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’any 2015 mostra una certa recuperació en alguns indicadors, com és el manteniment del
número de socis i l’increment en les pernoctacions en els nostres refugis, senyal d’una possible
recuperació econòmica; però també d’una millor valoració del nostre carnet com a socis i unes millors
condicions meteorològiques durant l’estiu.
L’any també ha vingut marcat per la feina del trasllat dels nostres arxius, biblioteca i cartoteca en diferents institucions de la Generalitat de Catalunya, després de l’acord amb la Direcció General de Patrimoni.
La venda de l’edifici del carrer del Paradís nº 12 va
representar també el condicionament dels espais del
local del carrer del Paradís nº 10 i del pis del carrer
de Llibreteria per poder-hi ubicar els elements per al
manteniment de l’activitat del Centre sense entrebancs.
Aquesta tasca es va portar a terme en el temps de
quatre mesos, però sempre mantenint el servei al
soci i els nostres proveïdors. Com ja es va veure des
d’un començament, calia més espai, especialment
per emmagatzemar mobiliari i altres elements. Per
tant, va ser necessari habilitar l’espai existent a sota
de la sala d’actes amb armaris compactes (recuperats de l’Arxiu Fotogràfic) i es va llogar un local el
carrer de Sant Pere Més Alt per poder cobrir les necessitats de magatzem; però també per ubicar-hi la
sala d’escalada de bloc i poder-la engrandir. Els nous
espais estaran llestos pel dia de Sant Jordi.
La millora en les pernoctacions i el manteniment
de socis també tingué un paral·lel amb les activitats
fetes per voluntaris i les fetes per professionals, especialment en el cas de les escoles (amb una gran acceptació).
Un cop reubicats tots els continguts dels nostres arxius i de la biblioteca, i un cop restablerts els sistemes
informàtics, es continua donant servei als socis en les
seves consultes de la biblioteca i dels altres elements
del fons documental igual que abans del trasllat.
La tasca de digitalització del nostre Arxiu Fotogràfic es va continuar amb l’ajut de l’Obra Social de la
Caixa i el conveni amb la Generalitat de Catalunya.

Cal mencionar, en el cas dels nostres refugis, el
bon treball dut a terme pels guardes i l’acord per ferhi millores de manera continuada . És especialment
remarcable les obres efectuades al refugi d’Ulldeter
(construcció d’una teulada nova amb un nou sistema
d’ancoratges més resistent als forts vents que suporta el refugi; també s’ha habilitat un nou refugi lliure,
alliberant espai al refugi actual).
Un cop venut l’edifici del carrer del Paradís nº 12,
i cobrat, es va poder reduir la despesa financera de
préstecs i es va retornar a la normalitat la situació
de la tresoreria. No obstant això, la Junta Directiva
va creure necessari fer una revisió a fons dels plans
estratègics que s’havien formulat durant diferents
anys, i es va decidir contractar l’empresa de Lluís
Martínez i Franch per fer un estudi per mitjà d’una
enquesta tipus CATI, per veure com la nostra societat percep el Centre, i així per poder definir quin
hauria de ser el pal de paller que articulés les nostres
activitats i a quins segments de la nostra societat ens
hem de dirigir.
Aquest treball va donar les bases per formular un
nou pla estratègic a l’empresa Active Development,
pla que va ser presentat en l’Assemblea Extraordinària
del 15 de febrer del 2016.
Cal dir, també, que en diverses consultes fetes en
altres clubs esportius, es va veure clarament que una
eina útil per al Centre podria ser crear una Fundació que gestionés tot el nostre patrimoni, així com
els recursos humans, i fos un dels motors del nou pla
estratègic. Aquesta proposta també va ser aprovada
per l’esmentada assemblea.
Dins de l’activitat social de l’entitat es va donar el
premi Columna, màxima distinció de la nostra entitat, al Sr, Josep Nuet.
Ja per acabar, volem agrair molt sincerament a tots
els membres de la Junta Directiva, als voluntaris que
van col·laborar en el trasllat de l’edifici de Paradís nº
12, i també molt especialment a l’equip professional,
encapçalat pel nostre gerent, sense els quals res del
que diem hauria estat possible.

Memòria d’activitats de la Secció de Muntanya
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’any 2015 no ha estat diferent als darrers anys pel que fa
a la participació en les activitats que proposen els vocals
de la Secció de Muntanya del CEC. Tot i que el participants han augmentat en aproximadament un 12%, i el nombre
d’activitats també ha augmentat lleugerament, no aconseguim
ni de lluny arribar als nivells d’abans del començament de la
crisi econòmica, que ha canviat totalment el panorama del
Centre i de les entitats excursionistes en general.
Les causes són les mateixes assenyalades els darrers anys.
La pèrdua de socis de l’entitat, les dificultats econòmiques que
també afecten als socis del Centre, la pèrdua d’interès per les
sortides col·lectives. I pensem que per damunt de tot, allò
que també fa temps en què insistim, que cada vegada més,
dins del Centre, igual que 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 de 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 a la
muntanya. L’enduriment de la legislació en les activitats en el
medi natural és una dificultat afegida.
Durant els darrers anys les dificultats econòmiques del
Centre no han permès solucionar el tema de la nova web imprescindible. Durant aquest 2015 ha canviat aquesta situació
amb la venda de patrimoni. Aquest és el moment decisiu per
tal de que la pàgina web del Centre que integri les xarxes socials i les noves eines que permetin la connexió ràpida entre
el Centre i els socis per oferir a aquests més activitats i més
variades, sense que calgui que els vocals proposin les activitats amb mesos d’antelació.
Escollir les activitats amb immediatesa, fins i tot el dia
abans, és el que bona part dels socis demana, en particular
els més joves, i ha de permetre salvar les dificultats de la climatologia que sovint provoquen anul·lacions d’activitats programades.

Parlant de joves, és una bona notícia la implicació de nous
membres del Grup de Joves que estan proposant activitats
engrescadores que han consolidat el grup. Però les dificultats
per les activitats oficials del Centre vénen determinades per
la llei. Ja fa més de deu anys que es va establir una nova legislació sobre activitats fisicoesportives en el medi natural, que
ha aturat la majoria d’activitats d’alta muntanya i alpinisme,
que organitzen els centres excursionistes. Durant un temps
l’aplicació de la llei va estar aturada o esmorteïda. Ara, cada
vegada més l’autoritat actua d’ofici, sense denúncia.
Pensem que tot això ha provocat l’efecte contrari al desitjat. Abans les entitats excursionistes (i el Centre n’ha estat
sempre un bon exemple), eren l’escola d’aprenentatge per
anar progressant en el coneixement de la muntanya, des de
l’excursionisme més bàsic fins a l’alpinisme i l’escalada de dificultat. Les activitats amb els companys del Centre permetia aquesta progressió, i d’alguna manera impedia l’exposició
irreflexiva davant les activitats de risc.
Ara, cada vegada hi ha més gent a la muntanya. I cada
vegada hi ha més gent sense l’aprenentatge progressiu imprescindible. Això augmenta les situacions de risc, tant pels
propis practicants inexperts, com per altres de més capacitats
que sovint es poden veure implicats en situacions conflictives
provocades pels primers.
Com a conseqüència d’això augmenten els accidents, i en
resposta s’endureix la legislació, tancant el cercle pervers. Si
no hi ha un canvi en la legislació, per desgràcia poc probable,
les activitats organitzades pels vocals del Centre pel que fa a
l’alta muntanya, l’esquí de muntanya, l’escalada i l’alpinisme,
serà inexistent. Només es podran organitzar com a trobades d’amics que van a fer activitat sense que ningú en sigui
l’organitzador. Aquest és un repte que ha de quedar definitivament aclarit durant aquest 2016.
Emili Rissech
Vocal coordinador de la Secció de Muntanya

Resum d’activitats de la Secció de Muntanya
Excursionisme. Activitats: 69 (2 anul·lades) / Participants: 1.165 / Vocal coordinador: Hermes Soler
Dia
11
25
18
8
1
8
15
22
22
1
1
8
14
15
22

Mes Inscrits
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

17
23
27
14
17
14
42
16
0
16
26
31
5
11
18

Lloc

Vocal

Camins Abat Oliba: Montserrat-Manresa
Els transports a Collserola
Sant Llorenç del Munt
Sant Llorenç del Munt
Camis Abat Oliva: l’Estany-Vic
Sant Llorenç del Munt
Sant Martí de Cavallera-Sant Llorenç de Morunys
Turó del Pou d’en Sala
Torre de Tagamanent
Serra de Sant Mamet
Romanyà de la Selva-Sant Feliu de Guíxols
Gresolet (als peus del Pedraforca I)
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
Torre de Tagamanent
XII Diada Verdaguer Excursionista

Ignasi Nadal i M. Jose Navarro
Ignasi Nadal
Alex Costa i Encarna Pascuas
Mateu Espinal
Ignasi Nadal i M. Jose Navarro
Mateu Espinal
Montse Giménez i Hermes Soler
Maria Puigdueta i Ignasi Vidal
Ignasi Nadal
Manel Canales
Albert Gras i Jordi Lucea
Montse Giménez i Jordi Canosa
Ignasi Nadal
Ignasi Nadal
Albert Gras

