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memòries 2014
Memòria general
L’any 2014 ha estat decisiu en la història
del Centre, ja que amb l’aprovació per
part de l’Assemblea Extraordinària de 30
de setembre, en la qual es va ratificar el
resultat de l’assemblea de 3 d’abril, la
nostra entitat té ara la possibilitat de
plantejar-se el seu futur amb la llibertat
que dóna no haver de dependre de subvencions ni de bancs.
La firma d’un acord d’opció de compra el 20 d’octubre per tal de vendre
l’edifici de Paradís nº 12 per un import de
3 M d’euros va obrir la porta per poder
acomplir els objectius anunciats en la
darrera Assemblea General Ordinària.
El fet de la impugnació va representar
un endarreriment notable en la realització
dels plans de la Junta Directiva, que es
veié obligada a refer tots els calendaris i
revisar els plans previstos per a l’any
2014, ja que en els acords signats amb el
comprador ens obligaven a deixar lliure
Paradís nº 12 el dia 30 de març del
2015.
Aquesta circumstància va significar la
necessitat d’haver de trobar, en un temps
rècord, atès que com a conseqüència de
l’endarreriment de l’aprovació de la venda
s’havien aturat els treballs de recerca
d’un nou local adequat per al nostre fons
arxivístic i biblioteca.
Com que era del tot impensable trobar en menys de sis mesos un local, i el
fet de no disposar dels fons necessaris
per fer una inversió, es va decidir optar
per la solució que ens oferia el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya perquè els nostres fons fossin
dipositats en institucions dependents
d’aquest departament, amb la forma de
contracte de comodat, que garantia la
conservació dels fons i es mantenia la
propietat per part del Centre.
Cal mencionar el valuós consell que
en tot moment vam tenir del Consell de
l’Àrea Documental i la magnífica disposició trobada en el Departament de Cultura,
i especialment amb el seu director general, el Sr. Joan Pluma.
El fet de dipositar els nostres fons en
les institucions que els acolliran té un
significat molt important, que és el gest
del Centre Excursionista de Catalunya de
dipositar un contingut molt important i
valuós en unes estructures d’estat que,
en definitiva, són l’Arxiu Nacional de

Catalunya, la Biblioteca de Catalunya,
l’Institut Cartogràfic i l’Institut de Cultura
de Barcelona.
Aquesta solució no resolia tots els
problemes d’espai que la sortida de
Paradís nº 12 obligava. Per aquesta raó
es va fer un estudi per encabir de manera
raonable tot el possible en els espais
disponibles de Paradís nº 10 (entresòl i
primer pis) i el pis del carrer de Llibreteria. Com que això no era suficient, es va
decidir llogar un local proper a la nostra
seu, principalment com a magatzem i
sala de rocòdrom.
Així mateix, es va definir un pla per
reduir les despeses i poder fer front a la
situació de pèrdues del compte d’explotació, la qual cosa va obligar a fer una
revisió i adequació de tots els llocs de
treball i emprendre una reestructuració
que es va realitzar a principis del 2015.
El trasllat de l’Arxiu Fotogràfic a
l’Arxiu Nacional de Catalunya obligava a
plantejar-se el trasllat del personal contractat pel Projecte de digitalització patrocinat per la Caixa, on s’afegia una altra
dificultat, el termini del patrocini que
l’Obra Social de la Caixa considerava que
era l’any 2014.
En definitiva, a la fi de l’any 2014 ja
teníem resolts els problemes que significava vendre l’edifici de Paradís nº 12 i la
seva execució es va deixar per al primer
trimestre de l’any següent. Com que la
venda de l’immoble esmentat era part
d’un pla que tenia dos objectius primordials. L’un era reduir l’endeutament del
Centre, ja que aquesta font de finançament no es pot fer servir en el futur. L’altre era disposar precisament de recursos
financers per poder plantejar-se un projecte de futur amb un canvi de model,
perquè la Junta creu que l’actual està
esgotat.
Amb aquesta perspectiva, la Junta
Directiva va decidir iniciar un debat sobre
quines podien ser les sortides que tenia
el Centre, per fer front a la situació creada per un entorn molt competitiu i canviant. Els resultats d’aquest treball es
volen sotmetre el proper any 2015 a la
consideració de tots els socis.
La situació creada per la impugnació
de la primera assemblea crea nombroses
incerteses i tensions, que no foren obstacle perquè l’entitat, i especialment les
seccions, continuessin la seva inestimable tasca de fer activitats. També cal
destacar el treball fet pels guies del Cen-
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tre, especialment en l’àmbit de les escoles. És molt encoratjador el nombre
d’inscrits per fer un curs de vocals de
sortides.
Cal esmentar dos esdeveniments en
què tota l’entitat s’ha vist implicada, com
ara: l’any Paxot, en record dels 50 anys
de la seva mort, amb la publicació dels
Sermons i l’organització de l’Aplec dels
Països Catalans, amb un gran èxit de
participants, que va significar un reconeixement de la tasca que havia fet el
nostre soci Francesc Beato.
Seguint el camí marcat per anteriors
juntes de reconèixer els mèrits de socis o
entitats que són un referent en el món
excursionista, i amb l’esperit de les
medalles d’or instituïdes per Rafel Patxot,
l’any 2014 lliuraren dos premis Columna.
Es tracta dels socis Mn. Antoni Pladevall,
per la seva contribució a la història medieval de Catalunya, i Ferran Latorre, pels
seus mèrits alpinístics i per la seva gran
humanitat.
Fora injust no fer menció de la tasca
feta per l’equip de l’Àrea Documental, que
ha continuat treballant en els diferents
projectes de digitalització, i en d’altres, en
un marc de manca de claredat per al seu
futur.
Cal destacar la gran professionalitat
demostrada durant tot aquest any tan
complicat per part de tot l’equip professional, amb el gerent al capdavant.
En el capítol dels refugis, cal dir que
han funcionat amb la qualitat de sempre, i
que hem renovat pràcticament tots els
contractes amb unes noves condicions de
compartir resultats. El gran repte per al
Centre és definir una estratègia de futur
per a la nostra xarxa de refugis, una de
les millors el nostre país, i superar la
percepció que els refugis són un problema en lloc de veure que són rendibles i
donen un gran servei a molts
muntanyencs.
El Centre va fer efectiva la seva sortida de l’associació Can Caralleu, i va recuperar la inversió inicial amb la possibilitat que els socis gaudeixin dels mateixos
avantatges de sempre.
Finalment, volem demanar disculpes
per les mancances en matèria de comunicació als socis i a la societat en general.
En temps de canvi, la comunicació és
clau per evitar malentesos i donar la confiança necessària en època de crisi. La
Junta es compromet a posar-hi remei.
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ÀREA TÈCNICA
L’Àrea Tècnica del CEC s’ocupa de gestionar els Guies dels CEC, l’Escola de
Muntanya i també les activitats que es fan
amb els diferents centres escolars de
Catalunya. A continuació detallem el que
s’ha fet durant l’any 2014.
Guies del CEC. L’any 2014 ha estat
un any de consolidació del nou projecte
del departament de Guies del CEC. Hem
fet un total de 101 activitats i hem arribat
a 516 participants, 109 socis del CEC i
407 no socis. Les activitats més sol·licitades han estat el barranquisme, les vies
ferrades, l’alpinisme i l’escalada.
Escola de Muntanya. Aquest 2014 hi
ha hagut una lleugera baixada de participants en els nostres cursos. Després
d’analitzar els possibles motius d’aquesta
davallada, emprenem l’any 2015 amb un
seguit d’accions que pretenen millorar el
servei i la qualitat dels cursos i així revifar
el nombre de participants en un futur. En
el 2014 s’han realitzat 26 cursos, amb
238 participants en total. D’aquests 238
participants, 108 eren socis del CEC i 130
externs.
Centres escolars. Un 2014 ple
d’activitats, sortides i estades que han
donat a conèixer el CEC als centres escolars de tot Catalunya. Han participat en
les nostres propostes 913 nens. Les activitats d’orientació i excursionisme han
estat les més demanades, tot i que també
hem fet sortides amb raquetes, espeleologia, estades d’esquí, treballs de síntesi
i barranquisme. De mica en mica les
escoles noves van coneixent la nostra
feina; les que havien fet alguna activitat
amb nosaltres, ja fa 2 o 3 anys que
repeteixen.

REFUGIS
Durant el 2014, l’ocupació en general
dels nostres refugis s’ha mantingut, amb
l’excepció del xalet de Salardú. Les
raons cal buscar-les en la crisi econòmica
que viu la Vall d’Aran i amb les condicions
generals del xalet, mancat de reformes
des de fa molts anys. Cal definir una
estratègia de futur referent al xalet i a la
seva funcionalitat al conjunt d’un nou
projecte de futur per al Centre. Aquesta
visió és la que ens ha de guiar per fer-hi
inversions o buscar un altre destí.
El refugi d’Ulldeter té les dificultats
de sempre, amb l’estabilitat de la teulada,
que no resisteix el vent fort de la zona.
Aquest problema no s’ha resolt des d’un
començament, i la nova estructura pot
donar peu a una solució més duradora. El
problemes d’aigua a l’hivern es resoldran
aquest any en disposar de fons per poder
fer algunes inversions.

El refugi Ventosa necessita d’una
imperiosa inversió per millorar el seus
serveis, del tot insuficients. Cal tenir en
compte que no s’ha fet res important des
de la seva inauguració, ara fa gairebé 40
anys.
Cal afegir que en el conjunt dels nostres refugis, exclòs el xalet de la Molina,
el Centre des de fa més de 40 anys ha
invertit un total aproximat d’1 M d’euros.
Aquesta inversió està més que amortitzada, és a dir, els refugis són un contribuent
net de recursos que serveixen per
sostenir les despeses del Centre, en lloc
de fer-ne una inversió continuada que, si
no la fem aviat, potser serà tard, i la
degradació d’aquests equipaments, irreversible.
El refugi Josep M. Blanch té les
dificultats de l’escomesa d’aigua, que es
podria resoldre amb una mica de flexibilitat per part de les autoritats del parc. El
descens en el nombre de pernoctacions
és degut a les condicions meteorològiques hivernals.
En el cas de la Reclusa, tenim una
dificultat econòmica, que és el deute que
té el Consejo de la Renclusa amb les
entitats que hi participen; és a dir, amb la
FAM i el CEC, d’un import de 80.000 €,
que no hem pogut resoldre. Aquest deute
s’arrossega des del començament, per la
qual cosa hem proposat diverses solucions sense resposta en aquests moments.
Les dificultats amb els veïns competidors a Siurana s’han resolt i el refugi
segueix oferint serveis de qualitat. Per
tant, podem dir que des de fa molts anys,
el refugi Ciríac Bonet, funciona.
(Les estadístiques dels refugis del CEC, es
poden veure a l’annex final d’aquest document).

SECCIÓ DE
MUNTANYA
Durant l’any 2014, els vocals de la Secció
de Muntanya del Centre han continuat
posant la seva voluntat per fer propostes
d’activitats interessants i variades.
Creiem que les sortides proposades han
donat l’oportunitat als socis de fer tot
tipus d’activitats de muntanya. Malgrat
això, el nombre de participants en les
sortides oficials s’ha reduït aproximadament en un 20% respecte al 2013.
¿Quines poden ser les causes d’aquesta
davallada? La resposta fàcil podria ser la
suma de diferents circumstàncies adverses: la pèrdua de socis de l’entitat, les
dificultats econòmiques per les quals
passa una part important de la societat i,
per tant, també els socis del CEC,
l’anuŀlació de 20 activitats durant l’any per
diferents motius, o senzillament, a causa
de la pèrdua d’interès en les sortides
col·lectives. Però, tot i que segurament
totes aquestes raons poden ser una part
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de la realitat, pensem que hi ha un factor
que cada vegada incideix més en la pèrdua de participants en les sortides oficials
del Centre. Les propostes d’activitat que
fan els vocals pensem que no han perdut
atractiu. Potser cal més varietat o més
quantitat en alguns moments de l’any, i
segurament es poden millorar algunes
propostes concretes, però no hi cap altra
entitat excursionista del país que ofereixi,
ni de lluny, la varietat i qualitat d’activitats
de muntanya que ofereix el CEC. Aquí cal
l’agraïment a l’esforç de tots els vocals.
És una evidència que cada vegada hi ha
més gent que fa activitats de muntanya, i
aquesta percepció serveix per dir que
també entre els socis del Centre l’activitat
de muntanya creix en el mateix sentit,
però també és una evidència que cada
vegada n’hi ha més que canvien els seus
hàbits per aproximar-se a la muntanya.
Pensem que cada vegada més, dins del
Centre, com a la resta d’entitats excursionistes, la majoria de socis fan activitat
pel seu compte. La facilitat per posar-se
d’acord entre els companys mitjançant les
diferents eines que donen les xarxes
socials, fa que en poques hores es pugui
convocar a un bon grup de companys per
fer una activitat, i si cal, fer els canvis que
siguin necessaris gairebé de camí cap a
la muntanya. D’aquí, a no veure cap necessitat de fer-se soci del Centre (ni de
cap altra entitat) hi ha un pas molt petit.
Als socis no els cal decidir amb dies
d’antelació que s’han d’inscriure en una
sortida oficial del Centre si poden posarse d’acord i compartir activitat amb altres
companys en pocs minuts. Aquest és el
repte que tenim en el futur més pròxim:
aconseguir més flexibilitat i immediatesa
en l’oferta d’activitat pel soci. I per aconseguir aquest objectiu l’eina principal ha
de ser la pàgina web del Centre, on el
soci ha de trobar facilitats i flexibilitat per
fer l’activitat que proposen els vocals,
però també les que puguin proposar altres socis, o fer ells mateixos les seves
propostes que puguin compartir. Com
podem introduir la interacció amb les
xarxes socials és el camí que ens marca
la realitat social actual, i més concretament la realitat de la gent jove, que ha de
ser el relleu generacional imprescindible
per al futur del Centre.
A continuació fem el resum de les
activitats de l’any. A les sortides coŀlectives setmanals s’hi segueixen afegint
algunes activitats anuals, com ara el
memorial a Francesc Beato, que aquest
any s’ha fet a la vall d’en Bas, o bé
l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, que enguany ha estat organitzat pel
CEC, amb la participació de més de 600
inscrits.
Davant la baixa activitat d’alguns
vocals per diferents circumstàncies, a
finals del 2014 es va convocar un nou
curs de vocals, d’on han sortit uns 45
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vocals nous, la gran majoria de la Secció
de Muntanya.
Resum d’activitats:
• Sortides: 114
• Sortides anul·lades: 21
• Participants: 1.456
VETERANS
• Sortides: 7
• Participants: 131
ALTA MUNTANYA
• Sortides: 49
• Participants: 428
ESQUÍ DE MUNTANYA
• Sortides: 11
• Participants: 66
EXCURSIONISME
• Sortides: 47
• Participants: 831

