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Memòria General del Centre Excursionista de Catalunya

’any 2016 la Junta es plantejà dos objectius. el
primer era fer tot el possible per aturar la previsible baixada de socis de cada any, fomentant
especialment la captació de nou socis amb promocions,
i fer mes atractives les quotes, facilitant el pagament per
trimestres.
el segon objectiu fou analitzar tots els components
d’ingressos i despeses per tal d’assolir un redreçament
dels comptes del Centre. tal i com s’anuncià en la darrera
assemblea General, la Junta tenia el propòsit de presentar un nou pla estratègic basat fonamentalment en tres
eixos que permetessin incrementar els ingressos, sense
més despeses. es tractava de fer de la natura un element
vertebrador de les activitats, el voluntariat com a motor,
les famílies i joves com segments socials estratègics, als
quals anaven dirigit els esforços, sense oblidar per això
els esports de muntanya.
aquest pla estratègic és complementava amb la creació d’una fundació, com una eina que havia de facilitar
aquest canvi. Conseqüents amb aquest plantejament,
la Junta va sotmetre a una assemblea General extraordinària, celebrada el 15 de febrer, l’aprovació del pla estratègic i la creació d’una fundació. aquests punts van ser
aprovats per una àmplia majoria.
a fi de poder executar al més aviat possible el pla
d’accions que se’n derivaven del pla estratègic es van
contractar uns consultors (active development), els mateixos que prepararan el pla estratègic i, per tant, els més
coneixedors per moure aquells elements interns i externs
que aportessin més possibilitats d’ingressos.
els problemes a resoldre, sobretot d’ordre intern, juntament amb la imperiosa necessitat d’un nou enfocament
per fer realitat el pla estratègic, que no era altre que alienar
tothom que tenia una tasca a l’entitat en la mateixa línia
d’actuacions, feia necessari un gir tan important que per
fer-lo realitat era imprescindible un plantejament a més
llarg termini i amb una participació més activa dels socis.
Per aquesta raó és van fer unes jornades participatives,
amb molt d’èxit i amb contribucions molt importats.
la Junta, conscient de la necessitat d’un treball que sobrepassava molt el temps disponible de mandat, va decidir per unanimitat convocar eleccions i deixar pas a una
nova Junta amb l’empenta, la il·lusió i el temps necessari
per emprendre les reformes que les circumstàncies demanaven.

la constitució de la fundació quedava així relegada a
la viabilitat econòmica del projecte del Centre, ja que és
imperatiu que la fundació tingui una rendibilitat garantida. tots els detalls d’estatuts, carta fundacional i possibles
patrons han estat treballats i estan disponibles quan sigui
necessari.
l’any 2016 també ens porta dos aniversaris molt significatius. el primer fou el centenari del refugi de la renclusa, a la vall de Benasc que, conjuntament amb la Federació aragonesa de Muntanya, se celebrà el 17 de setembre,
amb l’assistència de representants del Govern d’aragó, la
diputació d’osca, l’alcalde de Benasc, el president de la
FaM, i també amb els expresidents del Centre, Josep M.
sala, Conrad Blanch i enric nosàs, a més d’una nombrosa representació de socis i muntanyencs. el segon va ser
el 140è aniversari de la fundació del Centre excursionista
de Catalunya, el 26 de novembre del 2016. l’acte es va
celebrar en els locals de l’antiga Fàbrica damm, que ens
cedí els seus espais, entitat que també va néixer el 1876.
Presidí l’acte l’Honorable sr. santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. intervingueren amb
parlaments, el sr. ramón ajenjo, director de la Fundació damm; l’expresident del CeC, el sr. Conrad Blanch i
el president actual, el sr. Josep Manel Puente. en acabar
l’acte es va oferir un aperitiu i un número especial de la
revista Muntanya, amb una breu historia del Centre en
els darrers 20 anys feta per el nostre soci david Mengual,
amb una molt nombrosa assistència de socis.
el 10 de setembre, l’ajuntament de Montgat va retre homenatge al CeC en ocasió del seu 140è aniversari amb un
acte en el monòlit del turó de Montgat, i amb l’intercanvi
d’obsequis, consistents en una reproducció del turó i una
còpia de l’aquarel·la de Canivell, feta el 1876 en ocasió de
la primera excursió fundacional.
Cal esmentar també els treball fet per desenvolupar un
nou lloc web, en substitució de l’existent, que tenia greus
problemes de manteniment. Malgrat els esforços esmerçats, aquest nou portal també pateix problemes que caldrà resoldre en un futur.
en l’apartat de refugis cal esmentar que, finalment, la
direcció del parc nacional d’aigüestortes i estany de sant
Maurici dóna el seu vistiplau al nou projecte per ampliar
i millorar els serveis del refugi Ventosa i Calvell, que està
pràcticament amb la mateixa infraestructura de serveis
del moment de la seva inauguració, ara fa 20 anys.