Observacions

ANUL·LADA
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3

4

15
5
3-6
12
29
18
26
19
19
26
3
10
10
1al3
17
23
30
31
7
14
14-15
19
9
6
13
19
20
26
4
3
11
18
24
25
25
1
7
8
1
8
14
15
15
14-15
22
22
29
29
6
6
12
13
13
19

Mes Inscrits
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12

27
12
18
14
4
16
17
25
13
22
14
18
4
3
0
27
8
26
14
27
13
8
14
27
9
16
10
18
13
21
27
28
12
14
27
25
15
10
27
15
13
14
14
10
26
13
14
25
7
40
25
15
7
7

Lloc

Vocal

Santa Fe del Grau de Fenollet
L’Arboç-pantà de Foix-Vilanova i la Geltrú
Euskal Herria
Sant Llorenç del Munt
Perelló-l’Ametlla
El Montclar pels Carcaixells d’en Dalmau
La vall del riu Glorieta
L’Adou del Bastareny
XXXVIII Embardissada
Castell Bac de Grillera i escletxes del Fau
Serra de Busa
Pic de Cerverés
Torre de l’Ordal
Serra d’Espadà
Serra de Vidabona i camins d’Ogassa
Les Preses, puig Rodó, vall del Corb
Sant Amand
Volta a Gósol
Torre dels Soldats Avinyó
Als peus del Pedraforca II
Congost Mont-rebei
De Puigcerdà a la Garriga
Planoles-costa Pubilla-Ribes de Freser
Costa Brava: Tossa de Mar-Blanes
El Taga
El Matagalls
Caiac:Platja del Castell-Cap Roig
Serra de Bufadors
Serra Cavallera
El tren de Peguera
Vilaverd-Montblanc
Vacarisses-Olesa de Montserrat
GR 92-GR5: Tordera-Sant Celoni
El clot de la Mug
Volta a la roca Canalda
Santuari de Bellmunt
GR5-GR92: Sant Celoni-Vallgorguina
L’Agullola de la Tura
Fageda de la serra dels Tossals
Puig de Comanegra
Collsacabra
Cingles de Malanyeu
Puigcerdà-Llívia-Puigcerdà
Pic Gourdon
Serrat de les Saleres Velles(Amer)
Vall d’Hormoier
El mirador de la Pena (serra de Prades)
GR 92: Vallgorguina, Memorial F. Beato
GR 92: Garraf-Sitges
L’Hospital de Sang (serra de lObac)
Conferència i visita al monestir de Pedralbes
Congost de Fraguerau
El Talló i puig Ou
GR 92: Cambrils-l’Hospitalet de l’Infant

X. Perramon i Josep Pérez
Ignasi Nadal
Ramon Ribas i Jordi Lucea
Albert Gras
Pilar Casals
Ramon Ribas i Hermes Soler
Manel Canales
Montse Giménez i Ignasi Nadal
Josep Pérez
X. Perramon i Josep Pérez
Mateu Espinal
Manel Canales
Ignasi Nadal
Anna Garces
Pilar Casals
Alex Costa i Encarna Pascuas
Antoni Iglesias i Lluïsa Alaman
Hermes Soler
Ignasi Nadal i Ramon Ribas
Montse Giménez i Jordi Lucea
Ignasi Vidal i Dolors Gurri
Ignasi Nadal i M. José Navarro
Ignasi Nadal i Ramon Ribas
Hermes Soler i Albert Gras
Ignasi Nadal
Enric Pelegrín i Marià Bonvehí
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
J. M. Arrabal i M. José Navarro
Manel Canales
Ramon Ribas i Jordi Lucea
Ignasi Nadal i Montse Giménez
Pilar Casals i Anna Garcés
Albert Gras i J. M. Arrabal
Enric Pelegrín i Bernat Llamazares
Montse Giménez i Jordi Canosa
Alex Costa i Encarna Pascuas
Albert Gras
Maria Puigdueta i Ignasi Vidal
Xavi Perramon i Josep Pérez
Bernat Llamazares, Josep Pérez
J. M. Arrabal i M. José Navarro
Mariano Bonvehí i Anna Garcés
Ignasi Nadal
J. R. Montes i Maria Penkina
Montse Giménez i Hermes Soler
Bernat Llamazares, Enric Pelegrín
Enric Pelegrín
Albert Gras
Manuel Parrado
Alex Costa i Encarna Pascuas
Ignasi Nadal i L. Willaert
Mariano Bonvehí i Anna Garcés
X. Perramon i Josep Pérez
Manuel Parrado

Observacions

VETERANS. Activitats: 3 (1 anul·lada) / Participants: 45 / Vocal coordinador: Antoni Muñoz
Dia

Mes Inscrits
1
9
11

27
0
18

Lloc

Vocal

Castellar
Vall d’Ordesa
De Castellcir a Sant Martí de Centelles

A. Muñoz, L. Willaert, R. Guiu
Antoni Muñoz i Enric Nosàs
L. Willaert i L. Peix

Observacions
ANUL·LADA

ALTA MUNTANYA. Activitats: 41 (6 anul·lades) / Participants: 359 / Vocal coordinador: Joan Ramon Montes
Dia
ANUL·LADA

Mes

24-25
24-25
17-18
8
14-15
28
21-22
7-8
3-6
18-19
28-29
25-26
1-l3
17
16-17
23-24
30-31-1
14
30-31-1
6-7
30-31-1
27
20-21
4-5
11-12
19
18-19
12-18
11-15
25-26
29-30
8-9
15-16
1-2
26-27
5-6
5-6
19-20
26
3-4
19-20

1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
3
4
5
5
5
5
5
6
5
6
1
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
9

Inscrits
5
14
15
6
18
0
13
7
0
0
8
0
11
21
4
7
11
12
9
6
0
17
20
10
18
5
10
5
4
9
9
7
6
11
7
5
9
11
15
0
14

Lloc

Vocal

Pic de la Maiana i pic d’Arcalís
Pic de l’Estanyó
Torreta de l’Orri
Canal de les Bardisses Romàntiques
Pic de la Mina de Pimorent
Pic de Sayó
Tuc de Cigalera i tuc de Salana
Tuc de Sarrahera
Ferrades a la serra de Guara
Tuc de Cigalera / tuc de Salana
Pic de Marboré
Dent d’Alba i Muela de Alba
Punta de las Olas-pic d’Añisclo
Campelles i la Cadolla Verda
Via Ferrada Urquiza-Olmo
Pic de la Maladeta
Pic Vinyamala i Piton Carré
Pic dels Set Homes i pica Roja
Pic Abadias
Aresta Bardamina
Pic de Boum
Vall d’Eina(pic d’Eina, Torre d’Eina)
Pic de Saint Barthelemy
La Vall d’Orlu i l’estany de Naguille
Pic d’Amitges i tuc de Saboredo
Pujada al Costabona des de Setcases
Pic de Lustou
Tour de la Grande Case(Vanoise)
Travessa del Néouvielle
Pic de Posets
Pic de Veteranos i pic Gemelos Ravier
Volta Bésines-estany de Lanós
Aspe
Tuc de Crabera
Volta Casterau i Paradís
Pic de Pez i pic Puerto de la Pez
Pic d’Abeillé
Mont Perdut
Puig de les Borregues i Gra de Fajol
Pic de la Dona
Tuc de Mauberme

Damià Pérez i Amadeu Gallart
Xavi Gibert
Josep Pérez i Xavi Perramon
Joan Ramon Montes
Xavi Perramon i Josep Pérez
J. R. Montes i D. Cambon
J. R. Montes i Dolors Gurri
Emili Rissech
Joan Ramon Montes
J. R. Montes i Dolors Gurri
J. R. Montes i Domingo Cambon
J. R. Montes i Marina Penkina
J. R. Montes i Domingo Cambon
Xavi Perramon i Josep Pérez
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
J. R. Montes i Marina Penkina
J. R. Montes i Xavi Gibert
Josep Pérez i X. Perramon
Ignasi Vidal i Dolors Gurri
J. R. Montes i Marina Penkina
J. R. Montes i Domingo Cambon
Hermes Soler i Bernat Llamazares
Manel Canales
Mariano Bonvehí i Teresa Larrieu
Xavi Perramon i Josep Pérez
Enric Pelegrín i Bernat Llamazares
J. R. Montes i Manel Canales
Dolors Gurri
Manuel Parrado
Maria Penkina i Esther Cantos
J. R. Montes i Marina Penkina
Manuel Parrado
Manuel Parrado
Teresa Larrieu
Manuel Parrado
J. R. Montes i Teresa Larrieu
Manel Canales i Mariano Bonvehí
Marina Penkina i Susana Moran
Mariano Bonvehí i Marina Penkina
Francesc Chiva i Gemma Nadal
Josep Pérez i Xavi Perramon

Observacions

ANUL·LADA

ANUL·LADA
ANUL·LADA
ANUL·LADA

ANUL·LADA

ANUL·LADA
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Dia

5

Memòria d’activitats de la Comissió d’Infants

ESQUÍ DE MUNTANYA. Activitats: 12 (3 anul·lades) / Participants: 55 / Vocal coordinador: Teresa Larrieu

2-l5
10-11
24-25
14-15
7-8
28
7i8
21 I 22
28-30
12-18
18 i 19
16-17

Mes
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5

Inscrits
7
0
7
0
6
0
8
4
7
6
6
4

Lloc

Vocal

Vall de Sorteny
Pic de Bastiments
Pic de Ginèvre-Tarvesou
Volta al Montmalús
Pic de Mortiers
Pic de la Cabaneta
Pic del Portarró-Bony Negre
Tuc de Ratera
Volta al Migdia d’Aussau
Travessa pel parc de Mercatour
Pic de Montardo
Pic d’Alba i Cordier

Manuel Parrado
Alex Montoliu
Teresa Larrieu
Alex Montoliu
Teresa Larrieu
Atanasi Jornet
Teresa Larrieu
Alex Montoliu
Manuel Parrado
Manuel Parrado
Alex Montoliu
Manuel Parrado

Observacions
ANUL·LADA
ANUL·LADA
ANUL·LADA

Memòria d’activitats de l’Àrea Tècnica
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6

’Àrea Tècnica del CEC s’ocupa de gestionar els Guies
del 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 2015.

atractius pel que fa a la seva localització, continguts i metodologies. En el 2015 s’han realitzat 34 cursos, amb 248 participants en total. D’aquests 248 participants, 113 eren socis del
CEC i 135 externs.