Excursionisme
Vocal coordinador: Hermes Soler.
• 12 de gener: Riu Glorieta. 27 inscrits.
Vocals: Ignasi Nadal i Jordi Lucea.
• 19 de gener: Tossal de Maçaners. 24
inscrits. Vocals: Pepe Guajardo i
Montse Giménez.
• 19 de gener: Puig de Cabrafiga. 21
inscrits. Vocal: Manel Canales i Josep
Pérez.
• 2 de febrer: Travessa de l’Albera. 27
inscrits. Vocals: Quim Sánchez i Ferran
Ibáñez.
• 2 de febrer: Ribes de Freser-Campdevànol. 21 inscrits. Vocal: Ignasi Nadal.
• 9 de febrer: Serrats de Lord i Sògol. 27
inscrits. Vocals: Josep Pérez i Xavi
Perramon.
• 9 de febrer: Travessa Costa Brava:
Torroella de Montgrí-Begur. 34 inscrits.
Vocals: Hermes Soler i Albert Gras.
• 16 de febrer: 27 inscrits. A cavall entre
la vall d’en Bas i el Cabrerès. Vocals:
Mateu Espinal i Josep Pérez.
• 2 de març: Puig de l’Aliga. 27 inscrits.
Vocals: Alex Costa i Hermes Soler.
• 9 de març: Baumes dels Ferrers. 19
inscrits. Maria Puigdueta i Ignasi Vidal.
• 16 de març: La serra de Bastets i els
Llengots. 27 inscrits. Vocals: Josep
Pérez i Manel Canales.
• 23 de març: 27 inscrits. La Puda, les
Estunes i puig Clarà. Vocals: Pepe
Guajardo i Montse Giménez.
• 30 de març: 18 inscrits. Montsant II.
Vocals: Mateu Espinal.
• 18 a 21 d’abril: Serra de Guara. 14
inscrits. Vocals: Ramon Ribas i Fran
Campos.
• 6 d’abril: Diada Verdaguer. 16 inscrits.
Vocals: Hermes Soler i Albert Gras.
• 6 d’abril: L’Embardissada. 15 inscrits.
Vocal: Josep Pérez.
• 4 de maig: Montserrat II. 30 inscrits.
Vocals: Alex Costa i Encarnació Pascuas.

• 11 de maig: Canals de Sant Miquel. 25
inscrits. Vocals: Montse Giménez i Jordi
Lucea.
• 25 de maig: La serra Cavallera. 27
inscrits. Vocals: Xavi Perramon i Josep
Pérez.
• 1 de juny: Travessa Costa Brava: Begur-Palamós. 40 inscrits. Vocals: Albert
Gras i Hermes Soler.
• 22 a 24 de juny: Mitja Olla de Núria i
Camí dels Enginyers. 13 inscrits. Vocals: Hermes Soler i Jordi Lucea.
• 6 de juliol: Travessa Costa Brava:
Palamós-Sant Feliu de Guíxols. 27
inscrits. Vocals: Hermes Soler i Albert
Gras.
• 21 de setembre: 42 inscrits. Travessa
Costa Brava: Sant Feliu-Tossa de Mar.
Vocals: Albert Gras i Hermes Soler.
• 5 d’octubre: Voltants de Gombrèn i
Campdevànol. 27 inscrits. Vocals:
Montse Giménez i Hermes Soler.
• 12 d’octubre: Memorial F. Beato: grimpada al Puigsacalm. 15 inscrits. Vocal:
Emili Rissech.
• 18 d’octubre: Telègraf. Òptica. Torre de
Busquerons. 5 inscrits. Vocal: Ignasi
Nadal.
• 19 d’octubre: Els salts de la riera de
les Gorgues. 13 inscrits. Vocal: Mateu
Espinal.
• 12 d’octubre: Memorial F. Beato: salt
de Sallent. 29 inscrits. Vocals: Albert
Gras i Jordi Lucea.
• 26 d’octubre: La Fageda d’en Jordà.
24 inscrits. Vocals: Alex Costa i Encarnació Pascuas.
• 23 d’octubre: Urtx-Alp-la Molina. 11
inscrits. Vocals: Ignasi Nadal i Jordi
Lucea.
• 16 de novembre: 40 inscrits. Cascades
riera d’Estiula. Vocals: Xavi Perramon i
Josep Pérez.
• 23 de novembre: Cingles de Bertí. 27
inscrits. Vocals: Jordi Canosa i Hermes
Soler.
• 21 de desembre: 16 inscrits. Tel. Òptica Torre Puiggraciós-el Figueró. Vocals:
Ignasi Nadal.
• 31 de desembre: El darrer sol de l’any.
3 inscrits. Vocal: Ignasi Nadal.
• 31 de desembre: Cap d’any al CEC. 46
inscrits.

Veterans
Vocal coordinador: Antoni Muñoz.
• 25 de gener: Barraques de pedra seca.
22 inscrits. Vocals: Lluís Willaert i J.
Llinares.
• 22 de febrer: 24 inscrits. Santuari de
Bellmunt. Vocals: Toni Muñoz i Lluís
Willaert.
• 29 de març: 55 inscrits. Sant Pere de
Rodes. Vocals: Toni Muñoz i Lluís
Willaert.
• 5 i 6 de juliol: Canigó, amb el tren
Groc. 16 inscrits. Vocals: Lluís Willaert i
L. Peix.
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• 27 de setembre: 14 inscrits. Camí
Marçaler. Vocals: Lluís Willaert i Toni
Muñoz.

Alta muntanya
Vocal coordinador: Joan Ramon Montes.
• 12 de gener: 18 inscrits. Puig de Pastuira. Vocals: Dolors Gurri i Xavi Gibert.
• 26 de gener: Tossa Pelada. 17 inscrits.
Vocals: Josep Pérez Xavi Perramon.
• 1 i 2 de febrer: Pic de l’Estanyó. 8
inscrits. Vocal: Emili Rissech.
• 9 de febrer: 12 inscrits. Pic de Cambresdases Occ. Vocal: X. Gibert.
• 22 i 23 de febrer: Puig del Pam i pic de
Mortiers.14 inscrits. Vocal: Manel
Canales.
• 1 i 2 de març: Punta Alta. 8 inscrits.
Vocals: Joan R. Montes i Domingo
Cambon.
• 23 de març: Gorra Marinera i clot de
l’Ermità Mort. 2 inscrits. Vocals: Damià
Pérez i Amadeu Gallart.
• 8 i 9 de març: El pic de Ventolau. 5
inscrits. Vocal: Emili Rissech.
• 29 i 30 de març: Vall de Cabanes. 17
inscrits. Vocals: Xavier Perramon i
Josep Pérez.
• 12 i 13 d’abril: Aneto. 12 inscrits. Vocals: Joan R. Montes i D. Cambon.
• 5 i 6 d’abril: El pic de Saboredo. 8
inscrits. Vocal: Emili Rissech.
• 26 i 27 d’abril: 6 inscrits. Pic de vall
Hiverna i pic de Culebres. Vocals: Joan
R. Montes i Domingo Cambon.
• 29 i 30 d’abril: Montardo, per la
Restanca. 11 inscrits. Vocal: Xavier
Gibert.
• 11 de maig: Travessa Frares Encantats. 7 inscrits. Vocal: Joan R. Montes.
• 18 de maig: Pic de Fresser i pic de
l’Infern. 14 inscrits. Vocal: Joan R.
Montes.
• 7 i 8 de juny: Pic de Tempestats i pic
Margalida. 9 inscrits. Vocal: Joan R.
Montes.
• 28 i 29 de juny: Pic del Mil Menut. 12
inscrits. Vocals: Ignasi Vidal i Maria
Puigdueta.
• 21 a 2 de juny: El pic del Taillon. 7
inscrits. Vocals: Joan R. Montes i D.
Cambon.
• 7 i 8 de juny: Volta a les Maladetes. 3
inscrits. Vocal: Manuel Parrado.
• 31 de maig i 1 de juny: Pic tres
Canaletes. 16 inscrits. Vocal: Josep
Pérez.
• 11 i 12 de juny: Pic de Besiberri Sud i
pic Comaloforno. 6 inscrits. Vocals:
Joan R. Montes i Domingo Cambon.
• 12 i 13 de juliol: Travessa Valls Ruda i
Gerber. 10 inscrits. Vocal: Quim
Sánchez.
• 12 i 13 de juliol: Pic de Peguera. 10
inscrits. Vocals: Dolors Gurri.
• 12 al 17 de juliol: Travessa Núria-Vallter-Canigó. 8 inscrits. Vocal: Manuel
Parrado.
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• 19 i 20 de juliol: La vall de Toran. 17
inscrits. Vocals: Xavi Perramon i Josep
Pérez.
• 26 i 27 de juliol: Pica d’Estats, per la
punta Gabarró. 12 inscrits. Vocal:
Xavier Gibert.
• 5 i 6 de juliol: Circ d’Ulldeter (un cim a
escollir). 7 inscrits. Vocal: Francesc
Chiva.
• 20 a 26 de juliol: Tour de les Glaceres
de la Vanoise. 5 inscrits. Vocal: Dolors
Gurri.
• 23 i 24 d’agost: Refugi Lliure d’Ensagents. 7 inscrits. Vocal: Manuel Parrado.
• 4 a l’11 d’agost: Travessa Bachimala i
Perdiguero. 18 inscrits. Vocals: Quim
Sánchez i Angels Rodes.
• 15 al 17 d’agost: Estada al refugi de
Linza. 7 inscrits. Vocal: Manuel Parrado.
• 20 i 21 de setembre: Pica d’Estats. 14
inscrits. Vocal: Josep Pérez i Xavi Perramon.
• 20-21 de setembre: 12 inscrits. Carlit.
Vocals: Joan R. Montes i Domingo
Cambo.
• 4 i 5 d’octubre: Pica del Canigó i pic
Bartet. 18 inscrits. Vocals: Josep Pérez
i Xavi Perramon.
• 11 i 12 d’octubre: Circ de Pessons. 6
inscrits. Vocals: Damià Pérez i Amadeu
Gallart.
• 18 i 19 d’octubre: Petit Peric i puig
Peric. 11 inscrits. Vocal: Dolors Gurri.
• 25 i 26 d’octubre: Pic de Vall Hiverna i
pic de Culebres. 10 inscrits. Vocals:
Joan R. Montes i Domingo Cambon.
• 22 i 23 de novembre: Pic Bardamina.
10 inscrits. Vocals: Joan R. Montes i
Domingo Cambon.
• 13 de desembre: Clot del Boixar, coll
de Mosset. 9 inscrits. Vocal: Joan R.
Montes.
• 14 de desembre: Volta als Cims
d’Ulldeter. 14 inscrits. Vocal: Joan R.
Montes.
• 20 i 21 de desembre: Pic d’Alba. 11
inscrits. Vocal: Xavi Gibert.