Memòria d’activitats de la Secció de Muntanya

d

urant l’any 2016 la secció de Muntanya ha recuperat
els nivells d’activitat oficial que havia perdut en els
darrers anys i que havia tocat fons el 2014. els vocals voluntaris han proposat més activitats que mai, 164, un
31,2% més que el 2015 i, si no fos per la quantitat d’activitats
que s’han hagut d’ anul·lar sobretot pel mal temps, també més
que mai, 22 s’haurien superat llargament els dos mil participants; ens hem quedat en 1.922. si a tot això hi afegim la gran
quantitat d’activitats que es fan per mitjà de les convocatòries
a les xarxes socials, podem dir sense cap possibilitat d’error
que l’activitat de la secció de Muntanya del Centre està en un
bon moment.
aquest any 2016 s’han tornat a proposar amb regularitat
les activitats de caiac, tot i que les condicions de la mar n’han
fet anul·lar unes quantes. els vocals d’excursionisme han
multiplicat les seves propostes i amb més varietat, l’esquí de
muntanya ha augmentat l’activitat i han més que doblat els
participants. els veterans també han duplicat els participants,
i l’alta muntanya ha proposat les mateixes activitats que el
2015, però el mal temps ha anul·lat activitats i ha rebaixat el
nombre de participants. només les vies ferrades han punxat
com a activitat oficial, tot i que s’han seguit fent com a activitats no oficials.
en parlar de les activitats és inevitable recordar l’amadeu
G. Gallart, amic i membre incansable del Grup d’alpinisme,
vocal d’ alta muntanya i del Gde, que ens va deixar la primera setmana d’agost per culpa d’un desgraciat accident a la
cresta de la roca entravessada. el portem al cor.
la recuperació del nombre de socis que hi ha hagut aquest
2016, més de 700 nous socis, segurament també hi té a veure

amb la recuperació de l’activitat, però cal que siguem capaços
d’oferir als nous socis el que han vingut a cercar a l’entitat.
el repte és aconseguir que les activitats que convoquen vocals i socis amb les xarxes socials s’integrin en l’activitat del
Centre dins la pàgina web, com a porta d’accés a aquestes activitats. És imprescindible que tots els socis puguin visualitzar
i participar d’aquesta activitat.
si es consolida la utilització de l’altre nom de la secció de
Muntanya, Club Alpí Català, que acompanya també el nom
del CeC, per les activitats més tècniques que estan regulades
pel decret d’activitats fisicoesportives en el medi natural, permetrà aglutinar el conjunt de vocals que organitzen aquests
tipus de sortides sota un paraigua que doni cobertura i seguretat a voluntaris i socis, on el risc i la responsabilitat ha de ser
compartida entre els participants més capacitats i amb més
experiència per fer aquestes activitats (alpinisme, escalada,
vies ferrades).
Permeteu-me un apunt final i personal. al final del passat
més de febrer, amb la proclamació de la nova Junta del Centre, a qui desitjo la millor sort i encert, he donat per acabada
la meva tasca com a coordinador de la secció de Muntanya, i
ara m’espera un desitjat i crec que merescut descans. només
vull donar les gràcies als 17.771 participants en les prop de
1.200 activitats oficials de la secció durant aquests nou anys
en què he tingut l’honor i la sort de col·laborar amb magnífics
muntanyencs i excel·lents persones, més de 60 vocals de la
secció de Muntanya amb qui hem fet possible tota aquesta
tasca, que segur que millorarà en el futur.
Emili Rissech
Vocal coordinador de la secció de Muntanya

EXCURSIONISME. Activitats: 96 (anul·lades: 6) / Participants: 1.382 /
Vocals coordinadors: Hermes Soler i Montserrat Giménez
Dia
3
8
10
16
17
23
24
23
24
17
7
31
30-31
21
2
14
14
21

Mes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2

Inscrits
20
13
29
7
7
14
31
1
7
26
7
28
9
8
27
17
11
27

Lloc

Vocals

El Casino de la Rabassada
Nocturna pràctiques de frontal.
Santuari dels Àngels
GR 92 Vilanova - Calafell
GR 92 Calafell - Torredembarra
La serra de les Encantades
Castell de la Popa
GR 92 Torredembarra - Tarragona
GR 92 de l’Ametlla de Mar a l’Ampolla
Gorges del Torrent del Puig
GR 92 Bruguers - Garraf
GR 92 Palau Sator
Arbolí - Siurana
GR 92 Vilanova- l’Arboç
Montserrat per la regió de les Agulles
Poblats ibèrics de la serralada de Marina
GR 92 Llinars del Vallès - Alella
Bauma de la Guilla - turó de les Onze Hores

Ignasi Nadal
Ignasi Nadal
Lluís Armadans i Hermes Soler
Manuel Parrado
Manuel Parrado
Ferran Alexandri i Alfred Montserrat
Maria Bonvehi i Anna Garces
Manuel Parrado
Manuel Parrado
Josep Pérez i X. Perramon
Manuel Parrado
Albert Gras
Mª Puigdueta i Ignasi Vidal
Manuel Parrado
Alex Costa i Ramon Ribas
Ignasi Nadal
Albert Gras
Jordi Canosa i Montse Giménez
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Dia

4

Mes

28
2
5
2
5
3
6
3
28
2
13
3
13
3
5-6
3
13
3
19
3
20
3
25-28
3
2
4
3
4
13
4
10
4
16
4
10
4
17
4
24
4
24
4
30
4
1
5
1
5
7
5
7
5
7
5
8
5
11
5
14-16
5
22
5
22
5
28
5
29
5
29
5
5
6
5
6
4-5
6
8
6
5
6
11
6
17 a 19 6
19
6
23-26
6
23
6
25
6
2
7
3
7
3-4
9
9
7
10
7
10
9
17
9
18
9
1
10

Inscrits
20
8
17
17
13
9
7
10
28
16
19
23
9
25
7
29
7
18
8
28
33
14
27
19
11
14
12
6
0
14
6
27
19
9
29
27
11
13
10
27
17
15
23
18
12
11
6
27
5
12
12
6
10
10
13

Lloc

Vocals

Volta als cingles de Gallifa
GR 92 Port de la Selva-Cadaqués-Roses
GR 92 Alella - Montcada
Morral de Cabrafeixet i punta de Buinaca
A peu pel tunel de Montclar
XXIII Diada Verdaguer: Sant Feliu de Llobregat
GR 92 Portbou-Llançà
Terres del Ebre I (vall de Cardó i serra P.)
De la Nou a Vilada pel castell de Roset
Via Romana de Capsacosta
Castell d’Eramprunyà
IRATI (Pirineu navarrès)
GR 92 Sant Vicenç dels Horts-Bruguers
Santuari Samta Maria de Vidabona
Puig de Bassegoda
L’Argenteria, Portell Trucafort, Escornalbou
Ocàs al Matagalls.Observació astronòmica
De Caldes de Montbui a Gallecs i Mollet
XXXIX Embardissada
Les fonts del Matagalls
Voltant per Aiguafreda
Roc del Comptador
El congost de Mu
Sant Miquel de Gallifa i els Munts
Per Horta a cura de El POU Grup Est.V.Horta
Conferència Sant Joan d’Horta
GR 92 Parc Nat. