en la 
seva versió electrònica a través de 
Google Books. Ben aviat es trobaran 
també al Catàleg de la Biblioteca del 
CEC, per mitjà d’un enllaç en cadascun 
dels registres bibliogràfics 
corresponents. 

CATÀLEG COL ·LECTIU DE LES 
BIBLIOTEQUES EXCURSIONISTES 
(CCBE) 

La Xarxa de Biblioteques Excursionistes 
de Catalunya s’ha ampliat amb la 
incorporació de dues noves entitats: 
l’Agrupació Excursionista Talaia (AET), 
de Vilanova i la Geltrú i la Unió 
Excursionista de Sabadell (UES). 
Aquestes dues entitats se sumarien a 
les cinc ja existents (CEC, CELleida, 
CETerrasa, UECGràcia i Escoltes 
Catalans). 

S’han desenvolupat noves pàgines web 
de cadascuna de les entitats al CCBE, 
unificant-ne el seu aspecte i 
organització. 

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 
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 
propi fons i donar-ne visibilitat per mitjà 
del web. 

El catàleg col·lectiu és accessible via 
Internet des del lloc web 
http://biblioteca.cec.cat/cataleg/. 

S’ha desenvolupat la nova hemeroteca 
digital repositori dels butlletins digitals 
de 20 entitats excursionistes catalanes 
que té per objectiu oferir l’accés digital i 
unificat als diferents butlletins de forma 
unificada, permetent la cerca al text 
complet de tots ells a la vegada i que 
també proporciona la cerca per 
navegació per número i any. Pretén 
també ser una eina útil per a les 
entitats en la gestió dels propis 
documents digitals, de forma 
autònoma. 

Aquesta funcionalitat està disponible a 
través d’aquest enllaç: 

biblioteca.cec.cat/cataleg/index.php?lvl
=hemeroteca 

S’ha prosseguit amb el 
desenvolupament del programari 
emprat per a aquesta Xarxa de 
Biblioteques (PMB), automatitzant-se el 
servei de préstec de la Biblioteca del 
CEC i oferint-se aquesta nova 
funcionalitat a les altres entitats que 
configuren el CCBE que hi estiguin 
interessades (Terrassa, Sabadell, etc.)  

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 
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 
propi fons 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 visibilitat de les novetats catalogades 
i la classificació del fons.  

REVISTES 

S’ha continuat amb el procés de revisió 
de les publicacions periòdiques, 
completant-ne la catalogació al catàleg 
local, 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. 

S’ha iniciat el procés d’esporgada de 
part d’alguns dels seus títols seguint els 
criteris establerts en el pla de la 
col·lecció de la biblioteca. 

EMMAGATZEMATGE 

S’ha finalitzat 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. 

SERVEIS AL SOCI 

S’ha instaurat el servei de préstec 
automatitzat, i s'ha ofert un carnet de 
lector, amb el seu corresponent codi de 
barres, als socis titulars a mesura que 
vagin fent ús d’aquest servei. 

Enguany la biblioteca ha rebut 2.610 
consultes i 820 préstecs de documents 
i ha donat servei a 2.390 usuaris, entre 
els quals 1.670 socis i 710 no socis. 
Pel que fa a les adquisicions, s’han 
registrat 480 noves entrades de llibres, 
20 mapes i 4 DVD. 

SERVEIS EXTERNS 

S’ha col·laborat aportant fons 
documental i referències bibliogràfiques 
a la producció d’un audiovisual sobre la 
història de la conca minera de Bellmunt 
del Priorat, produït pel Museu de les 
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Mines de Bellmunt del Priorat; a la 
realització del Catàleg Espeleològic de 
Catalunya, de Jordi de Valles; a la 
realització d’un treball sobre la 
patrimonialitat del Pirineu aragonès pel 
Dr. Juan Sevilla Álvarez, a l’elaboració 
d’una vida documentada sobre Ramon 
Llull, pel Dr. Pere Villalba Varneda. 
També a nombrosos treballs i tesis 
doctorals d’estudiants de secundària i 
universitaris. 

També s’han realitzat intercanvis 
bibliogràfics amb les biblioteques 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat de Lleida, Universitat Rovira 
i Virgili i Universitat de Girona. 

La Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona ha digitalitzat una vintena de 
fullets antics publicats per aquesta 
institució i custodiats a la Biblioteca del 
CEC, oferint a l’Àrea una còpia digital en 
alta resolució de cada exemplar. Aviat 
estarà disponible la versió electrònica a 
través del Catàleg de la Biblioteca. 

DONACIONS A LA BIBLIOTECA 

Editorials:  Desnivel, Prames, 
Cossetània, Piolet, Sua, Alpina, Farell i 
El Garbell. 

Entitats i  institucions:  Arxiu 
Bibliogràfic de la UEC de Barcelona, 
Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà, Equip de Recerques 
Espeleològiques (ERE), Arxiu Fotogràfic 
del CEC, Diputació de Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, Comissió de 
Publicacions del CEC, Col·legi Oficial de 
Geòlegs, Institut de Cultura de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Amics del 
Montseny, Centre d’Estudis Molletans, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 
Diputació de Girona, Institut Botànic de 
Barcelona, Centre Excursionista 
Puigcastellar, Fundació Bosch i 
Cardellach, Institut d’Estudis Ceretans, 
Institut d’Estadística de Catalunya, 
Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Ajuntament de 
Susqueda, Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi (Llegat Garrut), 
Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes, 
Gobierno Vasco, Centro de Arte y 
Naturaleza (Huesca), Grup Rosellonès 
d’Estudis Catalans, Museu de Ciències 
Naturals (Granollers), Federación 
Española de Espeleología, Fundació 
Barcelona Olímpica, Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible, 
Federació Catalana d’Espeleologia, 

Cinema Rescat, Centre Excursionista 
Sant Boi, Caixa Laietana i Esbart Català 
de Dansaires. 

Part iculars:  Josep Manel Puente, 
Manuel Castellet, Albert Ventura, Enric 
Aragonès, Elisabet Moreno, Rosa Maria 
Planells, J. Miquel Garriga, Francesc 
Beato, Josep Maria Garrut i Romà, M. 
Teresa Sadurní, Joan Serra, Jordi 
Carbonell, Enric Prats, Josep M. Duran, 
Lluís Grifell, Jordi Quera, Pere Figuerola, 
Miquel Freixa, C. Ballús Pascual, Joan 
Fuguet, Pau Vinyes, Agustí Bou i Tort, 
Andreu Casas, Santiago Izquierdo, 
Josep Maria Subirà i Nolasc Acarín.  