Esquí de Muntanya
Vocal coordinador: Teresa Larrieu.
• 22 i 23 de febrer: Tossal de Rusa-Bony
Negre. 6 inscrits. Vocal: Teresa Larrieu.
• 1 i 2 de març: Gran Volta al Montmalús. 5 inscrits. Vocal: Alex Montoliu.
• 8 i 9 de març: Pic de la Cabaneta.7
inscrits. Vocal: Atanasi Jornet.
• 8 i 15 de març: Travessa pel parc
d’Aigüestortes. 5 inscrits. Vocal: Manuel
Canales.
• 15 i 16 de febrer: Creu de Colomers.
12 inscrits. Vocal: Alex Montoliu.
• 22 i 23 de març: Cambresdades-pic
Redun. 9 inscrits. Vocal: Teresa Larrieu.
• 15 i 16 de març: Tuc de Mauberme. 4
inscrits. Vocals: Alex Montoliu i Marc
Cabedo.

• 5-6 d’abril: Pic de la Serrera. 4 inscrits.
Vocal: Atanasi Jornet.
• 12 al 14 d’abril: Volta al Gran FaxaPeña Xuans. 7 inscrits. Vocal: Manuel
Parrado.
• 10 i 11 de maig: Pic d’Aspe des de
Candanchu. 7 inscrits. Vocal: Manuel
Parrado.

Trescs de Setmana Santa
i estiu
• De l’11 al 21 d’abril: Illes de Cabo
Verde: senderisme a Santo Antao i Sao
Vicente. Vocal: Ferran Alexandri. 17
inscrits.
• De l’11 al 21 d’abril: Tresc del santuari
dels Annapurnes (Nepal). Vocal: Pepa
Igartua. 20 inscrits.
• Del 20 al 29 d’agost: Tresc de Landmannalaugar a Skógar (Islàndia). Vocal:
Ferran Alexandri. 11 inscrits.
• Del 30 d’agost al 7 de setembre:
Senderisme al parc natural dels
Carpats (Eslovàquia). Vocal Pepa Igartua. 15 inscrits.

DINAMITZACIÓ
SOCIAL
Es va celebrar a Berga del 5 al 8 de desembre, el 38è Aplec Excursionista
dels Països Catalans, amb 680 inscrits.
Es van fer 22 sortides d’excursionisme i
culturals, i també es van pronunciar sis
conferències. L’organització comptava
amb 51 vocals i voluntaris del CEC, a
més de la coŀlaboració inestimable de
l’Ajuntament de Berga i el seu regidor
Jaume Vegas.
Durant tots els dimecres de l’any
2014 s’ha fet l’activitat corporal i mental
de tai-txi-txuan, de manera altruista per
Natividad Gordo, amb una assistència
continuada per part dels socis.
Altres activitats:
• Projecció del documental Cap de
Creus-Fisterra-Porto: 2000 km a la
motxilla, presentat pel Miquel Àngel
Pinto.
• Videoconferència “Viatge a la R. D. del
Congo per conèixer la situació dels
primats: què fem a SOS Primates?”, a
càrrec de Carme Vidal, veterinària i
gran especialista dedicada als primats
del Congo.
• Presentació del llibre D’una vella i
encerclada terra, de Salvador Espriu.
Va presentar l’acte Josep M. Puente,
com a president del Centre, i va comptar amb la intervenció de la professora i
especialista en Salvador Espriu, Rosa
Delor; amb el comissari de l’Any Espriu,
Xavier Bru de Sala, i la directora
d’Edicions Tres i Quatre, Laia Climent.
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• Presentació del llibre Geologia i paleontologia per a aficionats, de Nieves
López Martínez.
• Presentació de la guia Descobrir les
muntanyes valencianes pas a pas, de
Carles Ferris, coordinador de
senderisme de la Generalitat Valenciana.
• Videoconferència “Lhotse i Cho Oyu.
Més enllà de dos vuit mils”, a cura de
Ferran Latorre, que ens farà participar
de dos ascensions molt importants del
seu projecte i de les circumstàncies que
els van rodejar.
• Presentació del llibre de Jordi Quera
Anem d’excursió. Intervingueren Ernest
Benach, expresident del Parlament de
Catalunya; Mercè Canela, directora de
Cavall Fort, i el president del CEC,
Josep M. Puente.
• Presentació del llibre L’Urgellet i la Seu
d’Urgell, primera guia publicada al
voltant de la Seu d’Urgell, a cura de
Ricard Lobo i Albert de Gràcia.
• Videoconferència del Dr. Nolasc Acarín,
neuròleg, sobre “Cervell i sexe; argumentari”.
• Videoconferència titulada “Ascensió a
l’Aconcagua”, a cura d’Antonio Gassó,
amb la participació del Dr. Josep Antoni
Pujante i de l’alpinista Ferran Latorre.
• Exposició d’Eudald Alabau Selva
Panoràmiques de muntanyes, exposició
de dibuixos a llapis i pintures sobre
vidre.
• Videoconferència “La volta al món en
10 anys: escriptors en ruta”. Audiovisual
i xerrada.A cura de Pablo Rey i Anna
Callau.
• Videoconferència “SOS Primates al
parc nacional de Virunda, a Ruanda”, a
cura del biòleg Jordi Galbany.
• Audiovisual “L’aresta Brucs de l’agulla
de l’Arbret. Crònica d’una clàssica
històrica”, presentat pels germans Masó
Garcia.
• Projecció i col·loqui sobre l’ascensió al
cim Lenin, a la serralada del Pamir.
• Presentació del llibre Els ritmes de la
vida, presentat i escrit per Trinitat Cambras i Antoni Díaz.
• Presentació de El camí dels Bons
Homes: el camí del últim càtar conegut,
Guilhem Belibasta, a cura de Karina
Behar, del Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes i Carles Gascon,
medievalista i tècnic de cultura i patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt
Urgell. Col·laboren els consocis Lluís
Willaert i Josep Nuet.
• Projecció de l’audiovisual “Dolomites”,
de Jordi Ollé.
• Conferència sobre “La caça de bruixes
a la Catalunya medieval”, a cura de Pau
Castell, investigador de l’Institut de
Recerca en Cultures Medievals de la
UB.
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• Inauguració de l’exposició “Obres pictòriques de Jordi Santacana”, pintor
vilanoví.
• Presentació del llibre El passat ens
empaita, vicissituds del fill d'un exiliat
republicà,de Gentil Puig Moreno.
• Presentació del llibre Jo, Francesc de
Verntallat, de Miquel Freixa i Serra,
autor del llibre. Farà la presentació en
Lluís Willaert.
• Presentació de l’exposició “Orquídies,
fotografia d’aproximació”, del nostre
consoci Ricard Ribas.
• Videoreportatge “40 aniversari de l’expedició catalana a l’Annapurna Est”. El
29 d’abril del 1974 els catalans assolien
el primer vuit mil de l’Estat espanyol. A
cura de Jordi Pons Sanjinés.
• Conferència “I la natura em crida”,
homenatge al poeta Joan Vinyoli amb
motiu del seu centenari, a cura de Pep
Solà.
• Pioners, projecció i col·loqui que narra
les activitats, a la dècada de 1940,
d’uns escaladors catalans que varen
introduir l’escalada a Catalunya. Amb la
presència de Carme Romeu.
• Presentació de la noveŀla Salnitre,
d’Antoni Real. A cura de Dolors Sàrries,
editora; Ferran Alexandri, director de la
revista Muntanya, i d’Antoni Real.

SECCIÓ DE CÀMPING
Un any més, ens hem de felicitar per la
bona marxa dels campaments. Els llocs
d’acampada triats han estat: Taüll (vall de
Boí), campament de curta distància”, i
Bionaz (Valpelline, Vall d’Aosta), campament de llarga distància. Els nostres
campaments comparteixen l’essència i el
tipus d’equipaments. Volem seguir insistint en que no es pretén crear dues
categories de campaments, simplement
es tracta de donar als acampadors dues
alternatives diferenciades, una denominada “de curta distància” (generalment
als Pirineus), i una altra anomenada “de
llarga distància” (generalment als Alps),
perquè puguin triar en funció dels seus
interessos.
Remarquem que el nombre màxim
d’acampadors per a cada campament és
de 150 persones, perquè es mantinguin
els atributs propis dels campaments. Això
fa que el sostre total d’acampadors sigui
de 300 persones.
En el campament de curta distància
(vall de Boí), s’ha notat una davallada en
el nombre d’acampadors, respecte a l’any
passat. En el campament de llarga distància (Valpelline), també s’ha notat una
davallada en el nombre d’acampadors,
respecte a l’any passat. Creiem que el
motiu principal d’aquesta davallada ha
estat la situació de crisi que estem patint i
que no s’acaba de superar. Assistència al
campament de la vall de Boí: 131 acampadors (mitjana diària: 108). Assistència

campament de Valpelline: 85 acampadors
(mitjana diària: 78).
Aspecte econòmic. Al campament
de la vall de Boí s’ha obtingut un romanent sobre el pressupost inicial, degut
principalment a les aportacions que han
generat les visites ocasionals, més nombroses del que s’havia previst, i també a
la bona gestió de les depeses per part
dels responsables.
Al campament de Valpelline s’ha
obtingut també un petit romanent a causa
d’algunes aportacions de les visites ocasionals i també a la bona gestió de les
despeses per part dels responsables. Els
resultats positius dels dos campaments
han permès celebrar de forma subvencionada, com cada any, el dinar d’acampadors, quedant encara un superàvit
que permetrà fer front a les necessitats
de renovació de material pels dos campaments.
Aspectes socials. En el campament
de la vall de Boí cal destacar una afluència de jovent molt important, que ha participat molt en temes d’animació i ha
permès acampar juntes tres generacions
amb molt bona harmonia.
Al campament de Valpelline cal
destacar una bona participació del jovent,
especialment en les activitats d’animació,
que han liderat amb força encert. Cal
destacar també la bona sintonia amb la
direcció del càmping que ens ha donat
tota mena de facilitats, ajudant-nos especialment en la compra dels subministres
com a mitjancers, i a resoldre els petits
problemes d’instaŀlació habituals.
Organització. S’ha mantingut
l’estructura que es va crear ja fa cinc
anys, i que s’ha manifestat del tot encertada:
• Vocal a la Junta Directiva del CEC.
• Grups de treball per temes, coordinats
per responsables de grup. Els grups
han treballant indistintament per tots
dos campaments.
• Funcions administratives dutes a terme
per professionals de l’entitat, sota la
responsabilitat de la Gerència.
• Serveis de transport i magatzem contractats des de l’entitat.
• Cuiners contractats per l’entitat.

Campament de la vall de
Boí
De l’1 al 15 d’agost, al Càmping Taüll (vall
de Boí), a una altitud de 1.500 m. Tal com
s’ha anat fent en els darrers campaments, es van llogar un envelat per al
menjador, amb taules i bancs, i dos envelats més per a la cuina i el rebost. La
direcció del campament ha estat a càrrec
dels consocis Josep M. Ferrer i Ramon
Vila.
Activitats de muntanya reflectides en
els fulls de control. Ascensions (186):
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agulles de Travessany (2), Besiberri Nord
(6), Besiberri Sud (20), cap de Creuetes
(2), Comaloformo (21), Contraix (2), cresta de Besiberris (2), el Corronco (3), l’Aut
(16), Montardo (12), Pa de Sucre (2), pic
Corbison (1), pic de Gelada (5), pic de
Pessons (10), pic de Roi (7), pic de Russell (10), punta Alta (32), punta Arlé (2),
tossal de la Roca (11), tuc de Comamarja
(6), tuc de les Monges (3), tuc del Pinar
(4), tuc de Rus (4), pics de vall Hiverna
(5)
Sortides diverses, als indrets de:
Aigüestortes, Barruera, barranc Viu de
Llevata, Benasc, Boí, Caldes de Boí,
camí de l’Aigua, camí de la Santeta,
Cerví, circuit de Durro, Erill la Vall, estany
Dellui, estany de Pessons, estany Llebreta, estany Llong, estany Llemena, pistes
de Durro, pla de la Ermita, circuit dels
pobles de la Vall, pont de Suert, portarró
d’Espot, pantà de Cavallers, refugi
d’Estany Llong, refugi Ventosa i Calvell,
ruta de la Llúdriga, ruta de les Ermites.
Altres activitats: bicicleta de
muntanya; sortides turístiques a pobles i
diversos indrets de la zona; xerrades,
tallers, projeccions; àrnica: propietats
terapèutiques per curar traumatismes,
etc.; tècniques de relaxació; projecció del
vídeo dels campaments passats. Com
cada any, es va fer la gimcana, organitzada pel jovent, amb nombrosa participació, i amb les tradicionals proves
d’habilitat, resistència i imaginació. Voleibol. El darrer dia, un cop carregat el
camió es cantà en rotllana el “Cant dels
adéus”.
Cal destacar: la bona coŀlaboració del
Jovent en totes les activitats del campament, on destaca la seva aportació musical i de diverses representacions als focs
de camp. La bona sintonia, convivència, i
elevat índex de coŀlaboració entre les tres
generacions d’acampadors.