GUIES DEL CEC
Durant el 2015 s’ha seguit consolidant el nou projecte del departament de Guies del CEC. Hem fet un total de 90 activitats
i hem arribat a 536 participants. Les activitats més sol·licitades
han estat el barranquisme, les vies ferrades, l’alpinisme i
l’escalada. Cal destacar les noves propostes de viatges que han
tingut molt bona acollida. El 2015 hem anat a l’Atles del Marroc, i de cara al 2016 ja tenim programats i confirmats viatges
a l’Oberland amb esquís de muntanya i al Huayhuash al Perú,
propostes molt ben acollides pels socis del CEC.

CENTRES ESCOLARS
Segueix la progressió ascendent de les activitats adreçades
als centres escolars de Catalunya. El 2015, han gaudit de les
nostres activitats, sortides i estades 1.360 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. El nostre
objectiu és donar a conèixer el CEC als centres escolars de
tot Catalunya i de mica en mica les escoles noves van coneixent la nostra feina. Les que havien fet alguna activitat amb
nosaltres, ja ens tenen com a referent. Enguany estem posant
molts esforços en la creació de noves propostes i en la comercialització de les activitats per què siguin més visibles a les
escoles de Catalunya. Avui dia, ja hem igualat el nombre de
participants del 2015 així que el 2016 es planteja com un any
de clar creixement.

ESCOLA DE MUNTANYA
El 2015 ha estat un any d’un lleuger augment d’alumnes.
Seguim treballant per dur a terme un seguit d’accions que
pretenen millorar el servei i la qualitat dels cursos, sobretot
ens hem centrat en la creació de nous formats de cursos, més

D

urant l’any 2015 la Comissió d’Infants ha tingut una
intensa activitat. Amb un total de 16 activitats, s’han
organitzat sortides per a les famílies amb infants de
manera continuada al llarg de tot l’any.
Les activitats han estat molt diverses, combinant el senderisme amb altres activitats com l’esquí de fons, l’esquí alpí, les
excursions amb raquetes o amb bicicleta de muntanya. Així
mateix, s’han organitzat la tradicional festa de Nadal amb
amic sopar nadalenc. Com en altres anys, un grup de famílies
de la Comissió d’Infants van participar en els campaments
d’estiu, organitzats des de la Secció de Càmping.
Cal remarcar les sortides didàctiques realitzades, que en
aquest any han estat 3: la visita de Coll de Nargó de component paleontològic que complementava el Clean up day, a
l’espai de fauna pirinenca del Molló Parc i la Nit dels Museus
al MNAC.
Per circumstàncies meteorològiques es va anul·lar la sortida del 3 i 4 d’octubre BTT a Son del Pi. També es va participar en la Setmana Europea per la Prevenció de Residus. Per
aquesta iniciativa es va dedicar part d’una de les sortides del
maig, la visita a Coll de Nargó i la neteja de l’àrea de lleure i

bosc del Port del Cantó.
El Clean Up Day de la Setmana Europea de Prevenció de
residus es va organitzar conjuntament amb el parc natural de
l’Alt Pirineu, que va aportar més voluntaris amb el seu director. Es va gravar un vídeo que forma part de tota la documentació generada en aquesta iniciativa de la Unió Europea,
document que es pot consultar a través de la pàgina web del
CEC, en l’apartat de la Comissió d’Infants. En aquesta sortida, amb pernoctacií al refugi de les Comes de Rubió, es va
visitar museu de Coll de Nargó i el jaciment d’ous de dinosaure, un dels més importants del món, de la mà del Servei
d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Finalment, des del punt de vista institucional, cal assenyalar que durant aquest any s’ha plantejat i fet efectiva la
renovació de la Junta de la Comissió. Aquesta renovació va
implicar un canvi de presidència de la Comissió, assumida
per Albert Vidal i Mireia Padrós, que prenen el relleu d’Àgata
Pedrerol, que ha desenvolupat una gran tasca en els darrers
anys, que agraïm molt.

Resum de sortides de la Comissió d’Infants
Dia

Mes

31/01-01/02		
15/02			
21-22/02			
01/03			
22/03			
11-12/04			
1-2-3/05			
10/05			
6/06			
16/05			
20-21/06			
22-23/06			
5-6/09			
18/10			
15/11			
15/11			
12-13/12			

Lloc

Grup

Coll de Jou
Montgrí
Formació vocals
Esquí de fons a Tuixén
Cogulló del Turp
Formació juniors muntanya mitjana
BTT Canal de Midi: Carcassone a Adge
Coll de Nargó i Clean up day al Port del Cantó
Molló-parc d’animals
Nit dels museus al MNAC
Comapedrosa
Ribes de Freser
Éller
Bufadors de Bevié
Avencs de la Febró
BTT per l’Albera
Nadal a la Garrotxa

Júnior
Tothom
Vocals
Tothom
Júnior
Júnior
Júnior
Tothom
Menuts
Tothom
Júnior
Tothom
Júnior
Tothom
Tothom
Júnior
Tothom

Observacions
Raquetes
Excursionisme
Escola de Muntanya
Esquí de fons
Excursionisme
Formació
BTT
Didàctica
Didàctica
Didàctica
Alta muntanya
Excursionisme
Alta muntanya
Excursionisme
Espeleologia
BTT
Excursionisme
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CAMPAMENTS DE VACANCES ANTONI GELABERT
Enguany, els llocs d’acampada inicialment triats han estat la
vall d’Aïsa (Pirineu aragonès) per al campament de curta distància, i l’Argentière la Bessée (parc nacional dels Écrins) per
al campament de llarga distància.
Els campaments comparteixen l’essència i el tipus
d’equipaments. Volem seguir insistint en què no es pretén
crear dues categories de campaments, simplement es tracta
de donar als acampadors dues alternatives diferenciades, un
denominat de curta distància (generalment als Pirineus), i un
altre denominat de llarga distància (generalment als Alps),
per que puguin triar en funció dels seus interessos. Remarquem que el número màxim d’acampadors per cada campament és de 150 persones, per tal de que es mantinguin els
atributs propis dels campaments. Això fa que el sostre total
d’acampadors sigui de 300 persones.
Malauradament, el campament de llarga distància al parc
nacional dels Écrins s’ha hagut de suspendre per falta de inscrits. Al tancament de la preinscripció el 22 de maig, només hi havia 35 preinscrits, molt allunyat dels 80 mínims necessaris per
cobrir les depeses del campament. Com que el contracte signat
amb el càmping ens obligava a pagar amb data 25 de maig una
primera bestreta del 10% de la totalitat com es habitual, ens
vam veure obligats a anul·lar la reserva i en conseqüència el
campament. Bona part dels inscrits a aquest campament es va
afegir al campament de curta distància a la Vall d’Aïsa.
El campament de curta distància de la vall d’Aïsa, amb la
incorporació de bona part dels inscrits al campament de llarga
distància, ha tingut un increment d’acampadors respecte a l’any
passat que ha comportat uns resultats econòmics amb un superàvit superior al previst. Val a dir, però, que aquest increment
respecte a l’any passat, ha estat sensiblement inferior al número
d’acampadors incorporats del campament de llarga distància
i, per tant, la tendència a la baixa s’ha mantingut també per
aquest campament, com ja venia passant els darrers anys.
Els motius d’aquesta tendència a la baixa generalitzada
poden ser diversos, i potser diferents per cada campament.
Caldrà analitzar-los de cara als campaments propers i veure
si es pot mantenir l’organització dels dos campaments com
en anys passats, o be caldrà limitar-ho a un sol campament,
intentant, això sí, que pugui donar resposta als interessos de
tots els acampadors.
Assistència Campament de vall d’Aïsa (de curta distància):
147 acampadors (mitjana diària: 127).
CAMPAMENT DE VALL D’AÏSA
S’ha obtingut un romanent sobre el pressupost inicial superior al previst degut principalment a les incorporacions dels
acampadors inscrits inicialment al campament de llarga distància, que s’ha hagut de suspendre, i també a la bona gestió
de les depeses per part dels responsables. Aquests resultats
positius han permès fer front a les necessitats de renovació de
material malmès i de nova compra.
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.