CARTOTECA 

A finals d’any s’han signat dos convenis 
entre el CEC i l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) que permetran 
continuar amb la digitalització dels 
documents cartogràfics i també 
incrementar el fons de la Biblioteca 
amb totes les seves publicacions. 

Ordenació, preservació i conservació: 

S’ha ordenat el Mapa Topográfico 
Nacional a ESC. 1: 50 000 i ha estat 
separat un full de primera edició i s’han 
col·locat a les planeres de conservació. 
S’ha iniciat el control de duplicats 
d’aquesta primera edició i de les 
edicions següents. S’ha ordenat tota la 
cartografia militar itinerària d’Espanya 
fins a finals de la guerra civil, i els grups 
de cartografia especial de la guerra 
civil, per escales i bàndols. 

S’han ordenat mapes de la zona 
pirenaica especialment sèries 
franceses a diverses escales 
començant pels més antics. També 
topogràfics dels Alps suïssos. 

S’han ordenat prop d’un miler de 
mapes d’antiquària, entre ells els 
manuscrits, i s’han establert els grups 
per continuar l’ordenació. 

D’aquests grups de mapes s’ha fet un 
control de l’estat de conservació i s’ha 
realitzat un tractament de preservació 
amb material neutre als documents que 
tenien desperfectes. 

INSTAL ·LACIONS I  TRASLLATS 

S’han realitzat les obres d’adequació 
corresponents als nous espais on s’hi 
ha instal·lat les planeres a la 5a planta. 
S’ha traslladat tota la documentació 
que configura la cartoteca històrica de 
la segona planta (antiga cartoteca) als 
nous dipòsits de la cinquena amb 
l’objectiu de preservar i conservar-ne el 
seu contingut documental. 

S’ha aprofitat l’ocasió i oportunitat que 
ofereix un trasllat per ordenar tota la 
cartoteca segons els criteris establerts 
en el pla de reordenació de la 
cartoteca. 

DIGITALITZACIÓ 

S’ha digitalitzat en alta resolució part 
part de l'ICC el mapa de Catalunya 
(1720) de J. Aparici, del que s’ha lliurat 
al CEC l'arxiu digital corresponent i un 
exemplar facsímil. Aquesta digitalització 
ha estat realitzada fora de conveni. 

S’han compartit imatges digitals d’una 
cinquantena de mapes o de fulls de 
sèries que tenen ambdues entitats, el 
CEC i l’ICC, amb l’objectiu de completar 
sèries i col·leccions, compartir recursos, 
fons i metodologia de treball. 

S’ha externalitzat la digitalització de 
més de 100 mapes en alta resolució 
(DINSER), seguint el pla de digitalització 
de la Cartoteca, atenent a l’avaluació, 
estudi i criteris de selecció per part de 
la cartògrafa Rosa Anna Felip Fillat.  

En aquest procés de digitalització del 
fons cartogràfic antic, a data de finals 
2010 s’ha aconseguit obtenir un total 
d’unes 772 imatges de mapes, limitant-
se així l’accés a l’original i contribuint a 
la preservació i conservació de la 
Cartoteca històrica.  

DIFUSIÓ DEL FONS VIA INTERNET 

S’han integrat i catalogat 201 imatges 
al dipòsit institucional de la Memòria 
Digital de Catalunya, sumant-ne un total 
de 630 registres, que agrupant-se en 
sèries, signifiquen 390 documents. 

S’ha actualitzat i modificat el contingut 
del web de la cartoteca del Centre 
millorant-ne la difusió. 

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 
2010 i que fou inaugurada a l’Institut 
d’Estudis Catalans el novembre de 
2008.  

Durant el 2010 l’exposició s’ha muntat 
(adaptant-ne el contingut d’originals 
exposats) al Casal de Cultura de Ribes 
de Freser (1/08/2010 – 02/09/2010), 
amb presència de la comissària Rosa 
Anna Felip Fillat, que va oferir una 
xerrada i visita comentada el dia de la 
seva inauguració, coincidint amb les 
festes d’aquest municipi. 
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S’ha aprofitat per anar ampliant el fons 
d’originals proposats per aquesta 
exposició, i adequant el contingut 
possible a cada Centre i/o territori 
(emmarcament d’originals i proposta de 
personalització de l’exposició). 

S’ha estat treballant per a proposar 
l’exposició a d’altres centres de la 
geografia catalana possiblement 
interessats, acordant-se els de la Seu 
(2011) i d’altres. 

SERVEIS 

Enguany la cartoteca ha atès 40 
consultes per via electrònica i altres 
tantes presencials. 

DONACIONS 

Donatiu de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) a la Cartoteca de la 
col·lecció completa del mapa comarcal 
de Catalunya, escala 1:50.000. 

El Sr. Narcís Rucabado i Franquesa ha 
donat a la cartoteca del Centre un total 
de 22 fulls cartogràfics. Alguns 
exemplars completen edicions 
inexistents fins ara al Centre, i el fet que 
alguns es trobin en òptimes condicions 
ajuda a millorar el nostre fons 
cartogràfic. 

Llegat Garrut (Josep Maria Garrut i 
Romà) per mitjà de l’intermediari Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi. 

S’ha seleccionat una vintena de mapes 
i plànols de ciutats publicats durant les 
dècades del anys 20 fins a finals del 
segle XX. Es tracta fonamentalment de 
cartografia excursionista i també 
cartografia militar. 

ARXIU HISTÒRIC (AHCEC) 

EVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT 
DOCUMENTAL 

S’ha completat la concentració 
documental amb el traspàs per part de 
seccions i particulars que són socis a 
l'arxiu històric de documentació 
històrica del Centre (1975-1999).  

Han estat transferides al dipòsit 50 
capses de documentació pertanyents a 
l'Estudi de la Masia Catalana (fins 
llavors conservades a l’Armari de 
l’EMC).  

Aquesta adquisició ha permet 
completar el quadre de fons de l'arxiu 
que ha quedat configurat de la següent 
manera: dos fons institucionals, dos 
fons d'associacions i fundacions, set 
fons personals, sis col·leccions. 

L'ocupació del dipòsit de documentació 
històrica és de 250 m/l. Aquí s'exclou 
l'espai lineal que ocupa la 
documentació de l'arxiu intermedi o de 
gestió configurat en el primer trimestre 
del 2010. 

El dipòsit ha estat climatitzat amb tres 
aparells: un de control de temperatura 
(20ºC), un de control d'humitat (50%) i 
un depurador d'aire. 

ESPAIS, EMMAGATZEMATGE I  
TRASLLATS 

S’han realitzat les obres d’adequació 
dels nous espais de dipòsit documental 
(planeres) a la cinquena planta per tal 
d’incloure els pergamins i altres 
col·leccions factícies de l’AHCEC. 

S’han traslladat les planeres i la 
documentació especial que s’hi 
conservava (pergamins, cartells i altres 
col·leccions factícies, etc.) de la segona 
planta a la cinquena. 

S’ha condicionat l’espai on s’hi ubiquen 
actualment els dipòsits de l’AHCEC 
(primera planta), amb l’objectiu de 
mantenir una temperatura i grau 
d’humitat adequada i regular, tot 
seguint la normativa de preservació i 
conservació de la documentació a 
l’Arxiu.  

S’ha ubicat la documentació intermèdia 
a l’antic despatx de secretaria de Junta 
on s’està ordenant i classificant la 
documentació semiactiva del Centre (a 
partir dels anys 1970). La 
documentació pròpiament activa (dos 
darrers anys) es conserva a la cinquena 
planta, sota la supervisió de Secretaria i 
Administració. 

TRACTAMENT DOCUMENTAL 

S'ha continuat classificant la 
documentació que s’ha anat ubicant a 
l’arxiu, tant la provinent de la 
concentració documental del 2009 com 
de la documentació traspassada durant 
el 2010. En total, a finals de 2010, hi 
ha classificats 20 compactes dels 24 
que composen el dipòsit de l'AHCEC.  

Resten pel 2011 el tractament 
documental de quatre compactes. 
Aquesta classificació s’ha fet seguint un 
ordre de prioritats de consulta per part 
del públic investigador i de gestió 
interna del personal del centre. 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 2010 hi ha al dipòsit 
1.780 capses classificades sobre un 
total de 2100 capses. 

S'ha portat a terme al març del 2010 
l'esporgada de 113 capses aprovada 
per la Comissió de patrimoni el febrer 
del 2010 que correspon a 
documentació duplicada, triplicada i 
quadruplicada d’activitats, gestió de 
l’entitat i fulletons informatius aliens al 
centre que no reporten informació 
documental. L'espai alliberat per 
l'esporgada ha estat omplert per les 
transferències documentals del 2010. 

S'han restaurat 125 pergamins a través 
de la subvenció aconseguida de la 
Generalitat de Catalunya que va estar 
justificada l'actuació mitjançant 
memòria explicativa l'octubre del 2010. 
S'ha ampliat aquesta actuació fins als 
159 pergamins que conservem amb 
una segona subvenció del Ministerio de 
Cultura. 

Ha estat tractada la documentació 
procedent de l’antic magatzem del Prat, 
i s'han gestionat els duplicats de 
publicacions generades des del Centre, 
com ara, alguns butlletins, les revistes 
Muntanya, Otro cine, Cinema amateur. 

INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ 

Inici del procés del quadre de 
classificació de la documentació 
pertanyent a l’arxiu intermedi i disseny 
d’una base de dades. També s’ha 
elaborat el procediment i protocol de 
les transferències d’Adminstració i de 
les seccions cap a l’arxiu intermedi 
(Alberto Biarge). 

Proposta de protocol tractament de la 
documentació electrònica del Centre en 
procés de valoració i acceptació per 
part de la Gerència. 

Elaboració de l’inventari de la col·lecció 
de cartells del CEC i de ral·li; primera 
selecció dels cartells que es 
digitalitzaran en un futur pròxim. 

En procés de preparació i redacció de la 
Guia completa de l’AHCEC, important 
instrument de descripció que 
contribuirà a la difusió de l’arxiu i que 
es publicarà en la Col·lecció de Guies de 
la Subdirecció General d'Arxius i Gestió 
Documental. Es publicarà en un únic 
volum institucional sobre els dos arxius 
del CEC, L’Arxiu Històric i l’Arxiu 
Fotogràfic del CEC, el pròxim novembre 
de 2011, on es descriuran, segons la 
normativa NODAC, els fons dels dos 
arxius que es gestionen des del Centre.  

ARXIU INTERMEDI 
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L’Arxiu Intermedi del CEC durant l’any 
2010 ha complert amb totes les fites 
que tenia programades d’executar: 

Actuacions al dipòsit documental: 

Durant aquest 2010 ha estat definit el 
concepte d'arxiu intermedi o de 
documentació semiactiva diferenciat 
del que és arxiu de documentació 
històrica. La cronologia ha estat 
delimitada entre els anys 1976 i 2006. 
La documentació corresponent als 
últims cinc anys del Centre es considera 
documentació activa i s'ha determinat 
que ha de romandre en les unitats 
d'origen. Només en casos específics 
romandrà a la unitat productora els dos 
últims anys i la resta baixarà a l'arxiu 
intermedi. 

S'ha habilitat un espai com a dipòsit 
d'arxiu intermedi a l'espera de 
l'execució d'obres per ubicar 
definitivament aquesta documentació. 

La documentació semiactiva ha estat 
traspassada en el primer terç del 2010 
al dipòsit provisional. 

ACTUACIONS SOBRE LA 
DOCUMENTACIÓ SEMI ACTIVA 

Durant el segon semestre de l'any ha 
estat contractat un arxiver de suport, 
l’Alberto Biarge i Garcés, per tractar la 
documentació transferida a l'arxiu 
intermedi, ja que no estava previst en el 
Pla director de l'arxiu històric 2008-
2011. 

La documentació ha estat revisada i 
alliberada de materials nocius. 

Ha estat classificada i ordenada seguint 
una estructura de classificació 
orgànica. 

Ha estat dissenyat el Quadre de 
classificació orgànic i una base de 
dades per assegurar un accés ràpid a la 
documentació d'aquest arxiu. 

Ha estat iniciat el disseny de tractament 
de la documentació electrònica que es 
desenvoluparà durant el primer 
trimestre del 2011. 

RECURSOS 

A l'arxiu intermedi li ha estat concedida 
al desembre del 2010 una subvenció 
per condicionament de dipòsit 
documental de documentació 
semiactiva per part del Ministerio de 
Cultura. 

ATENCIÓ DE CONSULTES 
INTERNES I  EXTERNES AHCEC 

El 2010 ha estat el primer any complert 
d'obertura al públic en general de 
l'arxiu, compaginant l’arxivera les 
tasques internes pròpies de l’arxiu amb 
tasques d’atenció a l’investigador. 

Durant els dotze mesos de l'any l'arxiu 
ha rebut 161 consultes. Aquestes 
consultes mencionades es distribueixen 
de la següent forma: 

• 43 consultes internes fetes per 
membres de les diverses unitats del 
CEC. 

• 78 consultes externes fetes per 
socis i particulars en procés de 
recerques. 

• 6 consultes institucionals fetes per 
institucions oficials alienes al 
Centre. 

• 32 consultes en sala sense 
demanda prèvia. 

• 2 visites guiades a l’arxiu. 
• 3 consultes a l’arxiu que s’han 

traduït en tres préstecs (dos intern i 
un altre extern). 

ADQUISICIONS I  TRASPASSOS 
DOCUMENTACIÓ 

Adquisicions: 

• 3 capses de documentació de 
gestió de la Secció de Fotografia. 

• 6 capses de documentació de 
l'Escola de Muntanya. 

• 1 capsa de documentació de gestió 
de la secció ERE. 

• 1 sobre de documentació de gestió 
de la Secció de Muntanya. 

• 4 carpetes de documentació 
personal del soci J. M. Garrut que 
han passat al fons personal 
JMGarrut. 

• 1 llibre registre sortides secció 
CADE. 

Traspassos 

• 103 fotografies Ramon Pujol Alsina 
a l’AFCEC. 

• 1 acta de donació del fons 
fotogràfic Adolf Zerkoweitz de l'any 
1923 a l’ AFCEC. 

• 4 fotografies gran format de l'EMC 
al AFCEC. 

DIFUSIÓ 

Quadre de fons i quadre de classificació 
del fons del CEC en web i en format 
paper pels investigadors que consulten 
l'arxiu. 

S'ha dissenyat i aprovat l'estructura de 
la Guia dels arxius del CEC on s'inclou 
els fons de l’arxiu històric i de l'arxiu 
fotogràfic i que serà editada al 2011 
per la Subdirecció General d'Arxius de la 
Generalitat de Catalunya. El treball s'ha 
iniciat la seva el·laboració i està aprovat 
per la Comissió de patrimoni i pel 
director de publicacions de la 
Generalitat de Catalunya Sr. Ramon 
Planas. Aquest serà un instrument 
descriptiu fonamental per a la difusió 
del patrimoni documental de l’entitat. 

SUBVENCIONS I  PROJECTES 
CONCEDITS A L’AHCEC 

Projecte d'actuació sobre documentació 
en pergamí de l'AHCEC – Direcció 
General de (Generalitat de Catalunya – 
Subvencions als Arxius de Catalunya). 

Digitalització dels 159 pergamins que 
configuren aquesta col·lecció i 
restauració de 125 dels mateixos, 
preservació i conservació en els nous 
dipòsits establerts a la 5a planta. 

Projecte d'actuació sobre l'arxiu 
intermedi del CEC  

Direcció General de (Generalitat de 
Catalunya – Subvencions als Arxius de 
Catalunya). 

La documentació objecte d’actuació 
arxivística que proposem ocupa el marc 
cronològic 1970-2006, ja que 
considerem que la documentació dels 
últims cinc o sis anys és viva i ha de 
romandre, per una gestió àgil de tota 
l’entitat, en les unitats productores. La 
documentació sobre la que hem 
d’actuar està formada per 185 capses 
que ocupen un total de 18 metres 
lineals. 

Ministerio de Cultura. Proyecto de 
actuación archivística sobre la serie 
pergaminos del archivo histórico del 
Centro Excursionista de Cataluña 
(AHCEC) 

Resum: 

Dado el valor de toda la serie 
documental en pergamino (159 
documentos) y en particular de la 
subserie perteneciente al Monasterio 
de San Jerónimo del Valle de Hebrón, 
proponemos la siguiente actuación 
archivística en 4 fases para la 
preservación, la conservación y la 
gestión documental de todo el fondo en 
pergamino existente en el CEC: La 
restauración de la serie documental, 2. 
La digitalización de la serie documental, 
3. El inventario de la serie documental, 
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4.El estudio documental (en procés de 
realització per l’expert Carlos Díaz). 

Ministerio de cultura. Proyecto de 
intervención para la gestión, ampliación 
y mejora de las instalaciones del 
archivo histórico del Centre 
Excursionista de Catalunya (AHCEC) 

Resum: 

La propuesta de intervención que se 
propone en este proyecto es el 
acondicionamiento de un espacio 
diferenciado dentro de la sede del CEC 
para depósito de la documentación 
semiactiva de la entidad que sea 
independiente del depósito de 
documentación histórica.  

ESTUDI DE LA MASIA 
CATALANA (EMC) 

S’ha realitzat l’informe d’avaluació de la 
documentació de l’EMC per part de 
l’arxivera, aprovat la CPD, fet que ha 
permès dur a terme el trasllat 
d’aquesta documentació de l’armari al 
dipòsit AHCEC, així com les fotografies 
als nous dipòsits de l’AFCEC. 

Per un acord amb el Museu de 
Granollers i altres entitats, des de fa 
dos anys s’ha dut a terme un estudi 
sobre el desenvolupament d’aquest 
important fons en tots els seus 
aspectes i sobre el contingut del fons 
actualment al CEC, a càrrec de Josep 
Font i Montse Solà. S’ha publicat un 
important llibre per part de RBA, de 
gran format: La vida a pagès. El món 
perdut de les masies i les possessions 
de Catalunya i les Balears. Estudi de la 
Masia Catalana, amb diversos articles 
sobre els diversos aspectes de l’EMC i 
unes 300 fotografies.  

Simultàniament, dues exposicions, una 
a les Illes Balears i l’altra a Catalunya, 
estan recorrent el territori. 

FONS D’ART I  ANTIGUITATS 

A partir d'una conversa entre Francesc 
Beato i la professora titular d'Art 
Contemporani de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Teresa Camps, 
va sorgir la possibilitat de col·laboració 
d'estudiants en pràctiques per realitzar 
l'inventari del fons artístic del Centre. Es 
va signar un conveni que ha portat 
diversos alumnes del Departament d'Art 
de Bellaterra al Centre durant uns 
quants anys, fins a la finalització de 
l'inventari durant l’any 2010. S’han 
fotografiat en alta resolució un total de 
1.791 imatges corresponents a 1.591 
peces. 

S’han descrit, catalogat i documentat 
cadascuna de les peces d’art del CEC 
per mitjà de la base de dades 
dissenyada per l’Àrea Documental, on 
s’hi adjunta la imatge en alta resolució. 

Cal destacar la inestimable col·laboració 
del Sr. Francesc Olivé, assessor cultural 
de l’Àrea i del Centre, que ha revisat, 
corregit i ampliat les fitxes, 
modificacions que els becaris d’art han 
anat introduint a la base de dades.  

Ens trobem en procés de finalització de 
l’inventari de les peces. Així 
definitivament el fons d'art estarà 
format per 745 peces de valor artístic, 
deixant-se a part unes 1.154 peces de 
valor institucional i commemoratiu pel 
CEC. Aquestes darreres es gestionaran 
dins l’inventari de la casa, de forma 
aliena al Fons d’Art. 

Les 745 peces definides per a la base 
estan formades per 283 gravats, 348 
dibuixos, 31 litografies, 34 pintures, 21 
escultures, 5 peces arqueològiques, 3 
peces d'arts decoratives, 1 teixit, 1 peça 
numismàtica, 1 mobiliari, 17 retrats. 

S’ha iniciat l’inventari de la col·lecció 
factícia de cartells del CEC. En projecte 
de digitalització i difusió via web. 

SUBVENCIONS I  PROJECTES 
CONCEDITS AL FONS D’ART 

Generalitat de Catalunya. Direcció 
General de Patrimoni Cultural . 
Restauració de dues peces pertanyents 
al fons d'art del CEC  

Hem considerat prioritari iniciar la 
primera fase de la restauració amb les 
dues marededéus medievals en talla de 
fusta, que són les més valuoses del 
nostre patrimoni i les que més atenció 
tècnica requereixen: 

• Marededéu entronitzada amb el 
nen. VM 1007. Talla de fusta 
policromada, segle XIII. 

• Marededéu entronitzada. VM 
1005. Talla de fusta policromada, 
segle XIII. 

Les tasques de restauració s’han dut a 
terme i encara estan en procés de 
finalització (2011) des del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya (Taller Victòria 
Homedes i Glòria Flinch). 

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 a 

discutir i definir per part de la Junta en 
totes les seves dimensions durant el 
2011. 

S’ha col·laborat amb l’exposició 
“Descobrir Eugeni Sierra: les passes 
d’un il·lustrador internacional”, amb el 
préstec institucional de dos 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 Montjuïc fins al 
mes de gener del 2011. 

www.institutbotanic.bcn.es/exposicions
_cat.html 

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), 
Jordi Puiggené (informàtic responsable 
de la biblioteca). 

Els estudiants en pràctiques que han 
treballat amb nosaltres són:  

• Al Fons d’Art: Noelia Serrato i Carles 
Miralda (UAB) 

• A la Biblioteca, per al Catàleg 
Col·lectiu de les Biblioteques 
Excursionistes: Mayte Ling, Alba 
Erra, Neus Carbonell, Marga 
Fernàndez (UB) i l’estudiant de 
biblioteconomia i documentació, en 
pràctiques Joan A. Fusté Luís (UB). 

FORMACIÓ 

Lydia Ballester, responsable de 
catalogació de l’AD va assistir a la 
jornada: "Biblioteques Patrimonials: 
Conservant el futur, construint el 
passat” (24/11/2010), dins del 150 
aniversari de L'Ateneu Barcelonès, 
organitzada per la Biblioteca de 
l’Ateneu. 

Lydia Ballester i Rosa Anna Felip Fillat, 
cartògrafa de l’Àrea, van assistir al 
Segon seminari d’història de la 
cartografia: cartografia i agrimensura a 
Catalunya i Balears (segles XIX-XX), els 
dies 20 i 21 d’octubre de 2010, a la 
seu de l’Institut cartogràfic a Montjuïc 
(Barcelona). 
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ARXIU FOTOGRÀFIC 

SERVEIS 

L’arxiu ha estat tancat al públic durant 
un total de sis mesos de l’any 2010 a 
causa de los obres realitzades d’acord 
al pla estratègic, fet que ha generat un 
nombre inferior de consultes i serveis al 
públic que les que es produeixen en 
condicions habituals. 

Pel que fa als serveis externs, durant 
l’any 2010 l’arxiu ha atès 84 consultes 
presencials, aproximadament 527 per 
correu electrònic i cinc telefòniques. 
Aquest servei d’atenció al públic ha 
generat comandes que han representat 
el lliurament d’11 còpies en paper 
fotogràfic, 466 en fitxers digitals i 182 
fotocòpies de les imatges contingudes a 
l’arxiu.  

El fons d’imatges en format digital s’ha 
incrementat en 18.368 fitxers 
corresponents a fotografies de diversos 
autors. En particular, destaca la 
digitalització de gran part del fons de 
Camil José de diapositives color en 35 
mm, procés que forma part del Pla 
Estratègic de l’arxiu. 

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 Folgueroles, Ajuntament 
de Roses, Ajuntament de Premià de 
Dalt, Ajuntament d'Organyà, Ajuntament 
de la Nou de Gaià, Ajuntament de Rialb, 
Institut de Cultura de Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona), Bisbat 
d’Urgell, Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, Museu d’Història de 
Barcelona, Direcció del Palau Güell - 
Diputació de Barcelona, Televisió de 
Catalunya, Enciclopèdia Catalana, 
Editorial EFADÓS, Angle Editorial, Ara 
Llibres, Laia libros, La Vanguardia, 
L’Avenç, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Politècnica de 
Catalunya ETSAB- Càtedra Gaudi, 
Universitat de Barcelona - Unitat 
d'obres, Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, Centre Excursionista de 
Lleida, Asociación Ball Axén, Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 
Ball d’en Serrallonga de Vilafranca del 
Penedès, CDAN. Fundación Beulas, 
Duna Baleares, SAPIC, Promarfi Futuro 
2010, Aubèrria natura i patrimoni, 
Planeta Med, Arqueociencia, Arrago, 
Geobrugg Iberica. 

Durant l’any s’han formalitzat les 
donacions dels fons de Josep Maria 
Garrut, Manuel Genovart, Carles Fragas 

i Bonell, Santiago Perdigó Díaz Caneja, 
Antoni Julià Canals, Germà García i 
Fernández, Xavier Hernández, P. Piqué, 
Pelegrí Casades i Gramatxes, Enric 
Esteve, Secció de Muntanya i CADE, així 
com les transferències de l’Arxiu 
Històric dels fons de Ramon Pujol i 
Alsina, Adolf Zerkowitz, Lluís Estasen, 
Eladi Murià i l’Estudi de la Masia 
Catalana.  

COMUNICACIÓ 

L’AFCEC ha organitzat dues 
conferències, una de l’Imma Navarro, 
cap de l’Àrea dels Fons d’Imatges de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, “Els fons 
fotogràfics de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya”, i una altre de María de los 
Santos García Felguera, professora 
titular del Departament d'Humanitats 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
“Fotògrafes del segle XIX a Catalunya”. 
També ha coeditat, conjuntament amb 
l’editorial La Magrana, el llibre La vida a 
pagès. Una aplicació de Google Earth, 
amb un miler de fotografies històriques 
de l’arxiu, ha estat posada a disposició 
a través de la pàgina web del CEC amb 
el nom de Clic al Passat. 

Les exposicions produïdes per l’arxiu 
han estat acollides en diferents seus: 
“Objectiu infinit” al Patronat Municipal 
de Cultura de Ribes de Freser, a la 
Fundació Bosch i Cardellach de 
Sabadell, a l’Ecomuseu de les Valls 
d'Àneu d’Esterri d’Àneu, a la seu del 
parc nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici a Espot i al Museu de Sant 
Andreu de Llavaneres. “Els Pirineus i la 
fotografia” va ser exhibida al Centre 
Excursionista de Llinars, i “Autocroms” 
a Vilassar de Mar. 

S’ha signat un contracte d’edició amb 
l’Editorial Prames per a la realització 
d’una col·lecció de llibres, Enfocant el 
passat, per la difusió dels fons que 
custodia l’AFCEC. 

GUIA DE L’AFCEC 

Com a part del Pla Estratègic s’han 
descrit 39 fons i col•leccions d’acord 
amb la Norma de Descripció Arxivística 
de Catalunya (NODAC, 2007). 

EL FONS PERSONALS HAN ESTAT 

Albert Oliveras i Folch, Antoni Fanlo i 
Messeguer, Antoni Miralda Espinal, 
Arnau Izart i Llonch, Autor desconegut 
núm.5, Batlle Llibreter, Camil José i 
Guiu, Carles Fargas i Bonell, Eduard 
Royo Crespo, Eladi Murià i Romaní, 
Eliodor Orfila Castells, Emili Ullés 
Costas, Emilio Ullés Daura, Enric Ribas i 
Virgili, Isidro Rodriguez i Abella Joaquim 

Isant Ferrer, Josep Álvarez i Gilabert, 
Josep Puntas i Jensen, Josep Ribera 
Borrell, Josep Roig i Trinxant, Julio 
Conceiçao Fernandes, Lluís Estasen i 
Pla, Luis Girau Iglesias, Manuel Pinilla 
Campoamor, Màrius Aguirre Serrat-
Calvo, Oscar Torras i Buxeda, Pelegrí 
Casades i Gramatxes, Ramon Canals i 
Guilera, Román Julià Bonet, Rosa 
Torent Sostres, Rossend Flaquer i 
Barrera, Santiago Maymi i Beaume, 
Santiago Perdigó Diaz Caneja, Xavier 
Roig Marqués. 

Les col · leccions: 

Diapositives de vidre, Dr. Benito Rodés, 
Postals de Pilar i Núria Turull Regàs, 
Romànic Germà García i Fernàndez. 

S’han realitzat diverses tasques de 
tractament arxivístic dels fons que 
abasten des del seu ingrés (com la 
formalització de les donacions), fins 
l’anàlisi de la documentació continguda 
en els fons documentals ingressats o 
transferits per part de l’Arxiu Històric del 
CEC. Per tal d’organitzar la identificació 
i la descripció normalitzada dels fons 
s’han realitzat inventaris, índexs, 
repertoris i d’altres instruments de 
descripció documental necessaris per 
facilitar l’accessibilitat dels fons 
custodiats a l’Arxiu Fotogràfic.  

OBRES 

Aquest any l’AFCEC a estat totalment 
remodelat d’acord amb el 
desenvolupament del Pla Estratègic, de 
manera que les instal·lacions de la 
cinquena planta han estat 
transformades en el dipòsit de l’arxiu. El 
referit nou local consta de tres zones de 
climatització independent: una sala 
d'arxivament equipat amb prestatgeries 
fixes i planeres de la cartoteca històrica 
a una temperatura d’uns 21ºC i una 
humitat relativa del 50 %, en la qual 
s’emmagatzemen les fotografies 
pendents de tractament de conservació 
i la instrumentació fotogràfica; una sala 
d’arxiu definitiu a 19ºC, una humitat 
relativa del 35% i filtres purificadors 
d’aire, destinada, fonamentalment, al 
material de vidre i paper; i una sala 
d’arxiu definitiu a 8ºC, una humitat 
relativa del 35% i filtres purificadors 
d’aire en la qual es custodia el material 
de plàstic. En el darrer espai també 
s’ha instal·lat una nevera de 
conservació de material fotogràfic 
destinada al manteniment de les 
fotografies realitzades sobre un suport 
de nitrat. A més, la capacitat del dipòsit 
de 19ºC s’ha incrementat amb la 
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instal·lació de quatre compactes amb 
guia lliscant i perforacions. 

Durant les obres tot el material ha estat 
traslladat a diversos dipòsits i 
actualment s’està ubicant en el nou 
dipòsit. 

Pel que fa a la zona de treball i 
consulta, ha estat traslladada a la 
sisena planta, que també ha estat 
totalment reformada. El nou local 
consta de tres àmbits diferenciats: una 
d’atenció a l’usuari, amb un ordinador 
amb connexió a Internet; una de treball 
dels voluntaris i del personal; i una 
darrera que serà destinada al nou 
laboratori digital. Totes les àrees tenen 
aire condicionat independent. 

Les obres van ser inaugurades el mes 
de setembre amb l’assistència del Sr. 
Jaume Lanaspa, director de la Fundació 
La Caixa, i del Sr. Toti Monbrú, 
representant del Consell Català de 
l’Esport. 

VOLUNTARIAT 

Durant l’any 2010 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, Montserrat Olivella, Margarita 
Palmer, Montserrat Pi i Núria Scherdel. 
Durant les obres i trasllat s’ha comptat 
amb l’ajut de Pepa Igartua, Pepe 
Guajardo i Manel Garri. 

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 Ortiz 
(arxivera) i Ramon Barnadas i Rodríguez 
(director). 

També, durant aquest període, ha 
col·laborat en les tasques de l’arxiu la 
Roser Díaz, alumna de fotografia de 
l’Escola d'Art i Superior de Disseny 
Serra i Abella, realitzant pràctiques 
associades als seus estudis. 

ESCOLA DE 
MUNTANYA 

L’Escola de Muntanya ha programat un 
total de 57 cursos, del quals s’han 
realitzat 45 en total. Amb una 
assistència de 400 alumnes. 

En els cursos on tenim més alumnes, 
són en les modalitats d’alpinisme, 
escalada, excursionisme i esquí de 
muntanya. Però també estan tenint 

molt d’èxit el Curs de cartografia digital i 
GP i el Curs d’orientació a la muntanya. 

Com a novetat a final d’any es va 
inaugurar la sala de bloc, una sala amb 
sis plafons amb diferents nivells 
d'inclinació des de placa tombada fins a 
45º de desplom, gran diversitat de 
preses i formes per a totes les 
dificultats, blocs de 4-6 passos de totes 
les dificultats marcats i actualitzats 
periòdicament rutes de 15-25 passos 
de totes les dificultats marcades i 
actualitzades periòdicament. L’Escola 
de muntanya, va idear llavors un seguit 
de cursos perquè tothom tingués l’opció 
de formar-se adequadament, oferint 
dos tipus de cursos un de Bateig- nivell 
1, amb dues sessions pràctiques i un 
altra de Bàsic-nivell 2, amb cinc 
sessions pràctiques, amb un Tècnic 
d’esports d’escalada que les porta a 
terme. També s’utilitza aquest espai per 
oferir un complement amb les teòriques 
dels cursos d’alpinisme, escalada i 
descens d’engorjats. 

L’Escola, sempre en procés d’innovació, 
va incorporar en la seva programació 
tres cursos nous: el Curs de surf de neu 
de muntanya, el Curs d’encerament i 
reparació d’esquís i el Curs de BTT de 
mecànica. Esperem que poc a poc es 
vagin consolidant dins la nostra 
programació habitual i així poder oferir 
una formació més àmplia.  

Un any més, van realitzar el Curs de 
formació interna per a vocals, amb una 
bona assistència i participació dels 
vocals del CEC. 

Aquest any hem tingut sis alumnes en 
pràctiques de tècnics d’esports 
d’excursionisme i mitjana muntanya. 
Aquest alumnes fan les seves hores de 
pràctiques assistint a les sortides de les 
diverses seccions del CEC. Són alumnes 
de l’IES de Ripoll, del CAR de Sant 
Cugat i de l’IES la Pobla de Segur. 
L’Escola els coordina la formació i les 
tutories. 

L’Escola a l’exterior, seguim amb 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, que 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. 

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. 

Com a novetat, cal destacar, la 
col·laboració amb l’IES de Vic, dins dels 
cursos de tècnics en emergències 
sanitàries, on la nostra escola els ha 
ofert la part de tècniques d’aproximació 
i rescat amb molt bon resultat i gran 
nivell de satisfacció. 

I per acabar, de tots és coneguda la 
importància que té, en el conjunt d’una 
escola, l’equip humà que forma el seu 
professorat. La configuració i el tarannà 
d’aquests instructors és, entre d’altres 
coses, el que dóna un cert caràcter i 
una identitat a l’Escola. Termes com 
rigor, qualitat, credibilitat, prestigi..., 
venen determinats, en gran part, per la 
identitat d’aquest equip humà. Un equip 
format per tècnics d’esports i 
instructors EMCEC de totes les 
modalitats dels nostres cursos fan que 
l’Escola sigui ja un referent dins el món 
formatiu. 

COMPANYIA DE GUIES 
La Companyia de Guies del CEC ha 
experimentat aquest any un augment 
considerable de les activitats. Ha estat 
el segon any que es publicava un 
calendari fix d’activitats, es definien les 
sortides al butlletí i es penjaven a la 
pàgina web del CEC. El resultat ha estat 
modest, però amb una clara tendència 
en augment. 

Amb un total de 40 activitats 
programades, la Companyia de Guies 
del CEC ha completat onze sortides. 
Destaquem el Mont Blanc, el Monte 
Rosa i el Dôme de Neige dels Écrins, a 
més d’activitats més properes com 
l’escalada al Cavall Bernat de 
Montserrat. Han estat més de 30 
persones que han complert algun dels 
seus somnis, han après d’un guia amb 
reconeixement internacional o han 
visitat muntanyes que fins aleshores 
només s’atrevien a veure en fotografia. 

Volem destacar i agrair la tasca feta per 
l’equip humà que ha estat al capdavant 
de la Companyia de Guies del CEC 
durant el 2010, particularment la de 
Sergi Esteban, amb la seva feina 
constant i precisa, i la de Joan Jover 
que, amb tenaç il·lusió i manifesta 
professionalitat, segueix imprimint un 
caràcter CEC a la Companyia, com ha 
fet des de la seva creació. 
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BALANÇ A 31-12-2010. COMPARATIVA TANCAMENT 2009 
 

BALANÇ ABREUJAT   SALDO 31/12/2010   SALDO 31/12/2009  

ACTIU   

A) ACTIU NO CORRENT 6.851.717,38 3.208.688,26 

I. Immobilitzat intangible 21.661,01 26.479,19 

2. Aplicacions informàtiques 21.661,01 26.479,19 

II. Immobilitzat material 1.903.489,34 2.381.788,64 

1 .Terrenys i construccions 1.096.154,63 1.538.243,78 

2. lnstal·lacions tècniques i altre inmobilitzat 807.334,71 747.614,35 

3. lmmobilitzacions materials en curs i acomptes – 95.930,51 

III. lnversions immobiliàries 1.095.319,56 423.056,96 

1. Terrenys i béns naturals 162.516,37 162.516,37 

2. Construccions 932.803,19 260.540,59 

IV. Béns de patrimoni cultural 3.582.207,00 – 

3. Béns mobles 3.582.207,00 – 

V. lnversions en enititats del grup i associades a llarg termini 122.606,47 122.606,47 

1. lnstruments de patrimoni 122.606,47 122.606,47 

VI. lnversions financeres a llarg termini 126.434,00 254.757,00 

2. Credits amb les administracions públiques 126.434,00 254.607,00 

4. Atres actius financers – 150,00 

B. ACTIU CORRENT 1.102.644,66 596.515,47 

I. Existències 15.772,94 24.755,94 

II. Usuaris, deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 912.966,61 396.683,77 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis. 15.891,70 24.739,99 

4. Atres deutors 56.424,08 54.132,40 

7. Altres crèdits amb les administracions públiques 840.650,83 317.811,38 

lV. Inversions financeres a curt termini 138.672,46 900,02 

2. Crèdits amb les administracions públiques 132.173,00 – 

4. Altres actius financers 6.499,46 900,02 

V. Periodificacions a curt termini 11.968,39    792,32 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 23.264,26 173.383,42 

1. Tresoreria 23.264,26 173.383,42 

TOTAL ACTIU  7.954.362,04 3.805.203,73 
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BALANÇ ABREUJAT   SALDO 31/12/2010   SALDO 31/12/2009  

PATRIMOINI NET I PASSIU   

A) PATRIMONI NET  6.519.905,98 2.671.977,30 

A-1). Fons propis 4.785.948,27 1.492.499,81 

I. Fons dotacionals o fons socials 1.087.024,67 1.087.024,67 

1 Fons dotacionals o fons socials 1.087.024,67 1.087.024,67 

III. Excedents d’exercicis anteriors 3.634.629,14 377.305,30 

1. Romanent  377.305,30 

2. Reserves de reconeixement de P. Cultural 3.582.207,00  

3. Reserves ordinàries 52.422,14  

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 64.294,46 28.169,84 

A-2) Subvensions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 1.733.957,71 1.179.477,49 

1. Subvencions oficials de capital 570.616,80 681.005,49 

3. Altres subvencions, donacions i llegats 1.163.340,91 498.472,00 

B) PASSIU NO CORRENT 567.547,73 495.345,11 

II. Deutes a llarg termini 567.547,73 495.345,11 

1. Deutes amb entitats de crèdit 564.542,67 492.340,05 

3. Altres deutes a llarg termini. 3.005,06 3.005,06 

C) PASSIU CORRENT 866.908,33 637.881,32 

II. Deutes a curt termini 557.079,15 531.551,10 

1. Deutes amb entitats de crédit 557.079,15 531.551,10 

lV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 303.304,95 88.945,22 

1. Proveïdors 282.512,78 68.586,26 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament i provissio pagues extres )  1.179,56 – 

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públi-
ques 19.612,61 20.358,96 

V. Periodificacions a curt termini 6.524,23 17.385,00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.954.362,04 3.805.203,73 
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ESTAT DE COMPTES 2010 I PRESSUPOST 2011 

 

INGRESSOS 
INGRESSOS GENERALS CENTRE Pressupost 2010 real 2010 Pressupost 2011 
Quotes socis 459.622,00 475.084,93 476.543,00 
Financers 1.800,00 302,19 200,00 
Subvenció capital trasp. explot. 119.491,82 110.388,69 101.009,98 
REFUGIS I LOCALS       
Lloguers 111.129,41 110.112,95 113.756,02 
PUBLICACIONS       
Vendes Àrea Atenció Soci 6.000,00 2.278,93 2.500,00 
Publicitat  8.000,00 5.823,67 21.000,00 
Revistes Muntanya i Espeleòleg 21.100,00 16.578,47 22.747,98 
SECCIONS I COMISSIONS    
Seccions 440.380,00 340.514,56 373.556,00 
Àrees documentals 509.725,00 241.561,92 363.800,00 
Comissions i patronats Centre 5.102,00 9.264,00 0,00  
Escola de Muntanya 67.083,00 58.372,61 74.276,00 
Àrees activitats 174.130,68 117.477,01 192.278,00 
ALTRES INGRESSOS    
Subvencions externes institucio-
nals 57.800,00 73.258,59 118.954,03 
Treballs per a l'immobilitzat 98.320,11 0,00 0,00 
Ingressos extraordinaris 3.000,00 295.874,91 0,00 
Ingressos exercicis anteriors 2.200,00 427,00 0,00  
TOTAL INGRESSOS 2.084.884,01 1.857.320,43 1.860.621,01 

DESPESES 
DESPESES GENERALS CENTRE Pressupost 2010 real 2010 Pressupost 2011 
Serveis exteriors 53.040,00 85.785,21 78.798,00 
Serveis bancaris 20.662,00 37.307,51 35.605,00 
Primes d'assegurances 65.854,00 68.506,95 69.507,81 
Publicitat i propaganda 13.136,00 18.070,84 15.500,00 
Subministraments 19.920,00 23.326,44 22.771,76 
Impostos 9.250,00 11.122,21 11.163,44 
Quotes federatives 10.600,00 7.658,78 11.936,00 
Administració 334.194,00 308.513,34 273.755,16 
Seg. soc. a càrrec Centre 89.312,28 80.872,09 74.792,09 
Extraordinàries i desp. exercicis 
ant. 10.160,00 54.757,30 5.160,00 
MANTENIMENT LOCAL I REFUGIS       
Reparacions i Conservació 39.780,30 62.428,78 57.040,20 
PUBLICACIONS    
Butlletí 32.830,00 31.340,65 15.457,50 
Revistes 65.430,00 75.011,82 74.092,50 
Variació existències publicacions 2.400,00 3.582,51 0,00  
SECCIONS I COMISSIONS    
Seccions 399.720,00 346.987,08 366.674,19 
Comissions Centre 12.026,10 14.365,69 3.099,00 
Àrees documentals 487.490,00 223.396,86 326.391,26 
Escola de Muntanya 52.926,00 48.473,15 52.253,00 
Àrees activitats 156.219,42 115.280,69 186.768,00 
AMORTITZACIONS    
Amortitzacions immobilitzat mate-
rial 164.325,00 176.238,07 175.000,00 
TOTAL  DESPESES  2.039.275,10 1.793.025,97 1.855.764,91 
Resultat ordinari 45.608,91 64.294,46 4.856,10 
 

 