Campament de Valpelline
De l’1 al 15 d’agost, al càmping del Lac
Lexert (Valpelline), a una altitud de 1.600
m. Tal com s’ha anat fent en els darrers
campaments, es van llogar un envelat per
al menjador, amb taules i bancs, i dos
envelats més per a la cuina i el rebost. La
direcció del campament ha estat a càrrec
dels consocis Santiago Such, i Josep
Arran.
Activitats de muntanya reflectides en
els fulls de control. Ascensions (57): Breithorn (7), cresta Seca (2), dent d’Herents
(2), Gran Paradisso (11), Gran Tornini (4),
Mont Brulé (4), Mont Echaud (1), Mont
Gelé (10), Piràmide Vincent (8), punta
Kurz (4), punta Drone (4).
Sortides diverses: Aosta, Bellatza,
Bibaco Sassa, By, cascada de Routour,
cascades de la Foux, castell de Savoia,
Cervinia, circuit dels Llacs, coll Crete
Seche, Comba, Courmuayer, Gran San
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Bernardo Gressoney, llac Mort, Llac
Plazmoulin, llacs Fenêtre, llacs Glacier,
llac Thoules, mirador del càmping, Montagnaces, Oyace, Pila (Aosta), punta
Helbronner, refugi d’Aosta, refugi
Champillon, refugi Crete Seche, refugi
Gnifetti, refugi Nacamuli, refugi Pla
Moulin, refugi Prarayer, Torí, vall Ferret,
vall Veri, Valsacveranche, volta a Bionaz.
Altres activitats: bicicleta de
muntanya. Sortides turístiques a pobles i
diversos indrets de la zona. Gimcana:
equips formats per totes les generacions,
amb gran entusiasme en la participació.
El darrer dia, un cop carregat el camió es
cantà en rotllana el Cant dels adéus.
Cal destacar la gimcana, organitzada
i desenvolupada amb força encert pel
grup d’animació, a càrrec del jovent, per
la integració d’acampadors de totes les
edats en els equips, amb molt bona sintonia entre les tres generacions. La bona
coŀlaboració de tots els acampadors en
les diverses tasques del campament.

Àpat d’acampadors
El dia 23 de novembre es va celebrar el
tradicional dinar d’acampadors al Berenador Nostra Senyora dels Àngels, al km
10,2 de la ctra. C-1415c de Mataró a
Granollers, amb assistència de bona part
dels acampadors.

Sortides dels dijous i altres activitats
Durant el 2014, s’han fet les següents
sortides i activitats:
• 9 de gener: de Vallvidrera als Jardins
del palau de Pedralbes (38 assistents).
Vocal: Núria Casals.
• 16 de gener: Museu del Gas de
Sabadell (37 assistents). Vocals: Sofia
Gallego i Dolors Capdevila.
• 23 de gener: Rocaguinarda, l’Enclusa i
el castell de Taradell (21 assistents).
Vocal: Jordi Pardo.
• 30 de gener: de Cerdanyola a Sant
Cugat del Vallès (12 assistents). Vocals:
Pere Sans i Josep Rusiñol.
• 6 de febrer: el Farell, serrat de la
Paula, Sant Sebastià de Montmajor (33
assistents). Vocals: Ramon Vilardaga i
Josep M. Batlle.
• 13 de febrer: castell de Florejacs i de
les Sitges (28 assistents). Vocal: Josep
M. Batlle.
• 20 de febrer: de Torre Ramona al turó
de la Creueta (29 assistents). Vocals:
Ramon Serra i Pere Xirinacs.
• 27 de febrer: morral de Cabrafeixet i
serra del Boix (5 assistents). Vocal:
Ramon Vilardaga.
• 6 de març: la font de l’Alzina i el recinte
de Torribera (52 assistents). Vocal:
Núria Casals.

• 13 de març: visita al castell de Sant
Ferran (20 assistents). Vocals: Paco
Aguilera i Dolors Ferrer.
• 20 de març: de Tavertet a l’Avenc,
Rocallarga, pla de Monteis (36
assistents). Vocal: Josep M. Batlle.
• 27 de març: santuari Mare de Déu de
Lord, mola de Lord (17 assistents).
Vocals: Jordi Pardo, Emili Rosell i Núria
Santaló.
• 10 d’abril: santuari del Miracle (26
assistents). Vocals: Ramon Comellas i
Josep M. Batlle.
• 24 d’abril: riera Capaspre, turó de
Galinons (22 assistents). Vocal: Núria
Casals.
• 8 de maig: Sant Boi, roca Negra, Colònia Güell (24 assistents). Vocal: Núria
Casals.
• 15 de maig: Museu del Mar, jardins de
Santa Clotilde (21 assistents). Vocal:
Josep M. Batlle.
• 22 de maig: Agulles de Montserrat (21
assistents). Vocal: Ramon Comella i
Ramon Serra.
• 5 de juny: font del Carinyo i font de les
Rovires (37 assistents). Vocal: Núria
Casals.
• 12 de juny: Institut Pere Mata i ruta
modernista a Reus (22 assistents).
Vocal: Miquel Queralt.
• 19 de juny: riera de Vilardell (36 assistents). Vocal: Núria Casals.
• 1-15 d’agost: campament de vacances
a la vall d’Aosta (85 assistents).
• 1-15 d’agost: campament de vacances
a Boí-Taüll, al Càmping Taüll (131 assistents).
• 18 de setembre: de Premià a Montgat
(36 assistents). Vocal: Núria Casals.
• 25 de setembre: riera de Sorreigs,
Santa Cecília, Sobremunt, Sant Bartomeu (38 assistents). Vocal: Teresa
Cornet.
• 2 d’octubre: sots de l’Infern, al
Montseny (36 assistents). Vocal: Josep
M. Batlle.
• 9 d’octubre: Castelló d’Empúries (31
assistents). Vocals: Dolors Ferrer i Ramon Comellas.
• 16 d’octubre: serra Cavallera (14 assistents). Vocal: Emili Rosell.
• 23 d’octubre: puig de Dòrria i tossa del
Pas dels Lladres (20 assistents). Vocal:
Jordi Pardo.
• 6 de novembre: Viladecavalls (33 assistents). Vocal: Josep M. Batlle.
• 13 de novembre: Museu i Termes Romanes de Sant Boi (26 assistents).
Vocal: Núria Casals.
• 20 de novembre: Puigsacalm, vall d’en
Bas (28 assistents). Vocals: Ramon
Comellas i Ramon Serra.
• 23 de novembre: dinar dels acampadors, berenador del Àngels a la Roca
del Vallès (60 assistents).
• 27 de novembre: travessa de Matagalls, Brull i Viladrau (12 assistents).
Vocal: Ramon Vilardaga.
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• 4 de desembre: Colònia Güell, parc
agrari i riu Llobregat, Santa Coloma,
Sant Boi de Llobregat (8 assistents).
Vocal: Núria Casals.
• 11 de desembre: jaciment arqueològic
Cella Vinnica i celler Alella Vinicola a
Teià i Alella (23 assistents). Vocal:
Josep M. Batlle.
• 18 de desembre: de Sant Miquel del
Fai a Sant Pere de Bertí, Bigues i
Riells, Sant Quirze Safaja (30 assistents). Vocal: Ramon Serra i Pere Xirinacs.

GRUP DE DESCENS
BARRANCS
Al llarg del 2014 el Grup de Descens
d’Engorjats (GDE) ha basat la seva activitat en la difusió del descens de canyons
en l’àmbit internacional. Per això s’han
portat a terme diferents activitats, esdeveniments i publicacions.
El mes de juliol, els GDE del CEC, en
coŀlaboració amb el Foment Excursionista
de Barcelona i l’Associació d’Espeleòlegs
i Barranquistes (AEB), va organitzar la
Trobada de Espeleologia i Canyons a la
Seu d’Urgell (parc del Segre), on van
participar 350 persones dins un marc de
germanor i ambient de barranquisme. Els
participants van rebre un llibre publicat
amb motiu d’aquesta trobada, escrit i
ressenyat per l’equip organitzador. L’organització no es fa càrrec de les activitats
al medi, únicament del Congrés i de la
trobada de germanor, així com la publicació del llibre. Es va oferir formació als
participants, portada a terme per una
empresa de guies externa al CEC i que
va ser un èxit absolut, sobretot el curs
d’aigües vives, realitzat al canal olímpic
del parc del Segre. L’assistència a les
xerrades del Congrés va ser d’una mitjana de 50 persones. Va haver-hi participants de tot el món, principalment de
França i d’arreu de la península. Al sopar
hi va ser present el vicepresident del
CEC, Lluís Gómez. Es va comptar amb
barranquistes iŀlustres, com Pere Miralles, a qui se li va donar un guardó per
la seva trajectòria i publicacions.
El GDE del CEC, el FEB i l’AEB van
publicar, amb motiu de la trobada, el llibre
Torrents, canyons, engorjats i cavitats de
l’Alt Urgell. El llibre ressenya 20 barrancs
i 15 coves i avencs de l’Alt Urgell. Totes
les activitats van ser fetes abans per
poder ser publicades amb fonament.
A l’estiu es va portar a terme l’expedició a la vall de Hecho-Selva de Oza
(Pirineu central), amb 6 membres del
GDE. Es van fer barrancs d’alta dificultat,
com el Jardí, l’Estribiella, la Boca del
Infierno, el Barranco de Siresa, el barranc
de la Cueva del Oso i els cims del Catillo
d’Acher i el Txipeta Alto i dues vies ferrades.
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La valoració d’aquest any 2014 ha
estat molt positiva, fonamentada sobretot
per la bona organització i participació de
la Trobada d’Espeleologia i Canyons del
mes de juliol. L’àmplia experiència en el
món dels barrancs dels membres del
GDE fa que les activitats de divulgació
del medi, malgrat que siguin poques, són
d’un alt nivell de participació, així com les
expedicions d’estiu.

SECCIÓ D’ESQUÍ
NÒRDIC
En conjunt, podem dir que ha estat una
bona temporada, generosa amb neu i
amb una bona participació. També es va
constatar la poca acceptació que tenen
les marxes o curses de nòrdic. Les activitats realitzades per la secció durant la
temporada 2014 han estat les següents:
• 11 de gener: la Rabassa, Andorra (8
assistents). Vocals: Antoni Ponce i Antoni Pardo.
• 18 de gener: Lles de Cerdanya (17
assistents). Vocals: Isabel Casanellas i
Antonio Pardo.
• 25 de gener: Tuixent-La Vansa (15
assistents). Vocals: Maite Ferrer i Josep
Pons.
• 31 de gener al 2 de febrer: XXXV
Marxa Beret. (7 assistents). Vocal: Antoni Pardo.
• 15 de febrer: la Llosa, al Capcir (16
assistents).
• 21-23 de febrer: XVI Marxa Plan
d’Estan (Benasc). Novetat en el calendari. Va ser més aviat més un èxit de
raquetes que d’esquí nòrdic. Dissabte,
excursió de raquetes dirigida per la
María José fins a Forat d’Aigualluts.
Diumenge gairebé tot el grup va fer
raquetes. Vocals: María José Navarro i
Jordi Ollé.
• 1 de març: Guils de Cerdanya (12 assistents). Vocal: Antoni Ponce.
• 8-9 de març: Chioula-Plateau de Beille,
a l’Arieja (28 assistents).
• 10 d’abril: comiat de la temporada.
Audiovisual d’Antoni Pardo amb els
moments més destacats de la temporada amb posterior piscolabis.
Per últim, el grupet de les sortides
internacionals de Francesc Monsonís va
participar en les curses de la Worldloppet-Euroloppet.

SECCIÓ DE
GEOGRAFIA I
CIÈNCIES NATURALS
EXFAVEPRO
• 12 de gener: Collserola, Can Coll, puig
de la Guàrdia, Can Catà.

• 9 de febrer: Moianès, molí d’en Brotons.
• 9 de març: castell de Boixadors.
• 6 d’abril: Montseny: ermita de l’Erola.
• 11 de maig: la vall d’Olzinelles.
• 13, 14 i 15 de juny: llac de Sant Maurici i cascada del Gerber.
• 12 d’octubre: Romanyà de la Selva.
• 6 de novembre: Santa Magdalena de
Cambrils.
• 14 de desembre: penya del Moro.
Totes les sortides han tingut una durada de 2 h i 30 min o de 3 h. L’assistència ha estat d’entre 20 i 25 persones cada
mes.

•

•

•

•

•

Grup de Descoberta i
Observació de la Natura
(GDON)

•

d’un viatge”, a cura de Joaquim Ferràndiz i Pilar Umbón.
12 de març: reportatge “De Noruega a
Barcelona en bicicleta”, a cura de
Miquel Femenia.
1 d’abril: reportatge “Experiències del
viatge d’estiu a Myanmar”, a cura de
David Bueno i la seva família.
9 d’abril: “SOS Primates al parc nacional de Virunda, Ruanda”, videoconferència a cura de Jordi Galbany. Juntament amb Dinamització Social.
29 d’abril: reportatge “Tadjikistan: la
raresa de l’Àsia Central”, a cura d’Alícia
Pubill.
6 de maig: “València en falles” i “Níger i
el desert del Teneré”. Vídeos a cura de
Julià Sàez.
29 de maig: conferència “Les plantes
per a la ratafia”, a cura de Josep M.
Panareda.
3 de juny: audiovisual “Portugal, un
país encisador”, a cura de Joaquim
Ferràndiz.
19 de juny: audiovisual “Suïssa, un
viatge per al record”, a cura de Glòria
Gonzalvo.
4 de setembre: “Argentina, natura
insòlita (I)”. Audiovisual de Rafael
López, a cura de Glòria Gonzalvo.
16 de setembre: “Argentina, natura
insòlita (II)”. Audiovisual de Rafael
López, a cura de Glòria Gonzalvo.
7 d’octubre: “Argentina, natura insòlita
(III)”. Audiovisual de Rafael López, a
cura de Glòria Gonzalvo.
15 d’octubre: “Viatge a Navarra”, selecció de fotografies del viatge de la
secció.
21 d’octubre: conferència sobre “La
regeneració de la vegetació: de la brolla
al bosc”, a cura de Josep M. Panareda.
4 de novembre: Reportatge “Tailàndia:
ocells i natura”, a cura de Salvador
Solé.
20 de novembre: “El romànic de la vall
de Boí” i “Bolívia”. Projeccions a cura
de Julià Sàez.
2 de desembre: conferència “Les
dones avui als Pirineus”, a cura de
Marta Pallarès-Blanch.
11 de desembre: “Ammassalimmiut:
els darrers inuit de la terra de Tunu.
Expedició en trineu de gossos per la
costa est de Grenlàndia”. Reportatge a
cura de Francesc Bailon.

Excursions:
• 26 de gener: Espai Agroforestal de
Gallecs (27 assistents).
• 23 de febrer: excursió d’interès botànic
i geològic al Figueró (18 assistents).
• 16 de març: parc de la Serralada
Litoral, ruta de les Fonts (15 assistents).
• 27 d’abril: Sant Salvador de les Espases (17 assistents).
• 18 de maig: excursió botànica a la
serra de Prades (16 assistents).
• 20 al 24 de juny: estada a la cala Monjoi, Roses, cap de Creus i Sant Pere de
Rodes (14 assistents).
• 26 d’octubre: de la Garriga al Figaró
(22 assistents).
• 23 de novembre: el poblat ibèric
d’Ullastret. Conjunta amb el grup
d’Arqueologia de la Secció d’Història i
Art (31 assistents).
• 21 de desembre: matinal a les coves
del Salnitre, a Collbató (12 assistents).
Visites matinals:
• 10 de maig: visita als jardins amagats
de ciutat vella de Barcelona (25 assistents).
• 18 d’octubre: observació de la geologia de les parets (13 assistents).
Aquestes sortides han estat organitzades
pels diversos vocals del GDON, amb
l’assessorament de Núria Arnan i Joan
Cuyàs, en els aspectes geològics. Hem
gaudit, a més a més, del mestratge del
Dr. Josep Vigo en la sortida del mes de
maig, i també del Dr. Josep Maria
Panareda en les dels mesos de febrer i
d’octubre.

•

Conferències/projeccions

• 16 de gener: ¿Som una espècie violenta?, de David Bueno.
• 28 de gener: Geologia i paleontologia
per a aficionats, de Nieves López
Martínez. A cura del prof. Josep M.
Mata-Perelló.
• 13 de febrer: Iŀlustració de plantes, de
Maravillas Boccio.

• 30 de gener: projeccions “Tot seguint el
Tajo” i “Sudan”, a cura de Julià Saez i
Corbalan.
• 4 de febrer: projecció del documental
“La Xina misteriosa”, de Rafael López,
a cura de Glòria Gonzalvo.
• 4 de març: projecció “Astúries, Cantàbria i Picos de Europa, experiències
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Presentació de llibres

Centre Excursionista de Catalunya
L’assistència a les conferències, audiovisuals i presentació de llibres ha estat
al voltant de 20 persones de mitjana.

Exposicions
• 11 de febrer: inauguració de l’exposició
Botànic-art, natura i fantasia. Recull de
dibuixos de plantes fets per Maravillas
Boccio. Fins al 20 de febrer.

Viatge naturalista a
Navarra
Del 16 al 25 de juliol es va fer un viatge
naturalista a Navarra. El guiatge i l’organització fou amb dos guies naturalistes a
càrrec de MIRUA (Navarra). Nombre de
participants: 26.

Equip de Recerca Botànica (ERB)
Cada dijous, de 2/4 de 7 a les 9 del
vespre s’han fet les sessions al laboratori
de botànica del Centre, per a la determinació de plantes, preparació de les sessions de treball de camp i sessions especials sobre temes de botànica.
Sortides de treball de camp:
• 12 de gener: sortida de treball de
camp. Flora i vegetació de la serra de
l’Ataix.
• 30 de gener: reunió de l’ERB. Es deixa
el projecte de la serra de l’Ataix i a partir d’ara les sortides es fan al Montseny,
per col·laborar en la flora que està fent
Josep Nuet.
• 9 de febrer: sortida de treball de camp.
Flora i vegetació del Montseny.
• 9 de març: sortida de treball de camp.
Flora i vegetació del Montseny.
• 13 d’abril: sortida de treball de camp.
Flora i vegetació del Montseny.
• 11 de maig: sortida de treball de camp.
Flora i vegetació del Montseny.
• 14 de juny: sortida de formació botànica a l’Obaga de la Ral (Ripollès). Dirigida pel Dr. Josep Vigo.
• 12 d’octubre: participació de l’ERB al
Memorial Francesc Beato, desenvolupat a la vall d’en Bas. Excursió botànica
dirigida per Josep Nuet.
• 9 de novembre: sortida de treball de
camp. Flora i vegetació del Montseny.
• 14 de desembre: sortida de treball de
camp. Flora i vegetació del Montseny.

Cursos
II Curs de Flora Mediterrània
Del 20 de març al 25 de maig. Organitzat
per l’Escola de Muntanya i l’Equip de
Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina
dirigit per Valentí González. Instructors:
Valentí González (en les sessions

teòriques i pràctiques) i Josep Nuet (en
les sessions pràctiques). Assistents: 12.
• 20 de març: flora ruderal i arvense.
• 23 de març: sortida a Gallecs.
• 24 d’abril: flora rupícola.
• 27 d’abril: sortida a Sant Llorenç del
Munt.
• 22 de maig: flora de les platges.
• 24 de maig: sortida a Torredembarra i
desembocadura del Gaià.
III Curs de Flora alpina a Ulldeter
Del 7 a l’11 de juliol. Organitzat per
l’Escola de Muntanya i l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina dirigit
per Josep Nuet. Sortida diària de treball
de camp pels voltants del refugi
d’Ulldeter. Assistents: 10.

SECCIÓ D’HISTÒRIA
I ART
Gener:
• La font d’Horta i el pantà de Foix. Vocal:
Núria Casals.
• Mola de les Planes i les fonts del
Carinyo i de les Rovires. Vocal: Núria
Casals.
• Botiga de l’Arca de l’Àvia i Museu del
Calçat. Vocal: Mercè Falcó.
• Tres monestirs, 2a etapa: Sant Cugat,
Sant Llorenç, Montserrat. Vocal: Jordi
Lucea.
• Prats del Rei. Vocal: August Bernat.
• La vall de can Gordi. Vocal: Núria
Casals.
• Bagatge de cançons. A cura de Robert
Híjar i Roser Castelló.
Febrer:
• El Born de Barcelona. Vocal: August
Bernat.
• Les Garrigues, les Borges Blanques.
Vocal: Mercè Falcó.
• La vall del congost: el Figueró, la Garriga. Vocal: Núria Casals.
• La vila de Sarrià. Vocal: Núria Casals.
• Presentació dels viatges de primavera i
estiu. Vocal: Mercè Falcó.
• Palau Güell de Barcelona. Vocal: Mercè
Falcó.
• Sant Boi de Llobregat: de la roca negra
a la colònia Güell. Vocal: Núria Casals.
• Tres monestirs, 3a etapa: Montserrat.
Vocal: Jordi Lucea.
• Castells de la Segarra. Vocal: August
Bernat.
• L’Hotel Espanya de Barcelona. Vocal:
Mercè Falcó.
• Viatge a Polònia. Projecció a cura de
Francesc Juandó.
• Bagatge de cançons. A cura de Robert
Híjar i Roser Castelló.
Març:
• Ruta del vi per la comarca del Priorat.
Vocal: Mercè Falcó.
• La vall del congost pel Sot del Bac i
Puiggraciós. Vocal: Núria Casals.
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• El pavelló de la República i els jardins
Martí Codolar. Vocals: Núria Casals i
Mercè Falcó.
• Garraf, camí de les costes. Vocal: Núria
Casals.
• Sant Cugat del Vallès: seguint la ruta
del modernisme, noucentisme i el celler
cooperatiu. Vocal: Mercè Falcó.
• El Born (2). Vocal: August Bernat.
• Mola de les Planes, fonts del Carinyo i
les Rovires. Vocal: Núria Casals.
• El brull (gran muralla ibèrica). Vocal:
August Bernat.
• Lloret de Mar: els museus i el passeig
de ronda. Vocal: Núria Casals.
• Òpera: Tosca, conjuntament amb la
Secció de Cinema i Vídeo. Vocal: Mercè Falcó.
• Collserola (2). Vocal: Jordi Lucea.
• Bagatge de cançons. A cura de Robert
Híjar i Roser Castelló.
Abril:
• Gelida – Vallirana, per Sant Ponç de
Corbera. Vocal: Núria Casals.
• El pantà de can borrell. Vocal: Núria
Casals.
• Reunió informativa del viatge d’estiu a
Alemanya. Vocal: Mercè Falcó.
• Concert de cant i piano, amb la interpretació dels germans Bellmunt. Conjuntament amb la Secció de Cinema i
Vídeo. Vocal: Mercè Falcó.
• Sant Salvador de les Espases. Vocal:
Núria Casals.
• Presentació activitats primavera i estiu.
Vocals: Mercè Falcó i Núria Casals.
• Conferència “Tarraco opus scipionum",
a cura del professor Joan Alberich.
• La casa Lleó Morera de Barcelona.
Vocal: Mercè Falcó.
• Tarragona arqueològica. Vocals: Mercè
Falcó i August Bernat.
• L’Ametlla de Mar – l’Ampolla de Mar.
Vocal: Núria Casals.
• Dels jardins Manuel Blancafort als
jardins del Príncep de Girona. Vocal:
Núria Casals.
• Viatge de primavera als Alps de la
Provença i el Delfinat. Del 30 d’abril al 4
de maig. Vocal: Mercè Falcó.
• Bagatge de cançons. A cura de Robert
Híjar i Roser Castelló.
Maig:
• Serrat Agre, llisos de Maus i els Escalers. Vocal: Jordi Lucea.
• Portbou - Llançà. Vocal: Núria Casals.
• “Debussy i el so de l’impressionisme”,
conferència, conjuntament amb la Secció de Cinema i Vídeo. A cura de Joan
Vives, musicòleg i col·laborador de
Catalunya Música.
• Tres parcs de Cornellà i els casals dels
segles XVIII i XIX de sant Joan Despí.
Vocal: Núria Casals.
• La torre de Bellesguard, obra d’Antoni
Gaudí. Vocal: Mercè Falcó.
• Concert de la coral contrapunt. Conjuntament amb la Secció de Cinema i
Vídeo.

Centre Excursionista de Catalunya
• L’ermita de Sant Bartomeu de Ripoll.
Vocal: Núria Casals.
• La Salut i el Far. Vocal: Jordi Lucea.
• Museu dels Carruatges i parc del
Laberint. Vocals: Núria Casals i Mercè
Falcó.
• Sitges – Vilanova, pel GR 92. Vocal:
Núria Casals.
• La finca de Sant Salvador, al barri del
Coll, de Josep M. Jujol. Vocal: Mercè
Falcó.
• Bagatge de cançons. Vocals: Robert
Híjar i Roser Castelló.
Juny:
• Exposició a CaixaForum Barcelona:
“Mediterrani, del mite a la raó”. Vocal:
August Bernat.
• Els bufadors de Beví. Vocal: Núria
Casals.
• Concert de guitarra de Jaume Torrent.
Conjuntament la Secció de Cinema i
Vídeo.
• Exposició a CaixaForum Barcelona:
“Sorolla, el color de mar”. Vocal: Mercè
Falcó.
• Les cinc sènies, les ermites de Mata i el
primer bany a la platja. Vocal: Jordi
Lucea.
• Berenars a la fresca: font de Can
Llavallol. Vocal: Núria Casals.
• Esmorzars a la fresca: font del Xup.
Vocal: Núria Casals.
• Darrera reunió informativa del viatge a
Alemanya, del 8 al 14 de juliol. Vocal:
Mercè Falcó.
• Jordània, videoreportatge de Francesc
Juandó.
• Berenars a la fresca: font de la Mitja
Costa. Vocal: Núria Casals.
• Concert de primavera. Bagatge de
cançons i bagatge harmònic. A cura de
Robert Híjar i Roser Castelló.
• Berenars a la fresca: font del Mont.
Vocal: Núria Casals.
• Projecció del videoreportatge del viatge
a Flandes, del juliol de 2013. Original
de Montserrat Alegre.
• “El castell de Sant Llorenç de Munt de
Sant Julià de Vilatorta” (conferència).
• Bagatge de cançons. A cura de Robert
Híjar i Roser Castelló.
Juliol:
• Visita guiada al recinte Torribera, a
Santa Coloma de Gramenet. Vocal:
Núria Casals.
• Projecció de La flauta màgica, en versió
cinematogràfica. Conjuntament amb la
Secció de Cinema i Vídeo.
• Esmorzars a la fresca: font de les
Rovires. Vocal: Núria Casals.
• Viatge d’estiu a la Alemanya romàntica:
del Rin al Danubi, del 8 al 14 de juliol.
Vocal: Mercè Falcó.
• Esmorzars a la fresca: font del Bon
Pastor. Vocal: Núria Casals.
• Passejades de capvespre per la costa:
de Premià o Ocata. Vocal: Núria
Casals.

• Esmorzars a la fresca: font de Can
Palós. Vocal: Núria Casals.
• Passejades de capvespre per a costa:
d’Ocata a Montgat. Vocal: Núria Casals.
• Passejades de capvespre: de Montgat
al riu Besós. Vocal: Núria Casals.
• Passejades de capvespre: del riu Besós
al portal de la Pau. Vocal: Núria Casals.
Setembre:
• Calella: ruta de l’Esquirol i les Torretes.
Vocal: Núria Casals.
• Lloret – Tossa de Mar, pel camí Vell.
Vocal: Núria Casals.
• Tres parcs de Cornellà i Sant Joan
Despí, l’eixample i els casals dels
segles XVIII i XIX. Vocal: Núria Casals.
• Montserrat en diagonal. Vocal: Jordi
Lucea.
Octubre:
• Costa Brava a la tardor: jardins de Santa Clotilde i jardí botànic Mar i Murtra.
Vocal: Núria Casals.
• Presentació de les activitats de la temporada 2014-2015. Vocals: Mercè Falcó
i Núria Casals.
• Projecció de l’òpera La Bohème, de
Giacomo Puccini. Conjuntament amb la
Secció de Cinema i Vídeo.
• Memorial Francesc Beato, a la vall d’en
Bas: la ruta remença. Vocal: Mercè
Falcó.
• Museu d’Història de la Immigració de
Catalunya. Vocal: Núria Casals.
• Casa Masó i exposició d’Antoni Viladomat a Girona. Vocal: Mercè Falcó.
• GR 96, camí romeu a Montserrat. etapa
1: Vallvidrera, la Salut del Papiol. Vocal:
Núria Casals.
• Passejada de tardor a Badalona. Vocal:
Núria Casals.
• Documental: “Joan Manén, el geni oblidat”. Conjuntament amb la Secció de
Cinema i Vídeo.
• Les masies de Sant Joan Despí. Vocal:
Núria Casals.
• Sant Pere de Casserres. Conjuntament
amb la Secció de Muntanya. Vocals:
Jordi Lucea i Hermes Soler.
Novembre:
• Saragossa cultural i monumental amb
l’AVE. Viatge cultural de l’11 al 12 novembre. Vocal: Mercè Falcó.
• Presentació de la Gascunya i els Alps
de la Provença i el Delfinat, originals de
Dora Serra. Conjuntament amb la Secció de Fotografia. Vocals: Josefina Garriga i Mercè Falcó.
• Colera – Llançà, per l’interior. Excursió
conjunta amb la Secció de Muntanya).
Vocals: Ignasi Nadal i Jordi Lucea.
• GR 96: camí romeu a Montserrat, de la
Salut del Papiol a Rubí. Vocal: Núria
Casals.
• De Pedralbes a Vallvidrera, pel barri de
la Mercè. Vocal: Núria Casals.
• Del mont Tàber a Montjuïc. Vocal: Lluís
Willaert.
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• Reportatge del viatge als Alps i al Delfinat. Originals de Francesc Juandó i
Maria Vilalta.
• Visita a la torre de les Aigües del Besós.
Vocals: Núria Casals i Mercè Falcó.
• Projecció de l’òpera El trencanous.
Conjuntament amb la Secció de Cinema i Vídeo.
• Sant Joan Despí: les torres d’estiueig i
itinerari Jujol. Vocal: Núria Casals.
Desembre:
• Sortida cultural sorpresa amb autocar.
Vocal: Mercè Falcó.
• Ariadne auf Naxos, òpera de Richard
Strauss. Conjuntament amb la Secció
de Cinema i Vídeo.
• Coves prehistòriques de Gavà. Vocal:
August Bernat.
• Camí romeu a Montserrat 3 etapa: Rubí
– terrassa (GR 96.) Vocal: Núria
Casals.
• Collserola de parc en parc: dels jardins
de Can Sentmenat als jardins de la
Tamarita. Vocal: Núria Casals.
• Castell de Gelida. Vocal: Jordi Lucea.
• Cantada de nadales per l’orquestra de
Johann Strauss. Conjuntament amb la
Secció de Cinema i Vídeo.
• Garraf - Sitges pel GR 92. Vocal: Núria
Casals.
• Darrera excursió de l’any: el bonic
sender local de Sant Vicenç dels Horts.
Vocal: Núria Casals.
Reunions de coŀlaboradors de la
secció. La vocal de la junta directiva de
CEC i responsable de la Secció d’Història
i Art, Mercè Falcó, junt amb els seus
coŀlaboradors, s’han reunit mensualment
per fer la programació i la preparació de
les activitats de la secció. Socis coŀlaboradors de la secció en el decurs de l’any
2014: August Bernat Constantí; Núria
Casals Gil; Jordi Lucea Castellar; Joan
Manuel Martínez-Moro; Francesc Olivé
Guilera; Robert Hijar; Roser Castelló, i
Lluís Willaert. Gràcies a la seva constat
dedicació i esforç de caràcter totalment
voluntari, s’han pogut dur a terme les
activitats anteriorment esmentades. Al
marge de donar-los les gràcies, és just
que es faci constar el reconeixement de
la seva tasca dins la memòria d’unes
activitats que ells han fet realitat.

SECCIÓ DE
FOTOGRAFIA
La Secció de Fotografia va preparar per a
l’any 2014 vuit sortides fotogràfiques i
culturals amb autocar; però solament se’n
van fer tres:
• Febrer: a l’Alt Camp. Visita guiada del
monestir de Santes Creus i calçotada a
Querol.
• Abril: Setmana Santa a la Gascunya.
Visites a Auch, Condom, la Romieu,
l’Isle-Jourdain, Lavardens, Lectoure,
Seviac, Marciac, Lupiac, etc.

Centre Excursionista de Catalunya
• Novembre: sortida incògnita al Bages.
Visites a Santa Maria de l’Estany, Sant
Feliuet de Terrassola i Santa Maria
d’Oló.
Hem organitzat el XLII Concurs de
fotografia artística en B/N, el XLI Concurs
de diapositives color, del Premi Joan
Camps i Coma i el Concurs social de
temes obligats, en els apartats “monedes,
calendaris, mosaics i tovalloles”.
La Secció va celebrar el 110è aniversari amb un refrigeri a la sala Francesc
Beato el 16 de desembre. En finalitzar el
refrigeri es lliuraren els trofeus dels concursos d’enguany. Fem constar la relació
dels guanyadors d’aquests concursos:
Maria Bonet, Mercè Falcó, Josefina Garriga, Oriol Gascón, Roser Romaní, Neus
Sánchez i Dora Serra.

ÀREA DOCUMENTAL
Durant el 2014 és va reunir el consell
assessor de l’Àrea Documental en la
seva quarta reunió. En el 138è aniversari
del Centre Excursionista de Catalunya es
va presentar el llibre Els sermons de la
Medalla. Rafael Patxot i la Medalla d’Or
del Centre Excursionista de Catalunya
(1923-1935), coeditat amb la Diputació de
Barcelona.
La biblioteca ha rebut 1.837 consultes
i ha fet 416 préstecs de documents. També s’han registrat 220 documents. Al
Facebook, s’ha arribat als 594 amics i al
Twitter tenim 191 seguidors. El catàleg en
línia de la biblioteca ha rebut 2.541 visites. S’han continuat rebent les novetats
editorials d’acord amb els convenis signats, i també han arribat donacions
d’autors, d’entitats i institucions. També
s’ha prosseguit amb el manteniment i
millora del programari lliure per a biblioteques PMB, utilitzat per al catàleg local i el
Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques
Excursionistes (CCBE).
La cartoteca ha rebut 22 consultes i
9.010 visites web als mapes de la
Memòria Digital de Catalunya.
L’Arxiu Històric del CEC (AHCEC),
durant el 2014 ha realitzat feines de
gestió de tractament documental i atenció
a l’usuari investigador presencial i en
línia. L’ocupació dels dipòsits a 31 de
desembre del 2014 era de 250 ml de
capses normalitzades d’arxiu històric,
40,5 ml de dipòsit de planeres i 24,7 ml
de dipòsit d’arxiu intermedi.
A l’arxiu històric s’han realitzat durant
el 2014 un total de 75 consultes internes,
191 consultes fetes per socis, no socis i
institucions. S’ha presentat a les Jornadas Archivando, de Lleó, la gestió arxivística en programari lliure (Ica Atom),
que hem desenvolupat en el nostre arxiu.
A l’arxiu fotogràfic s’han continuat
duent a terme les tasques programades
segons el calendari previst en el projecte
de pla estratègic de l’Arxiu Fotogràfic

2009-2016, digitalització de l’Arxiu fotogràfic de l’entitat. El total d’arxius digitalitzats a 31 de desembre de 2014 ha
estat de 46.526 imatges, fent un total de
182.460 imatges. El total d’imatges catalogades durant l’any 2014 ha estat de
39.243, essent el total d’imatges catalogades a 31 de desembre, de 135.331. El
total d’imatges consultables a la Memòria
Digital de Catalunya (31/12/2014):
121.028 imatges pertanyents a 10
col·leccions i 82 fons personals.
S’han donat servei a 1.050 consultes
entre presencials i correu electrònic.
S’han realitzat 910 comandes. La
Memòria Digital de Catalunya l’han visitat
375.630. Al Facebook s’ha arribat al
3.450 amics i s’han creat 23 galeries
fotogràfiques noves.
El consell assessor de l’Àrea Documental, format pel president Josep
Manuel Puente i Pubill, el vicepresident
Ignasi Forcada, Mn. Antoni Pladevall i
Font, Carles Gasòliba i Böhm, Jaume
Sobrequés i Callicó i Cristina Ferrer, es
va reunir el dia 30 d’abril del 2014 en la
seva quarta reunió des de la seva formació.
En el marc de la commemoració del
50è aniversari de la mort del mecenes
Rafael Patxot impulsat el 2013 pel consell
assessor de la Masia Mariona, del qual el
Centre Excursionista de Catalunya n’és
membre, durant el 138è aniversari del
CEC, el passat 26 de novembre, es va
presentar el llibre Els Sermons de la
Medalla. Rafael Patxot i la Medalla d’Or
del Centre Excursionista de Catalunya
(1923-1935), editat per la Diputació de
Barcelona i prologat per Jordi Casassas
Ymbert. A l’acte intervingueren el president del CEC, Josep M. Puente, el Dr.
Jordi Casassas, que disertà vers la figura
i el compromís de Rafael Patxot i, finalment, Jordi Padrós, per part de la
Diputació de Barcelona. S’ha treballat en
l’elaboració i posada en marxa del web
Univers Patxot. En el nº 909 de Muntanya
es va publicar l’article: “Rafael Patxot,
entre les dues ànimes de
l’excursionisme”, de Joaquim M. Puigvert
i Solà, on l’autor fa un repàs dels lligams
de Patxot amb el CEC i del seu llegat,
com la institució de la medalla d’or, on a
les bases d’aquest guardó intentava conciliar dues tradicions de l’excursionisme:
el científic i l’esportiu.

Biblioteca
S’ha prosseguit amb el manteniment i
millora del programari lliure per a biblioteques PMB, utilitzat per al catàleg local i
Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques
Excursionistes (CCBE). L’objectiu
d’aquest projecte és integrar els diversos
fons bibliogràfics que comparteixen
aquest àmbit temàtic, amb registres bibli-
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ogràfics i coneixements tècnics relacionats amb la catalogació i indexació.
S’han continuat rebent les novetats
editorials d’acord amb els convenis signats entre el Centre i diverses editorials
especialitzades en excursionisme,
muntanya i cartografia. Aquests acords
representen per a la biblioteca rebre dos
exemplars de totes les novetats editorials
que publiquen a canvi d’oferir-se la
ressenya a la revista Muntanya. En total,
l’acord es manté amb un seguit d’editorials catalanes (Alpina, Cossetània, Piolet)
i despanyoles (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.
Serveis al soci. Durant aquest any la
Biblioteca ha rebut 1.837 consultes i ha
realitzat 416 préstecs de documents.
Respecte a les adquisicions, s’han registrat 138 noves entrades de llibres, 80
mapes i 2 DVD. El catàleg en línia de la
biblioteca ha rebut 2.541 visites.
Serveis externs. S’ha col·laborat amb
l’aportació de fons documental i referències bibliogràfiques per a la construcció
d’una base de dades completa i en línia
del Catàleg Espeleològic de Catalunya
(www.espeleoindex.com), a cura de
Josep Manuel Miñarro Urrestarazu i
Francesc Rubinat Aumedes; per a la
publicació d’un estudi de la Geografia de
Finlàndia, a càrrec de Jordi Martí Henneberg; per a la construcció d’una base
de dades de les Ascensions catalanes a
tot l’arc alpí, a càrrec de Jordi Lalueza
Fox i per a la base de dades del Centro
de Documentación y Museo de la Espeleología de Granada, a càrrec de José
Manuel González Rios. Així mateix, nombrosos investigadors i doctorands han
consultat el fons de la biblioteca per a
l’elaboració d’articles i tesis doctorals.
També s’han fet diferents intercanvis
bibliogràfics amb les biblioteques del
Coŀlegi d’Arquitectes de Catalunya, de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de la
Universitat de Barcelona, de la Universitat
Pompeu Fabra i de la Universitat de
Girona.
Donatius de les editorials: Alpina,
Arola, Cossetània, Desnivel, Piolet,
Prames, Sua i Tushita Edicions. Donatius
d’entitats i institucions: Unió Excursionista
de Catalunya, Institut Cartogràfic de
Catalunya, Fundació Lluís Carulla, Ajuntament de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Grup de Descens d’Engorjats, Societat
Catalana de Geografia, Obra Social “la
Caixa”, Observatori del Paisatge de
Catalunya, Institut d’Estudis Catalans,
Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Museu de
Ciències Naturals de Barcelona, Esbart
Català de Dansaires i Museu de Ciències
Naturals de Granollers. Donatius particulars: Josep Manuel Puente i Pubill, Trinitat
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Cambras Riu, Jesús Burgueño, Fernando
Vila Barceló, Roser Parcerisas, Joan
Corbera, Emili Samper Prunera, Albert de
Gràcia, Jordi Quera, Cristina Curto Teixidó, Josep Nuet i Badia, Ignasi Forcada,
Josep Manuel Miñarro, Jordi Lalueza Fox,
Antoni Real, Jordi Figueras, Xavier Vila,
Àgata Pedrerol.
Pel que fa a la difusió, els perfils de la
Biblioteca del CEC al Facebook i Twitter,
han arribat als 594 i 191 seguidors respectivament. L’objectiu principal és
donar conèixer els serveis i fons de la
biblioteca i augmentar la seva visibilitat.

Cartoteca
Mapes antics del CEC a la Memòria Digital de Catalunya: http://mdc.cbuc.cat/cdm/
search/collection/mapesCEC. Accessos
2014: 9.010 visites web. Consultes externes: 22
Presentació del Portal de mapes
antics de Catalunya al catàleg IDEC impulsat per l’Institut de Dades Espacials de
Catalunya (IDEC)-ICC.

Arxiu històric
L’Arxiu Històric del CEC (AHCEC), durant
el 2014 ha realitzat tasques de gestió de
tractament documental i l’atenció a
l’usuari investigador presencial i en línia.
L’evolució i gestió dels dipòsits documentals durant l’any 2014, i en especial durant el període obert de transferències
entre 1 de gener i 30 d’abril, ha estat
ingressada documentació per via de
transferències i per via d’ingrés de documentació nova. S’ha incorporat per via de
transferències 18 capses de documentació de les àrees d’atenció al soci,
activitats de seccions, administració, àrea
documental, Escola de Muntanya i les
seccions de Càmping, Geografia i Ciències Naturals i ERE. S’ha incorporat per
via d’ingrés:
1. nova documentació en suport paper
de publicacions (butlletins, revista
Muntanya),
2. nova documentació en suport electrònic d’atenció al soci i Secció
d’Arqueologia (22 fitxers), i
3. documentació procedent de tres
donacions.
Ha estat revisada, reordenada i
reubicada la documentació concentrada
en el dipòsit del primer pis dels compactes A18, A19 i A23 juntament amb la
que s’ha ingressat durant el 2014. L’ocupació real, a 31 de desembre del 2014,
és de 250 ml de dipòsit en capses normalitzades foli, 40,5 ml de dipòsit en
planeres, 24,7 ml de dipòsit arxiu intermedi. Han estat preses i controlades les
mesures de temperatura i humitat durant
tot l’any en tots els espais documentals
de l’AHCEC. Així mateix, s’ha complert el

protocol de manteniment i neteja dels
espais de conservació documental.

Emmagatzematge, transferències i expurgues
Durant el 2014 l’arxiu intermedi s’ha
mantingut ubicat provisionalment en el pis
adjacent de paradís 10, on es va emplaçar l’arxiu l’any anterior. Es mantenen
en aquest espai dipositats tots els fons de
documentació semiactiva classificats, a
més de la nova documentació ingressada
durant el primer terç del 2014, amb una
ocupació documental a 31 de desembre
del 2014 de 24,7 ml (247 capses). Així,
l’arxiu intermedi durant el 2014 ha crescut
en 2,1 ml.
Durant el 2014 a l’espai de l’arxiu
històric s’han acabat les tasques de tractament documental i revisió dels compactes A18, A19 i A23. Ha estat traspassat definitivament a la cartoteca històrica
un fons documental de dues capses normalitzades. Durant el 2014, a l’espai de
les planeres de l’arxiu històric, hi ha hagut
incorporació de cartells corresponents a
activitats de l’entitat, i també hi ha hagut
una reubicació de documentació i d’actualització del registre d’ubicació.
S’han executat les instruccions per
les transferències documentals de les
unitats de l’entitat a l’arxiu intermedi per
al 2014 entre gener i març. Durant el
primer trimestre de l’any han estat fetes
les transferències documentals corresponents a administració i secretaria, les
seccions de Càmping, Cinema i Vídeo,
Muntanya, Geografia, Arqueologia, ERE,
Fotografia, Història i Art i l’Escola de
Muntanya. Fora de termini i al llarg dels
altres tres trimestres, han estat transferides la documentació habitual digital
d’Arqueologia, Butlletí del CEC i revista
Muntanya.
No s’han executat expurgues durant
el 2014. S’han preparat sis capses de
documentació prevista per expurgar i
pendent de ser aprovada per l’AD i JD.

Tractament documental
Classificació, ordenació i primer inventari
de la documentació dels compactes A18,
A19 i A23. Reubicació documental i actualització de l’inventari de les planeres
AP1 a AP30. Aquestes planeres contenen
pergamins, cartells, gravats, dibuixos i
plànols.
A l’arxiu intermedi s’ha gestionat el
sistema de carpetes per al servidor, per
tal d’allotjar la documentació electrònica
que arriba a l’arxiu de tots les unitats
documentals, seccions i àrees introduint
documentació nova arribada en les carpetes electròniques corresponents.
A l’arxiu intermedi s’ha fet la classificació i tractament documental de trans-

11

ferències realitzades i introducció de la
informació a la base de dades de l’AICEC. Volum total AICEC a 31/12/2014 247
capses (24,7 ml).
Base de dades de l’AHCEC:
1. Introducció de dades i imatges de les
diverses sèries que formen el quadre
de classificació de l’arxiu.
2. Sessió informativa amb els membres
del SAF (Servei d’Arxius Federació de
Monges Benedictines) sobre ICAATOM. Sessió celebrada en el mes
de gener 2014.
El programa s’ha mantingut durant
aquest 2014 en modalitat accés intern.
No es modificarà la modalitat fins que
totes les dades estiguin introduïdes i
revisades.
Atenció de consultes internes i externes AHCEC:
1. 75 consultes internes fetes per membres de les diverses àrees del CEC.
2. 188 consultes externes fetes per socis, no socis i institucions en el seu
procés de recerques que han arribat
per correu electrònic, telèfon o personalment en sala.
3. 3 consultes institucionals amb el SAF,
Emblecat i Arxiu dels Castellers, per
conèixer de primera mà el funcionament del nostre arxiu.
Préstecs. Malgrat que l’arxiu històric i
l’intermedi no ofereixen un servei de
préstec de documents a disposició del
públic, per raons de preservació, conservació i seguretat, han estat posats a disposició del personal intern 15 préstecs
documentals.
Comunicació i difusió. S’han donat
sortida, tant per part de la Subdirecció
General d’Arxius de la Generalitat de
Catalunya, com per part del personal de
l’AD, alguns exemplars de la Guia dels
arxius del CEC publicada en l’any 2012.
S’ha presentat a les Jornadas Archivando
de Lleó celebrades el novembre del 2014
en la Fundació Sierra Pampley la gestió
arxivística en programari lliure (Ica Atom),
que hem desenvolupat en el nostre arxiu.
Donacions:
1. Ha estat realitzada una visita valorativa sobre el fons documental privat
Lluís Puntís a petició de Junta Directiva. Aquest fons ha estat incorporat a
l’arxiu l’any 2015.
2. Fons Josep Camp i Permanyer. La
sòcia Maria Teresa Camp i Fabré ha
fet donació d’una coŀlecció de 29
cartes Josep Camp i Permanyer, una
coŀlecció de 14 còpies de cartes
manuscrites de Salvador Capella i
dos documents originals de Salvador
Capella. Aquest fons fa referència a la
vida del regiment pirinenc nº 1.
3. Fons Artur Osona i Formentí. El Sr.
Robert Àlvarez Masalias ha fet
donació d’una coŀlecció de 9
quaderns manuscrits d’Artur Osona.
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4. Revista Muntanya. L’arxiu històric ha
completat la coŀlecció d’exemplars de
la revista Muntanya, amb la donació
d’Àgata Queralt dels exemplars de
1952 a 1981, i la donació de la Sra.
Loles Bultó dels exemplars de 1950 a
1987.
5. Butlletins del CEC. L’arxiu històric ha
completat la coŀlecció d’exemplars del
Butlletí del CEC amb la donació de
Loles Bultó dels exemplars de 1959 a
1936.

Arxiu Fotogràfic
A l’Arxiu Fotogràfic s’han continuat duent
a terme les tasques programades segons
el calendari previst en el projecte del pla
estratègic de l’Arxiu Fotogràfic
2009-2016, Digitalització de l’Arxiu fotogràfic de l’entitat. En concret, i fins a
finals de 2014, s’ha continuat amb els
processos de d’avaluació i selecció de les
imatges, de neteja i conservació, buidatge, digitalització interna (vidre) i de
catalogació de les imatges, que s’han
publicat en la Memòria Digital de
Catalunya.
El total d’arxius digitalitzats a 31 de
desembre de 2014 ha estat de 46.526
imatges, fent un total de 182.460 imatges.
El total d’imatges catalogades durant
l’any 2014 ha estat de 39.243, essent el
total d’imatges catalogades a 31 de desembre, de 135.331. El total d’imatges
consultables a la Memòria Digital de
Catalunya (31/12/2014): 121.028 imatges pertanyents a 10 col·leccions i 82
fons personals. S’ha adquirit el material
de conservació necessari per ubicar les
imatges en els dipòsits definitius.
Serveis: 76 consultes presencials;
974 consultes correu electrònic; 375.630
consultes a la Memòria Digital de
Catalunya.
Comandes: 41 còpies en paper fotogràfic; 573 fitxers digitals; 296 fitxers
digitals per a ús intern de l’entitat.
Les entitats que han fet ús dels nostres fons són: Sàpiens, Il·lustre Coŀlegi
d’Advocats de Barcelona, Amics de Besalú, Editorial Efados, Diputació de
Barcelona, Museu Picasso de Barcelona,
Editorial Comanegra, Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, Direcció de Serveis a
les Persones i al Territori Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, CROQUIS,
Hochschularchiv - Hochschule Mittweida,
PASTICA 2003 S.L., Geosilva Projectes,
Patronat Municipal de la Patum, Aurea
Cultura i Art, Museu del Suro de
Palafrugell, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Arnald Plujà, Ajuntament de Susqueda, Museu de Granollers, La Xarxa TV, Associació Cultural
Can Feu, Parc Natural de l’Alt Pirineu,
Publicació XX Premi de Narrativa Ciutat
de Manlleu, Associació de Festes de la

Plaça Nova, Ajuntament de Breda, El 9
NOU, www.reportersgrafics.net, Bisbat de
Solsona, Parròquia de Cervera, Institut de
Cultura de Barcelona, Junta Constructora
de la Sagrada Família, Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura Associacionisme i Acció, Culturals, Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant
Andreu, Programa Sense Ficció-TV3,
Dos de Arte Ediciones, Ayuntamiento de
Graus, Ara-RAR, www.reportersgrafics.net, Editorial Arte y parte, Patrimoni
Cultural d’Andorra, Ajuntament d’Argentona, Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament de Solivella, Ajuntament
de Canet de Mar, Fundació Joan Miró,
PRAMES, El Foradot, 9 Angle, Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Betània
Patmos, Centre d'estudis Santfostencs
Amics de Cabanyes, Qucut, Diputació de
Barcelona, Fundació Barcelona Olímpica,
VUCA SOLUTIONS, Taller de Restauració, Bisbat de Mallorca, Can Cal, Vallesos, La Vanguardia, http://carbovegetal.blogspot.com.es, http://blocs.tinet.cat/
lt/blog/manel-martinez, Muntanya, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Centre
d’interpretació dedicat a la Guerra dels
Matiners a Avinyó, Fundació Lluís Carulla, Editorial Base, Enciclopèdia Catalana,
Littératureaudio.com, Pagès Editors,
L’EQUIPE, Institut de Cultura de
Barcelona. Direcció de Patrimoni,
Museus i Arxius. Museu Etnològic de
Barcelona, Ajuntament de Castellbisbal,
Centre Cultural Els Costals, Associació
Joan Ponç, Universitat Autònoma de
Barcelona, Departament de Prehistòria,
L’Avenç, Agència Catalana de Patrimoni
Cultural, Museu d’Arqueologia de
Catalunya, Cercle Artístic Sant Lluc, Fundació Noguera, Ajuntament de Palamós,
Ajuntament de Navàs, Sans Visual Studio, Institut Municipal del Paisatge Urbà,
Ajuntament Vallgorguina, Ecomuseu de
les Valls d’Àneu, Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samaranch,
www.memoria.cat.
Pel que fa a la comunicació i la difusió, s’han creat 23 galeries fotogràfiques noves, fent un total de 45 galeries
fotogràfiques. El Facebook de l’AFCEC té
3.450 amics. Participació amb diferents
grups al Facebook: Barcelona desapareguda, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Enviament de 18 Newsletters amb l’actualitat de l’arxiu.

Assistència a jornades
• V Jornades museus, gestió documental
i arxius. Museu Marítim de Barcelona.
9/4/2014
• 13a Jornades Imatge i Recerca (Girona:
13-15, octubre 2014)
Participació en exposicions:
• Antoni Gaudí, sala Amós Salvador de
Logronyo, del 8 de novembre de 2013
al 8 de gener de 2014.
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• Estereoscòpies. Fotografies de Gavà
en 3D, Museu de Gavà, del 18 de desembre de 2013 al 23 de febrer de
2014.
• L’inici del demà. Mancomunitat de
Catalunya: 100 anys, Centre de Cultura
Contemporània de Catalunya, del 8
d’abril al 20 de juliol de 2014.
• Impuls al coneixement científic. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys,
Institut d’Estudis Catalans, de l’11
d’abril al 4 de juny de 2014.
• Prat de la Riba i la Mancomunitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, del
16 d’abril al 31 de juliol de 2015.
• Dones del suro: treball i societat, al
Museu del Suro de Palafrugell, del 3 de
maig al 23 de juliol de 2014.
• La vida a pagès. L’estudi de la masia
catalana, Museu de Granollers, del 16
de maig al 6 de juliol de 2014.
• Paisatges de Barcelona, Museu Picasso de Barcelona, del 29 de maig al 14
de setembre de 2014.
• Manuel Genovart, artista polifacètic,
Centre Cultural Els Forns de Breda, del
8 de juny al 27 de juliol de 2014.
• Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar,
Centre Cultural Can Fabra de
Barcelona, del 7 al 30 de juliol de 2014.
• 425 anys de festes de Sant Roc a
Barcelona. De vot de ciutat a festa popular de la plaça Nova, a la casa dels
Entremesos de Barcelona, del 8 de
juliol al 23 de novembre de 2014.
• Inoue interprets Gaudi’s Universe, Mori
Arts Center Gallery de Tòquio, del 12
de juliol al 7 de setembre de 2014.
• La basílica de la Peña. Historia y latido
de Graus, Espacio Pirineos de Graus,
de l’1 d’agost al 30 d’agost de 2014.
• La festa popular, la catalanitat cívica,
Centre Cultural el Casino de Manresa,
del 28 d’agost al 26 d’octubre de 2014.
• Baix Llobregat 1714, palau Falguera de
Sant Feliu de Llobregat, del 9 de
setembre al 5 d’octubre de 2014.
• La vida a pagès. L’estudi de la masia
catalana, Museu dels Volcans d’Olot,
del 20 de setembre al 21 de desembre.
• Benvingudes a casa vostra! Les obres
d’art fora d’Andorra, Sala d’Exposicions
del Govern d’Andorra, del 24 de setembre al 11 de gener de 2015.
• Inoue interprets Gaudi’s Universe, 21st
Century Museum of Contemporary Art
de Kanazawa, del 4 d’octubre al 5 de
novembre de 2014.
• Barcelona, zona neutral (1914-1918),
Fundació Joan Miró, del 23 d’octubre al
15 de febrer de 2015.
• El Sant Feliu de Carles Fargas i Bonell
(1912-1942), palau Falguera de Sant
Feliu de Llobregat, del 23 d’octubre al 9
de novembre 2014.
• De casa forta a castell. Lluís Domènech
i Montaner i el castell de Santa Florentina, Casa Museu Lluís Domènech i
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Montaner de Canet de Mar, del 25
d’octubre al maig de 2015.
Cornellà de Llobregat 1714. Un municipi barceloní en la cruïlla de dos
segles, Museu Palau Mercader de Cornellà de Llobregat, del 26 d’octubre al
19 de juliol de 2015.
La festa popular, la catalanitat cívica,
Museu de la Mediterrània de Torroella
de Montgrí, del 8 de novembre al 6
d’abril de 2015
Castellbisbal 1939, els darrers dies,
Centre Cultural Els Costals de Castellbisbal, del 14 de novembre al 14 de
desembre de 2014.
Darrere les passes d’Artur Osona. El
Montseny dels primers excursionistes i
turistes, Museu Olímpic i de l’Esport
Joan Antoni Samaranch, del 3 de desembre al 15 de febrer de 2015.
Paisatge substituït. L’entorn de Sant
Lluc, Cercle Artístic de Sant Lluc, de l’11
de desembre al 8 de gener de 2015.
La dècada prodigiosa (1914-1924):
l’arqueologia catalana una eina al
servei de la Mancomunitat, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, del 18 de
desembre al 15 de març 2015.
Noue interprets Gaudi’s Universe, Nagasaki Prefectural Art Museum, del 20
de desembre al 8 de març de 2015.
Assessorament tècnic: Visita alumnes
Universitat de Barcelona - Facultat de
Biblioteconomia i Documentació (maig
2014).

Pla estratègic de l’arxiu
fotogràfic 2014
Durant el 2014 s’ha realitzat:
1. Imatges avaluades i seleccionades:
22.000 imatges.
2. Plaques digitalitzades durant el 2014:
46.526 arxius.
3. Total d’imatges digitalitzades: 182.460
arxius.
4. Imatges catalogades durant el 2014:
39.243 imatges.
5. Total d’imatges catalogades: 135.331
imatges.
6. Imatges pujades a la Memòria Digital
de Catalunya durant el 2014: 35.679
imatges.
Total d’imatges consultables a la
Memòria Digital de Catalunya: 121.028
imatges pertanyents a 10 coŀleccions i 82
fons personals.
Voluntariat: Ton Abel, Anna Maria
Argimon, Ramon Capellas, Xavier Felip,
Rosa Figueras, Carme Folgueras,
Francina Fornieles, Victòria Garcia,
Montserrat Olivella, Margarita Palmer,
Montserrat Pi i Núria Scherdel.

SECCIÓ DE CINEMA
I VÍDEO
L’actual junta de vocals coŀlaboradors de
la secció esta formada pel vocal representant a la Junta i Secretaria, Joaquim
Clos; el vocal de tresoreria, Joan Manuel
Martínez-Moro; el vocal de comunicació i
programació, Pere Parera; el vocal de
cabina, curset de vídeo i programació,
Jordi Micó; el vocal del curset de vídeo,
Gabriel Bohigas; el vocal Jan Baca i Pericot; el vocal de concursos Josep Rota; el
vocal d’efectes informàtics i curset de
vídeo, Joan Arrasa, i els vocals F. Juandó
i M. Vilalta. S’ha fet una reunió de junta
cada mes, excepte el mes d’agost. Les
projeccions que s’han fet a la sala d’actes
durant el 2014 han estat les següents:
• 22 de gener: “Eslovènia”, de Francesc
Juandó.
• 27 de gener: entrega de la medalla d’or
de la UNICA 2014 a Josecho de
Linares.
• 10 de març: “Noruega”, de Joaquim
Clos.
• 17 de març: selecció vídeos premiats
UNICA 2013.
• 26 de març: entrega de la medalla
UNICA a Jordi Micó.
• 31 de març: sessió homenatge a Emili
Massó: “Recordant Fellini”.
• 26 de maig: projecció de El cavall de
ferro, de John Ford (145è aniversari
ferrocarril EUA).
• 16 de juny: projecció de 3 vídeos
d’Indonèsia, de Josep Rota.
• 27 d’octubre: projecció de peŀlícules
de muntanya recuperats de la dècada
de 1930.
• 10 de novembre: “Camí de l’èxode”, de
Josep M. Panareda.
• 17 de novembre: “Aiguabarreig”, de
Toni Martí.
• 24 de novembre: “La costa oest de
Florida” i “Canadà, costa oest”, de Ramon Font.
• 1 de desembre: “Entre el cel i la terra”,
de Tono Folguera, i els aiguamolls de
l’Empordà.
•

Activitats musicals
Organitzades conjuntament amb la Secció d’Història I Art.
• 27 de març: projecció del DVD de
Tosca.
• 10 d’abril: cant i piano amb els germans Bellmunt.
• 12 de maig: conferència de Joan Vives
sobre Debussy.
• 15 de maig: concert de la Coral Contrapunt.
• 12 de juny: concert de guitarra de
Jaume Torrent.
• 2 de juliol: projecció en DVD de La
flauta màgica, de W. A. Mozart.

13

• 9 d’octubre: projecció DVD de La Bohème.
• 23 d’octubre: projecció del documental
Joan Manén, el geni oblidat.
• 27 de novembre: projecció del DVD El
trencanous.
• 4 de desembre: projecció del DVD
Ariadne auf Naxos.
• 23 de desembre: projecció de la cantada de nadales de l’orquestra de J.
Strauss.

Cursos i altres activitats
22è Curset de vídeo digital. Es va celebrar en vuit sessions amb quatre participants.
Durant aquest any s’han celebrat tres
sessions de videotertúlies a la sala
d’actes, els dies 7 d’abril, 6 d’octubre, i 3
de novembre.
En el 56è Certamen de vídeos amateurs d’excursions, reportatges i documentals, es van presentar 21 vídeos que
van ser projectats a la sala d’actes en
quatre sessions els dies 3, 10, 17 i 19 de
febrer. El jurat es va reunir el dissabte 22
i el dia 3 de març al mateix lloc es va fer
la lectura del veredicte, lliurament de
premis i projecció d’una selecció de films
premiats. S’acompanya l’acta del jurat
amb detall dels membres del mateix i
premis atorgats.
Com cada any la secció de Cinema i
Vídeo del CEC té l’honor de organitzar el
concurs selectiu dels vídeos que han de
representar a l’estat espanyol al concurs
mundial de la UNICA (Unió Internacional
de Cinema No Profesional).
Després d’una preselecció dels 92
films rebuts van ser projectats a la sala
d’actes 40 films en 5 sessions els dies 28
d’abril i 5, 7, 14 i 19 de maig, mentre el
dia 24 del mateix mes el jurat es va reunir
en sessió privada per fer un veredicte que
es va fer públic el dia 2 de juny, juntament
amb la discussió pública i la projecció
dels films seleccionats. S’acompanya
l’acta del jurat amb detall dels membres
del mateix i films seleccionats.
En el Concurs Mundial d’aquest any
celebrat a Piest’any (Eslovàquia) del 23 al
30 d’agost els quatre vídeos seleccionats
pel nostre jurat van obtenir una medalla
d’or per Ciudadano Torralba Redux, dues
medalles de plata per Eideann i Versión
de un delincuente, i un diploma d’honor
per La otra cena. El programa espanyol
va quedar en segon lloc i va optar al premi al programa nacional més interessant.
Tot un èxit de la representació espanyola
a la UNICA, i a la vegada una felicitació
pel nostre jurat per saber escollir els quatre vídeos presentats. Aquest any va
assistir al certamen com representant del
CEC, jurat i delegat del estat espanyol el
nostre company de la secció, Josep Rota.

Centre Excursionista de Catalunya

Annexos
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