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, amb responsables
de grup; funcions administratives i de comptabilitat dutes a
terme per professionals de la entitat, sota la responsabilitat de
la Gerència; serveis de transport i magatzem contractats des
de l’entitat, i cuiners contractats per l’entitat.
De l’1 al 15 d’agost, al Càmping Borda Juan Ramón (Aïsa),
a una altitud de 1.250 m. Tal com s’ha anat fent en els darrers
campaments, es van llogar un envelat per al menjador amb
taules i bancs. L’envelat del rebost no va ser necessàri, ja que
el càmping va posar a la nostra disposició la planta baixa d’un
edifici d’habitacions per aquest servei. Per tant, només es va
llogar un envelat per a la cuina.
La direcció del campament ha estat a càrrec dels consocis
Josep M. Ferrer i Ramon Vila.
Les activitats de muntanya (reflectides en els fulls de control) són les següents:
Ascensions (193): Anayet (10), Aspe (76), Vathleitosa (7),
Bisaurín (37), Garmo Negro (10), Migdia d’Aussau (8), Peña
Collarada (1), Peña Oroel (2), pic Les Moines (2), pic Collado
Aisa (4), pic Garganta de Aisa (3), pics Infiernos (27), pic Madalenas (4), punta Escarra (1), punta Mésola (1).
Sortides diverses: Aguastuertas, ivons d’Astún, coll Madalena, cova Albí, cova Lecherín, Formigal, Frontella, Fuentes
de Rigüelo, Garganta de Borau, ivó Anayet, ivó Escalar, ivó
Estanés, Las Blancas, Llano del Bozo, refugi Estarrun, refugi
Lizara, refugi Militar, refugi Zuriza, Estarrun, ruta Refugios,
Selva de Abati, Selva de Oza, Sierra las Blancas, vall d’Ansó,
vall dels Sarrios, vall d’Hecho, vall d’Izas, vall Napazal.
Altres activitats: escalades i vies ferrades; BTT; sortides
turístiques a pobles i diversos indrets de la zona; xerrades, tallers, projeccions; Sagrada Família: projecció de vídeos i diapositives a càrrec de Jaume Serrallonga sobre la tècnica utilitzada per Gaudí en les estructures i cobertes; teatre d’ombres;
concert de violí i violoncel a càrrec de dos germans de la
vall, amb interpretació de dos obres de J. S. Bach i Boccherini; concert de dos violoncels a càrrec de dues acampadores;
paròdia de natació sincronitzada a càrrec d’uns acampadors;
gimcana; voleibol; cançons de foc de camp; Enigcampus; correfoc tradicional al poble d’Aïsa; cremat tradicional; sopar
de gala tradicional.
El darrer dia, un cop carregat el camió es cantà en rotllana el Cant dels adéus. Cal destacar la bona col·laboració
del jovent en totes les activitats del campament, destacant la
seva aportació musical i de diverses representacions als focs
de camp, i la bona sintonia, convivència, i elevat índex de
col·laboració entre les tres generacions d’acampadors.
ÀPAT D’ACAMPADORS
Aquest any no es va celebrar el tradicional àpat d’acampadors
perquè bona part dels acampadors van manifestar al mateix
campament que no hi assistirien. La baixa assistència que es
preveia impossibilitava el lloguer de la sala habitual al Berenador Nostra Senyora dels Àngels, pel cost elevat que comportaria.

SORTIDES DELS DIJOUS I ALTRES ACTIVITATS
Data

Lloc

Assistents Vocal

8/01
15/01
22/01
29/01
5/02
12/02
19/02
26/02
5/03
12/03
19/03
26/03
9/04
7/05
14/05
21/05
28/05
4/06
11/06
18/06
2/07
1-15/08
17/09
1/10
8/10
15/10
22/10
29/10
5/11
12/11
19/11
26/11
2/12
10/12
17/12

Sant Pere de Vilamajor
43
Castell de Montsonís i fàbrica de torrons d’Agramunt 42
Ruta circular a Tavèrnoles
27
De Cànoves al Sui
12
Delta de Llobregat
24
Ruta dels Molins a Calldetenes
36
12 fonts de Collserola
36
Cingles i santuari de Queralt
18
Castell de d’Eramprunyà a Gavà
35
Castell de Cardona
33
Prats de Rei
20
Cim del Codó
20
Pels cirerers en flor de Sant Boi i Sant Climent
39
Castellciuró
36
Tren del Ciment
30
Camí ral de Ripoll a Campdevànol
25
Calella de Palafrugell
16
Cardedeu
25
Castell de Talamanca
29
Rupit i salt de Sallent
44
Pic de la Dona
18
Borda Juan Ramón, Aïsa
147 (1)
Pont del Diable a l’Hospitalet del Llobregat
17
Cingleres del riu calders
16
Visita guiada al monestir de Sant Pere de Casserres
31
La tardor a la vall d’Olzinelles
23
Font negra – Queralt
19
Mola de colldejou
14
La riera de caldes
22
Visita a la cartoixa d’Escaladei
29
Excursió de Saldes al santuari del Gresolet
18
Serra del Catllaràs
13
De la colònia Güell a Sant joan despí
24
Visita al palau Maricel i els tresors del Cau Ferrat
34
El Cogulló de cal Torre
23

Observacions

Ramon Comellas i Pilar Valls
Josep M. Batlle
Emili Rosell
Emili Rosell
Josep M. Batlle
Josep M. Batlle
Núria Casals
E. Rosell / J. Pardo / N. Santaló / J. L. Garcia
Ramon Comellas
Ramon Ferrer i Ramon Comellas
Ramon Comellas
Emili Rosell i Núria Santaló
Núria Casals
Ramon Ferrer i Paco Aguilera
Pere Miró i Paco Aguilera
Núria Casals
Núria Santaló
Jordi Bueno i Pere Xirinachs
Montse Gaillar
Paco Aguilera
Emili Rosell
Joaqium Villanueva
Ramon Serra
R. Comellas i JM Batlle
Núria Casals
Conxa Tubau
Ramon Vilardaga
Dolors Capdevila
Ramon Ferrer i Paco Aguilera
Núria Santaló i Emili Rosell
Emili Rosell i Jaume Jornet
Núria Casals
R. Comellas i JM Batlle
R. Serra i P. Xirinacs

Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Matinal
Cultural
Tot el dia
Matinal
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Campament
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
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SORTIDES EXFAVEPRO
11 de gener: Visita al parc neolític de la Draga i al paratge de
les Estunes.
8 de març: Sant Pere de Reixac, font dels Avellaners, font dels
Caçadors i poblat ibèric de les Maleses.
12 d’abril: visita cultural a Cervera i Sant Pere el Gros.
10 de maig: serra del Bolet i cova de l’Omella.
12, 13, 14 i 15 de juny: excursions a Montgarri i a l’Artiga
de Lin.
4 d’octubre: cala Montgó, torre Meranges i les Planasses.
8 de novembre: recorregut pel romànic del Bages. Rajadell,
Santa Maria del Grau, les torres de Fals i santuari de la Mare
de Déu de Joncadella.
13 de desembre: descobrim l’entorn de Vallgorguina.

10

SORTIDES GRUP DE DESCOBERTA
I OBSERVACIÓ DE LA NATURA (GDON)
21 de febrer: Tiana, pujada pel torrent de Montcerda, Ginestells, poblat ibèric de Castellruf, turó d’en Galceran, arribada
al punt de sortida.
22 de març: Passejada matinal de geologia urbana. Observació dels elements d’interès geològic, naturalista i ciutadà, als
entorns de les zones de Puget, Vallcarca, el Coll, turons d’en
Móra-Carmel i àrees de lliure accés públic del parc Güell.
17 de maig: Turons de la Plana de Vic. Descoberta de la geologia i geomorfologia, plantes i vegetació dels turons de la
plana de Vic.
23 de maig: Matinal botànica i cultural pel Raval de Barcelona. Passejada per la part dreta de les Rambles, on la Barcelona
medieval estava plena d’horts, convents i hospitals.
18 d’octubre: Llinars del Vallès. Les roques granítiques i el
sauló derivat de l’alteració han condicionat uns aprofitaments
forestals (fusta, pinyes i pega del pi pinyer) i agrícoles (vinyes). De Llinars del Vallès, entorn al turó de la Torrassa del
Moro, seguint pistes forestals.
22 de novembre: Sortida conjunta de la Secció de Geografia i Ciències Naturals i el Grup d’Arqueologia. El Castell de
Taradell. Castell de Taradell i la cista neolítica de Gasala. Al
mateix temps estudi de la flora i la geologia de l’itinerari.
12 de desembre: parc agrari del Baix Llobregat. Vall del Llobregat, canal de la Infanta, reserva d’arbres fruiters autòctons
de Can Comas, anellament d’ocells. Observació de la flora i
fauna de l’indret.
SESSIONS CULTURALS
11 de març: Projecció Istambul i L’Índia del Sud, a cura de
Julià Saez.
6 de maig: Conferència “La vegetació de la Plana de Vic: rouredes i joncedes”, a cura de Josep M. Panareda.
10 de setembre: Projeccions Irlanda i Argentina del Nord, a
cura de Julià Saez.
15 d’octubre: Reunió fotogràfica de projeccions del viatge al
País Basc i Navarra.
4 de novembre: Projecció Impressions de Noruega, de Rafael
López, a cura de Glòria Gonzalvo.

11 de novembre: Projecció Malta de Rafael López, a cura de
Gloria Gonzalvo.
10 de desembre: Conferència Els Nenets, pastors nòmades de
Yamal (Sibèria), a càrrec de Francesc Baylón.
VIATGE NATURALISTA A NAVARRA
I AL PAIS BASC (17 AL 26 DE JULIOL)
Viatge amb autocar. Guiatge i organització amb dos guies naturalistes a càrrec de MIRUA (Navarra). Alguns dies es van
realitzar dos recorreguts de diferent nivell de dificultat. Nombre de participants: 26.
Divendres 17. Viatge Barcelona a Murgia (Araba). Allotjament: Hotel Nagusi. Tarda: Visita al Valle de Zuia. Passeig
Jugatxi.
Dissabte 18. Viatge a Zárate, 4 km. Recorregut pel Parque
Natural del Gorbeia.
Diumenge 19. Viatge a Urdaibai (Biscaia), 67 km. Reserva
de la Biosfera d’Urdaibai. Zona especial de protecció d’ocells.
Litoral costa basca.
Dilluns 20. Viatge a Lalastra (Araba), 61 km. Parque Natural de Valderejo. Desfiladero del Río Purón. Lalastra-RiberaHerrán. Salinas de Añana.
Dimarts 21. Viatge a Vitoria-Gasteiz, 22 km. Parc de Salburua.
Anillo verde de Vitoria-Gasteiz (Araba). Passeig d’observació.
Parc ornitológic de Mendixur. Embassement d’Ullibarri-Gamboa. Viatge a Arbizu (Navarra) 45 km. Allotjament: Hostal
Izar-Ondo.
Dimecres 22. Viatge a Urbasa (Navarra), 30 km. Parc natural de Urbasa i Andía. Excursió per Urbasa. “El Hayedo encantado”. Observació ornitològica.
Dijous 23. Viatge a Txingudi (Guipúscoa), 90 km. Aiguamolls de Txingudi. Parc ecològic Plaiaundi. Desembocadura
del Bidasoa. Zona especial d’ocells.
Divendres 24. Viatge al Santuari d’Arantzazu (Guipúscoa),
72 km. Parc natural d’Aizkorri. Visita al santuari d’Arantzazu.
Dissabte 25. Viatge a Lezaun (Navarra), 25 km. Recorregut
per la Cañada Real de Andía a Tauste. De Lezaun a Riezu pel
Cañón de Ubagua. Visita Estella-Lizarra.
Diumenge 26. Viatge a Etxarri-Aranaz (Navarra), 3 km. Sakana, terra de roures. Passeig per la roureda. Dinar de comiat
i viatge de tornada a Barcelona.
EQUIP DE RECERCA BOTÀNICA (ERB)
Cada dijous, de 2/4 de 7 a les 9 del vespre, sessions de laboratori de determinació de plantes, preparació de les sessions de
treball de camp i sessions especials sobre temes de botànica.
16 d’abril. S’inicia el Curs de flora de la vall de Ribes organitzat per l’Escola de Muntanya i l’Equip de Recerca Botànica
Ramon Pujol i Alsina, dirigit per Valentí González. Són tres
sessions teòriques: la vall de Ribes atlàntica (16 d’abril), la vall
de Ribes continental (21 de maig) i la vall de Ribes subalpina
(25 de juny), i tres sessions pràctiques: el Baell (26 d’abril),
Fornells de la Muntanya (23 de maig) i coma de Fontalba (27
de juny). Els instructors botànics són Valentí González (en
les sessions teòriques i pràctiques) i Josep Nuet (en les ses-

sions pràctiques). Són 16 cursetistes en total. Hi ha memòria
del curs.
14 de juny. Sortida de formació botànica dirigida pel Dr. Josep Vigo. Hi van participar els membres de l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol i Alsina. Vam visitar diversos
indrets del municipi d’Ogassa (Ripollès): camp del Bac, bac
Verder, coll del Martí i el coll de la Torre.
6-10 de juliol. Desenvolupament del 3r Curs de flora aranesa
al xalet Juli Soler i Santaló de Salardú (Val d’Aran), organitzat
per l’Escola de Muntanya i l’Equip de Recerca Botànica Ramon Pujol Alsina a càrrec de Josep Nuet. Són 12 cursetistes
en total. Hi ha memòria del curs.
4 d’octubre. S’inicia un nou projecte de col·laboració amb
el banc de dades de biodiversitat de Catalunya amb el qual
s’aportaran dades florístiques dels llocs on s’ha fet poca recerca botànica. El projecte s’anomena FitoCAT i consisteix en
fer sortides a determinats llocs i recollir informació florística
mitjançant l’aplicació Zamia. Aquesta informació es traslladarà al banc de dades. La primera sortida s’ha fet al sector del
Pont de Malafogassa (Vilanova de Sau, Osona). Les sortides
es faran mensualment i hi ha una programació que ocupa el
que resta de l’any 2015 i tot l’any 2016.
26 de novembre. Celebració del 139è aniversari del Centre
Excursionista de Catalunya. Hi ha l’entrega del Premi Colum-

na a Josep Nuet com a gratitud als seus anys de dedicació al
Centre i a la seva trajectòria botànica.
29 de novembre. Participació de l’ERB al memorial Francesc
Beato, desenvolupat a Vallgorguina. L’ERB organitzà una excursió botànica dirigida per Josep Nuet en la qual es van estudiar les plantes del bosc de ribera.
SORTIDES DE TREBALL DE CAMP
11 de gener: Projecte Flora i vegetació del Montseny. (Pràctiques d’estudi de les plantes).
8 de febrer: Projecte Flora i vegetació del Montseny. (Pràctiques d’estudi de les plantes).
8 de març: Projecte Flora i vegetació del Montseny. (Pràctiques d’estudi de les plantes).
12 d’abril: Projecte Flora i vegetació del Montseny. (Pràctiques d’estudi de les plantes).
10 de maig: Projecte Flora i vegetació del Montseny. (Pràctiques d’estudi de les plantes).
15 de novembre: Projecte de col·laboració amb el Banc de
Dades de Biodiversitat de Catalunya. Lloc: Bages, sector de
Saló (Sant Mateu de Bages).
13 de desembre: Projecte de col·laboració amb el Banc de
Dades de Biodiversitat de Catalunya. Lloc: Alt Penedès, sector de Can Cartró (Subirats).

Memòria de les activitats de la Secció de Cinema i Vídeo

A

questa memòria està desenvolupada de forma temàtica agrupant totes les activitats que hem fet
aquest any.

VOCALS COL·LABORADORS
L’actual junta de vocals col·laboradors de la secció esta formada per:
Vocal Representant a la Junta del CEC Tresoreria i Secretaria:
Joaquim Clos
Vocal Comunicació i Programació: Pere Parera
Vocal Cabina, Curset de Vídeo i Programació: Jordi Micó
Vocal Curset de Vídeo i cabina: Gabriel Bohigas
Vocal Jan Baca i Pericot
Vocal Concursos: Josep Rota
Vocal Efectes Informàtics i Curset de Vídeo: Joan Arrasa
Es va fer una reunió de junta cada mes excepte agost.
PROJECCIONS A LA SALA D’ACTES
19 de gener: entrega medalla UNICA 2014 a Toni Colomer.
26 de gener: selecció vídeos premiats UNICA 2013.
2 de febrer: projecció obres dels cursetistes del Curset de vídeo.
2 de març: conferència d’A. Beorlegui “Allò que el vent
s’endugué”.
16 de març: projecció d’Àfrica austral, de Josep Rota.
20 d’abril: projecció de Retorn al Valley, de R. Font.
27 d’abril: Homenatge a Ovidi Montllor, per Raül Contel.

19 d’octubre: “Vides de cine” s/cinemes de Barcelona desapareguts, per R. Contel.
30 de novembre: “Espui”, d’Anna Soldevila.
14 de desembre: Òscars bojos i malats, per R. Contel.
ACTIVITATS MUSICALS
Organitzades conjuntament amb la Secció d’Història i Art.
8 d’abril: projecció en DVD de Don Pasquale.
25 de juny: Concert de primavera de la Coral Contrapunt.
CURSET DE VIDEO DIGITAL
Es va celebrar el 22è Curset de vídeo digital en vuit sessions
amb cinc participants.
VIDEOTERTÚLIA
Durant aquest any s’han celebrat cinc sessions a la sala d’actes
els dies 2 de febrer, 13 d’abril, 8 de maig, 1 de juny i 5 d’octubre.
57è CERTAMEN DE FILMS I VÍDEOS AMATEURS
D’EXCURSIONS, REPORTATGES I DOCUMENTALS
Es van presentar 16 vídeos que van ser projectats a la sala
d’actes en quatre sessions els dies 3, 9, 16 i 23 de febrer. El jurat es va reunir el dissabte 28 i el dia 9 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.
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En el concurs mundial d’aquest any, celebrat a Sant Petersburg a finals d’agost, els quatre vídeos seleccionats pel nostre
jurat van obtenir: medalla d’or (d´entre les quatre atorgades
en la seva categoria) i Premi del Jurat (ex-aequo) a Silencios
de Jesús Méndez; medalla de plata (d’entre les nou atorgades
en la seva categoria) i millor guió a Porsiemprejamon de Ruth
Díaz; diplomes d’honor (34 en total) a IIT GIRL d’Oriol Puig
i Un lugar mejor de Marisa Crespo i Moisés Romera. Aquest
any va assistir al certamen com representant del CEC i delegat
del estat espanyol el nostre company de la secció Josep Rota.
Joaquím Clos
Vocal responsable de la Secció de Cinema i Vídeo

Memòria d’activitats de l’àrea de Dinamització Social
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Gener i febrer: Quatre sessions de tai-txi.
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Març: 1) videoconferència “El descens del Salto Ángel”, la
cascada més gran del món, amb 979 m de paret vertical. A
cura del Dr. Eduard Escrich, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més de ser
un investigador reconegut en l’àmbit del càncer de mama, és
membre de 14 societats científiques, entre les quals l’Institut
d’Estudis de Medicina de la Muntanya. Ha pujat la majoria
de muntanyes de 3.000 m. dels Pirineus i moltes de 4.000 m
dels Alps i d’altres massissos europeus. 2) Presentació del llibre Excursions per la història de Collserola, del consoci Iñaki
Núñez Astrain, voluntari del parc de Colserola. Aquest llibre
ha obtingut el premi Vèrtex de la FEEC. 3) Quatre sessions
de tai-txi.
Abril: 1) Presentació del llibre El cor de les muntanyes, del
nostre consoci Ton Barnils. L’acte va comptar amb la presència de Ton Barnils i David Mengual, responsables del text i de
les fotografies i dibuixos, respectivament, presentat per Enric
Soler, l’editor. 2) Cinc sessions de tai-txi.
Maig: 1) presentació programa Capcir, a cura de Ghislaine
Coronat, Responsable Relations Presse et Institutionnelles.
2) Audiovisual El cor dels Alps. Trekking al voltant del Monte
Rosa, a cura de Rosa M. Miró, psicòloga, muntanyenca i escaladora. 3) pel·lícula A fine line, de Sebastien Montaz-Rosset,
presentada per Eduard Font, en el II cicle de pel·lícules de
muntanya dels darrers 10 anys, amb introducció del vicepresident de l’entitat, Lluís Gomez. Presentació d’aquest segon cicle a càrrec del seu coordinador, Eduard Font. 4) Presentació
del llibre Viatge al blanc, de Jordi Canal. Expedició fins al pol
nord sortint de Svalbard per aterrar sobre el gel de l’oceà Àrtic
a la base russa de Barneo i seguir amb esquís per a recórrer
l’últim grau fins al pol nord, els últims 111 km fins a l’eix de la
Terra. 5) Quatre sessions de tai-txi.

Juny: 1) Audiovisual Volta als Annapurnes i llac Tilicho,
a cura de Jordi Ollé. 2) projecció de tres dels millors films
de l’European Outdoor Film Tour 12/13, en concret Birdmen (Homes Ocell), Je veux (Vull), A new perspective, de
David Lama, presentades per Eduard Font. 3) Presentació
de la ONG Namlo Europa, per Magda Nos, fundadora de
l’Associació Namlo Europa, una dona amb un llarg historial
alpinístic. 4) Tres sessions de tai-txi.
Setembre: Presentació oficial del monogràfic de la revista Muntanya “Nepal, un país de muntanyes i cultures”, en
l’edició especial del nº 913, que va tenir lloc a la sala d’actes
del CEC el 30 de setembre. Van intervenir Josep M. Puente,
com a president del CEC; Ferran Alexandri, com a director
de Muntanya, i Lluís Belvis, cònsol general del Nepal. Va fer
de mestre de cerimònies el comunicador Carles Gonzàlez
Nogueras. A l’acte hi van assistir més de 200 persones, entre
els quals hi havia els presidents de la FEEC i la FEDME, a
més de nombrosos membres de les expedicions catalanes a
l’Everest de 1982-85, mitjans de comunicació diversos, socis
i simpatitzants. Aquest va ser un dels actes solidaris més importants organitzat i realitzat pel CEC i la revista Muntanya
en pro dels damnificats dels dos terratrèmols del Nepal dels
passats mesos d’abril i maig del 2015. La difusió d’aquest acte
solidari, i també del número monogràfic del Nepal publicat a
Muntanya, es va traduir també amb la publicació de diversos
articles a la premsa i amb la participació en programes de
ràdio i televisió diversos: Catalunya Ràdio, Ràdio 4, RTVE,
El Confidencial, El Periódico, Ara, La Vanguardia i BYV, entre
d’altres.
Octubre: 1) Conferència sobre el canvi climàtic amb imatges comparatives, a cura de Jordi Camins Just, observador
glaciòleg, alpinista i esquiador. 2) El Centre Excursionista de
Catalunya comença una col·laboració amb l’Obra Social de
l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Aquesta primera col·laboració serà amb la Caminada so-

lidària Barcelona Màgic Line, que l’any 2014 va tenir 10.000
participants. Es tracta d’una caminada no competitiva en la
que es participa en equip. La solidaritat és l’eix vertebrador
d’aquesta mobilització. La caminada ofereix quatre distàncies, de 10, 20, 30 i 40 km, que recorren els principals turons
de la ciutat de Barcelona. 3) Presentació performance del llibre amb projecció de vídeos de Passes de tardor a l’Himàlaia,
de Núria Garcia Quera. Una mare, de professió pallassa, va
al Nepal a veure la seva única filla. Es tracta d’una novel·la
de viatges, amb 440 fotografies del Nepal, l’Himàlaia i el budisme tibetà, adreçada als amants dels viatges, la muntanya, el senderisme, els trekkings, les cultures, el budisme, la
llibertat…, i també a les persones interessades en saber qui
trenca el cordó umbilical amb els fills. El 5% dels guanys
d’aquesta edició es destinaran als camps de refugiats tibetans.
L’aportació es farà a través de la Casa del Tibet de Barcelona.
4) Presentació del llibre Com quedar-se a casa quan s’és ancià,
imprès per la Comunitat de Sant Egidio. 5) Presentació de les
pel·lícules guanyadores del Festival de Cinema de Muntanya

de Torelló: Vigía, Marcel Barelli, Premi Mountain Wilderness
2014; Valley Uprising, de Peter Mortimer i Nick Rosen, Gran
Premi Vila de Torelló 2014. 6) Segona visita a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat. 7) Quatre sessions de tai-txi.
Novembre: 1) Presentació de les pel·lícules guanyadores del
Festival de Cinema de Muntanya de Torelló: Mission Antarctic, de Guido Perrini, Premi GrandValira a la millor pel·lícula
d’esports de muntanya 2014; Guides & Cie, de Gilles Chappaz,
Premi FEEC a la Millor Fotografia 2014. 2) Presentació del
llibre Guia dels arbres dels Països Catalans, de Ramon Pasqual
i Lluviá. Va fer la presentació Mercè Durfort i Coll, biòloga catalana, catedràtica de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 3) Visita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 4) Quatre Sessions de tai-txi.
Desembre: Conferència “Hospitals de Sang (1936-39) en el
nostre paisatge actual”, a càrrec del Dr. Carles Hervas, metge
i historiador.

Memòria de l’Arxiu Fotogràfic del CEC

L

’Arxiu Fotogràfic ha continuat duent a terme les tasques previstes pel Pla Estratègic 2009-2016. S’ha continuat amb els processos d’adequació i conservació de
materials fotogràfics, d’avaluació i selecció d’imatges, de digitalització, de catalogació i de difusió a través de la Memòria
Digital de Catalunya.
En concret, s’han adequat a material de conservació 22.000
plaques fotogràfiques, avaluat 37.000 diapositives, digitalitzat
31.300 fotografies, i catalogat 9.500 imatges de les quals 1.000
són consultables a través de la Memòria Digital de Catalunya.
Els fons fotogràfics tractats en aquests processos són els de:
Álvarez i Gilabert, Josep; Co i de Triola, Josep Maria; Costa
i Reixac, Manuel; Fargas i Bonell, Carles; Fruitós; Maymí i
Beaume, Santiago; Mullor i Creixell, Ernest; Oliveras i Folch,
Albert; Pujol i Alsina, Ramon; Puntas i Jensen, Josep; Riudor
i Carol, Lluís; Rodríguez i Abella, Isidre; Sucarana i Soldevila,
Francesc; Torent i Garrigoles, Josep; Torras i Buxeda, Òscar; i
la col·lecció de positius sobre placa de vidre de 8,5x10 cm per
projecció (DV).
Quant als serveis que ofereix l’Arxiu, s’han atès 40 consultes presencials, 1.627 consultes per correu electrònic, i
481.363 consultes a la Memòria Digital de Catalunya; servint
15 còpies en paper fotogràfic, 562 fitxers digitals per a publicacions, i 1.289 fitxers digitals per a ús intern de l’entitat.
Per tal de comunicar les activitats de l’Arxiu s’han enviat 26
Newsletters, s’han creat 34 galeries fotogràfiques noves a
Flickr, i s’han superat els 5.000 seguidors a Facebook. També
s’han acceptat les donacions del fons fotogràfics del president
Lluís Puntís i de Ramon Pujol i Alsina.
Principals entitats que han fet ús dels nostres fons: Associació d’Amics del Roser de Vilallonga del Camp, Editorial

Efados, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institució Milà i Fontanals, Càtedra Gaudí - ETSAB – UPC,
Ajuntament de Graus, Associació Cultural Vallgorguina,
Cercle Artístic de Sant Lluc, Casa Museu Lluís Domènech i
Montaner de Canet de Mar, Hyogo Prefectural Museum of
Art de Kobe (Japó), Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans, Enciclopèdia Catalana, Rupit
Viu, Consell General d’Andorra, Palau Robert de Barcelona,
Ediciones Desnivel, Ajuntament de Castell de l’Areny, Institut d’Estudis Catalans, Museu Comarcal de Cervera, Editorial
Architwins (Corea del Sud), Cadí Societat Cooperativa, Llibres del 9 Angle, Revista Beseit, Institut de Cultura de Barcelona – AHCB, Ajuntament de Girona – Museu d’Història
de Girona, Canal Tele Extremadura, Transversal, RBA Libros,
Museu d’Història de Catalunya, Casa Elizalde de Barcelona,
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Respyr
(França), RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, Editorial Viena, Círculo de Leitores (Portugal), A.C.
Casa de la Barceloneta 1761, Teatre Municipal de Berga, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Diputació de Barcelona, Fundació Barcelona Olímpica, Museu d’Història de Barcelona,
Institut Ramon Muntaner, Gaudi Exhibition, Arxiu Municipal
de Pineda de Mar, Diari ARA, University of Oxford (Regne
Unit), Sendai Mediatheque (Japó), Associació de Festes de la
Plaça Nova, Arxiu Històric del Poblenou, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Archivo Municipal de Jaca, Arxiu
Municipal de Constantí, Ajuntament de Besalú, Obispado de
Alcalá de Henares, Fundació Jacint Verdaguer, Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, Ajuntament de
Cercs, Ecomuseu de les valls d’Àneu, Art Center Hangaram
Design Museu Seül (Corea del Sud), Palau Municipal de Ta-
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78è CERTAMEN ESTATAL DE VÍDEO NO
PROFESSIONAL. SELECTIU UNICA 2015
Com cada any la secció de Cinema i Vídeo del CEC té l’honor
d’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 cinc sessions els dies 4, 13,
18, 20 i 27 de maig mentre el dia 6 de juny el jurat es va reunir
en sessió privada per fer un veredicte, que es va fer públic el
dia 15 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.
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PARTICIPACIÓ A EXPOSICIONS
La festa popular, la catalanitat cívica, Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, 7 de novembre del 2014 fins al
6 d’abril del 2015.
De casa forta a castell. Lluís Domènech i Montaner i el
Castell de Santa Florentina, a la Casa Museu Ll. Domènech i
Montaner de canet de Mar, fins al maig del 2015.
Cornellà de Llobregat 1714. Un municipi barceloní en la
cruïlla de dos segles, Museu Palau Mercader de Cornellà de
Llobregat, fins al 19 de juliol del 2015.
Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona, del 16 d’abril del 2014 fins el 31 de juliol del 2015.
Paisatge Substituït. L’entorn de Sant Lluc, Cercle Artístic de
Sant Lluc, fins al 8 de gener del 2015.
Benvingudes a casa vostra! Les obres d’art fora d’Andorra,
Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra, fins el 11 de gener
del 2015.
Barcelona, zona neutral (1914-1918), Fundació Joan Miró
de Barcelona, fins al 15 de febrer del 2015.
Darrere les passes d’Artur Osona. El Montseny dels primers
excursionistes i turistes, Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, fins al 15 de febrer del 2015.
Inoue interprets Gaudi’s Universe, Nagasaki Prefectural Art
Museum (Japó), fins al 8 de març del 2015.
La dècada prodigiosa (1914-1924) l’arqueologia catalana
una eina al servei de la Mancomunitat de Catalunya, Museu
d’Arqueologia de Catalunya, fins al 15 de març del 2015.
Rafael Patxot. Mecenes, científic..., l’home, Espai Santa Caterina de Girona, del 27 de febrer fins al 30 d’abril del 2015.
Catalunya Moto. Indústria, societat, competició i tecnologia, Palau Robert de Barcelona, del 2 de març fins al 25
d’octubre del 2015.
La vida a pagès. L’estudi de la masia catalana, Institut
d’Estudis Catalans de Barcelona, del 3 de març fins al 31 de
març del 2015.
Inoue interprets Gaudi’s Universe, Hyogo Prefectural Museum of Art de Kobe (Japó), del 21 de març fins al 24 de maig
del 2015.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Museu Comarcal de Cervera,
del 27 de març fins al 24 de maig del 2015.
Els escultors de Lluís Domènech i Montaner: Arnau, Gargallo i Masana, Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de

Canet de Mar, 28 de març fins al 20 de setembre del 2015.
La festa popular, la catalanitat cívica, Museu d’Història de
Catalunya de Barcelona, 10 d’abril fins al 3 de maig del 2015.
A festes em convides! Celebracions populars als carrers de
l’Eixample, Casa Elizalde de Barcelona, 13 d’abril fins al 15 de
maig del 2015.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Museu de la Noguera de Balaguer, 29 de maig fins al 19 de juliol del 2015.
La festa popular, la catalanitat cívica, Teatre Municipal de
Berga, 31 de maig fins al 28 de juny del 2015.
Somontano: Miradas en el tiempo, Antigua Escuela de
Huerta de Vero, 31 de maig fins al 27 de setembre del 2015.
Inoue interprets Gaudi’s Universe, Sendai Mediatheque
(Japó), 3 de juny fins al 12 de juliol del 2015.
Fira Modernista de Barcelona, Festa major de la Dreta de
l’Eixample, 5, 6 i 7de juny.
Quan vivíem a la platja, La Casa de la Barceloneta 1761, 20
de juny fins al 31 de juliol del 2015.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Ecomuseu de les valls d’Àneu
a Esterri d’Àneu, 28 de juliol fins al 15 de setembre del 2015.
Antoni Gaudí. Barcelona, Art Center Hangaram Design
Museu a Seül (Corea del Sud), 31 de juliol fins a l’1 de novembre del 2015.
La festa popular, la catalanitat cívica, Palau Municipal, Pati
del Rei Jaume I de Tarragona, 11 d’agost fins al 24 de setembre
del 2015.
Rafael Patxot. Mecenes, científic..., l’home, Museu de Ciències Naturals de Granollers, 27 d’agost fins al 11 d’octubre del
2015.
El barri perdut, Casa dels Entremesos de Barcelona, 9 de
setembre fins al 29 de novembre del 2015.
La vida a pagès. L’estudi de la masia catalana, Museu Municipal Castell de Rubí, 15 de setembre fins el 25 d’octubre.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Arxiu Comarcal de Pallars
Jussà a Tremp, 30 d’octubre fins el 5 de desembre del 2015.
La vida a pagès. L’estudi de la masia catalana, Museu de l’Art
de la Pell a Vic, 5 de novembre fins al 24 de gener del 2016.
Antoni Gaudí. Barcelona, Culture & Arts Center d’Incheon
(Corea del Sud), 13 de novembre fins al 14 de febrer de 2016.
La festa popular, la catalanitat cívica, Palau Oliver de Boteller de Tortosa, 2 d’octubre fins al 15 de novembre de 2015.
500 años. La Magistral de Cisneros, Claustro y Sala Capitular de la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, 13
d’octubre fins al 15 de gener del 2016.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Arxiu Comarcal del Solsonès
a Solsona, 11 de desembre fins al 24 de gener del 2016.
La festa popular, la catalanitat cívica, Hospici d’Olot, 4 de
desembre fins al 7 de febrer del 2016.
La fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de Lleida (1895-1960), Arxiu Comarcal del Solsonès
a Solsona, 11 de desembre fins al 24 de gener del 2016.
Mestres de la marqueteria, l’art de la fusta, Museu del Modernisme, 15 de desembre fins al 23 d’abril del 2016.
T’estimo: una historia de l’amor i el matrimoni, Museu d’Història de Catalunya, 16 de desembre fins al 22 de maig del 2016.

Memòria de l’Arxiu Històric del CEC

L

’Arxiu Històric del CEC (AHCEC) durant el primer semestre de l’any 2015 ha mantingut la reducció horària
de l’arxivera, que es va començar a aplicar el març del
2013 per motius de gestió financera de l’entitat. En el segon
semestre de l’any 2015, una vegada executat el trasllat documental a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), l’horari de
l’arxivera ha estat ampliat a 20 h/setmanals. Com que la recuperació parcial de l’horari no s’ha aplicat fins al segon semestre, hem continuat durant aquest any amb moltes dificultats
per complir les fites programades sobretot en el referent a la
gestió de tractament documental en benefici de l’atenció a
l’usuari investigador presencial i en línia.
EVOLUCIÓ I GESTIÓ DELS DIPÒSITS
DOCUMENTALS
Fins al més de març del 2015 l’arxiu ha obert amb normalitat.
De març a juny l’arxiu va estar tancat al públic amb motiu
del trasllat a l’ANC. De juliol a desembre l’arxiu ha modificat
el seu funcionament. Per una banda el fons anterior a 1976
ha estat gestionat des de l’arxiu, en coordinació amb el servei
d’atenció a l’usuari de l’ANC i el fons modern posterior a 1976
ha estat gestionat únicament pel personal arxiver del CEC.
Respecte al treball en dipòsit de gener a març del 2015,
totes les actuacions fetes han estat encaminades a preparar el
possible trasllat a l’ANC, que va ser una realitat al mes de juny.
Una vegada entrat el fons anterior a 1976 en l’ANC, aquest ha
quedat pendent d’una programació d’actuació global sobre el
fons que sigui un projecte compartit entre el personal professional del CEC i de l’ANC.
Els ingressos per transferència han estat fets entre el mes
de gener i el mes de març del 2015. Els ingressos regulars de
documentació nova han entrat en el primer trimestre i en el
tercer i quart trimestre del 2015.
En el moment del trasllat, l’ocupació del dipòsit del fons anterior a 1976 era de 250 ml de capses normalitzades i de 40,5
ml de planeres gran format i l’ocupació del dipòsit del fons
posterior a 1976 de 24,7 ml de capses normalitzades. Amb el
trasllat, el fons anterior a 1976 ha estat ubicat en els dipòsits
3.6 i 4.2 de les instal·lacions de l’ANC i el fons posterior a 1976
ha estat ubicat en l’espai destinat per aquest efecte en el primer
pis de la seu de Paradís nº 10. Aquest dipòsit té 42,6 ml, dels
quals hi ha una ocupació a 31/12/2015 de 34,40 ml.
A 31 de desembre del 2015 l’AHCEC disposa de 2.100 capses normalitzades i 30 planeres per a gran format dipositades
a l’ANC en règim de comodat, gestionat aquest fons de forma
compartida a l’espera de determinar els protocols d’actuació
sobre el fons històric pendent de tractar, que s’han transferit
a les instal·lacions de l’ANC. També disposa d’un dipòsit amb
una capacitat total de 430 capses, gestionat exclusivament pel
personal tècnic de l’AHCEC.
ESPAIS, EMMAGATZEMATGE, TRANSFERÈNCIES
I EXPURGUES
Durant el primer semestre del 2015, una vegada confirmada
la venda de la seu de Paradís nº 12, i avançades les converses
per a la signatura del comodat amb la Generalitat de Catalun-

ya, ha estat preparat i gestionat el trasllat documental que es
féu efectiu en el mes de juny del 2015, una vegada fou signat
el comodat esmentat.
Durant el segon semestre s’ha incorporat a l’arxiu el fons
Puntís, que la Junta Directiva havia aprovat la seva acceptació a
finals de l’any 2014. Ha estat prioritzat el seu tractament tal com
ordenava la Junta Directiva. Una vegada es finalitzi el seu tractament al llarg de l’any 2016 es traslladarà a les instal·lacions de
l’ANC per a la seva conservació, junt a la resta de fons personals
que aplega el patrimoni documental de l’entitat.
S’han executat les instruccions per a transferències documentals de les unitats documentals a l’arxiu entre gener i
març del 2015. Durant aquest primer trimestre de l’any han
estat fetes les transferències documentals corresponents a Secretaria de Junta, Atenció al soci, Grup d’Arqueologia, Secció
d’Història i Art, Secció de Geografia i Ciències Naturals i Comissió d’infants. El segon trimestre ha estat no operatiu pel
trasllat. Els darrers trimestres de l’any han estat transferides la
documentació habitual digital de la secció d’arqueologia i les
publicacions en suport paper (Butlletí i revista Muntanya).
En total han estat ingressats 1,4 ml de documentació en format paper i 28 fitxers de documentació electrònica.
S’ha fet una expurga de 8 capses de documentació eliminable. D’aquestes 8 per destrucció capses, 6 pertanyen a actuacions del 2014 i 2 capses a actuacions del 2015. L’expurga
ha estat aprovada per la direcció de l’Àrea Documental i per
la Junta Directiva.
TRACTAMENT DOCUMENTAL
En el primer semestre ha estat feta una revisió general de
tots els documents del fons històric anterior a 1976 per preparar el trasllat de la totalitat del fons anterior a 1976 a les
instal·lacions de l’ANC. Després del trasllat de la documentació històrica, i una vegada acabada totes les obres d’adequació
de la seu de Paradís 10, inclòs el nou dipòsit per al fons documental posterior a 1976, van ser traslladades les 261 capses
normalitzades de documentació moderna al dit nou dipòsit.
En el segon semestre de l’any ha entrat a dipòsit el fons
Lluís Puntís, que ha estat començat el seu tractament documental i que s’allargarà durant tot l’any 2016.
El volum total de l’AHCEC a data 31/12/2015, per al fons
posterior a 1976, és de 261 unitats d’instal·lació (26,1 ml).
Ha estat actualitzat el quadre de fons amb la inclusió del fons
Lluís Puntís, acabat d’arribar a l’arxiu en execució de l’ordre
d’acceptació donada per la Junta Directiva.
L’ús de la base de dades ICA ATOM per a gestió i inventari del fons documental del AHCEC ha estat paralitzat amb
l’autorització de la Junta Directiva, Gerència i la direcció de
l’Àrea Documental per no ser compatible aquest programa
amb la base de dades de gestió arxivística que utilitza l’ANC.
Des de l’arxiu s’opta per dissenyar una nova base de dades que
sigui compatible amb la que s’està utilitzant a l’ANC, facilitant
així els futurs bolcats de dades entre sistemes de l’AHCEC
a l’ANC. En aquesta nova base de dades al llarg del 2016 es
traspassarà tota la informació que hi ha a l’ICA ATOM i
s’introduirà totes les dades dels fons nous que es tractin.
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rragona, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Casa dels
Entremesos de Barcelona, Museu Municipal Castell de Rubí,
Arxiu Històric Eivïssa, BTV, Ara Llibres, Institut de Cultura
de Barcelona - Museu Etnològic de Barcelona, Brau Edicions,
Palau Oliver de Boteller de Tortosa, Arxiu Comarcal de Pallars Jussà a Tremp, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, Palau Güell, La Vanguardia, Govern d’Andorra,
Ajuntament de Barcelona - Direcció d’Imatge i Serveis Editorials, Museu de l’Art de la Pell de Vic, Culture & Arts Center d’Incheon (Corea del Sud), Consorci del Besòs, Museu
del Modernisme,Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, Institut de Cultura de Barcelona - Direcció de Patrimoni, Museus i Arxius, Ajuntament de Pueyo de Araguás,
Editorial Tenov, Hospici d’Olot, Arxiu Comarcal del Solsonès
a Solsona Nagasaki Prefectural Art Museum (Japó).
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ATENCIÓ A L’USUARI
a) Servei gestionat des de l’entitat (de gener a desembre). 55
consultes internes fetes per membres de les diverses àrees del
CEC. 109 consultes externes fetes per socis, no socis, i institucions en llur procés de recerques que han arribat per correu
electrònic, telèfon o personalment en sala. En el segon semestre s’ha potenciat la consulta a través de formulari en línia. 8
consultes institucionals amb l’ANC, Col·legi d’Aparelladors,
Ajuntament de Pollença, Museu d’Art de Girona, Associació
d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya.
b) Servei gestionat des de l’ANC (d’agost a desembre). 10
consultes externes derivades des de l’AHCEC havent estat
servides en sala un total de 41 unitats d’instal·lació.
PRÉSTECS
Malgrat que l’arxiu no ofereix un servei de préstec documental a disposició dels usuaris per raons de preservació, conservació i seguretat, han estat posats a disposició del personal
intern tres préstecs documentals per cobrir la gestió interna
de l’entitat. El servei ha estat molt inferior a altres anys a conseqüència dels tres mesos que l’arxiu no ha estat operatiu per
l’execució del trasllat.

Memòries de del Centre Excursionista de Catalunya. Any 2015

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
I Congrés sobre la Masia. IEC, 11-13 de març del 2015.
Assistència en un estand per explicar la difusió del fons de
l’EMC a través de la Memòria Digital.
Assemblea Associació d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya (AAEC). Seu del CEC, 7 de juliol del 2015. L’AHCEC
està representat en aquest organisme a través de la seva arxivera amb motiu de conservar en el nostre arxiu els fons religiosos de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i de Sant Pol. Amb
motiu de les obres efectuades a la nostra seu des de l’AAEC
es va demanar la celebració de l’assemblea anual d’aquesta
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associació a la nostra entitat. Es va presentar les polítiques
d’actuació de l’arxiu i el comodat signat amb la Generalitat
de Catalunya per a la gestió del fons històric anterior a 1976.
XXIX Congreso de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España. Saragossa, 14-18 de setembre del 2015.
Intervenció amb una comunicació de títol “Un santo en el
monasterio Jerónimo. La vida milagrosa de Sant Josep Oriol
y el monasterio de Sant Jeroni de la Vall de Hebron en Collserola”, per presentar el diplomatari del fons en pergamí del
monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, elaborat conjuntament amb l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Aquest diplomatari continua en premsa.
Butlletí de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i Gestors de documents (AAC-GD). Butlletí 117, juliol 2015. Publicació d’una entrevista a l’arxivera de l’AHCEC en la secció
“De l’arxiu a l’arxiver”.
DONACIONS
Ha estat incorporat a l’AHCEC en el 2015 un fons personal: el
fons Lluís Puntís Pujol, que la Junta Directiva havia aprovat
el seu ingrés a finals de l’any 2014. En el quadre de fons de
l’arxiu ha quedat enclavat en la secció 03 Fons Personals amb
la codificació 063 Fons Puntís Pujol (1930-2014).
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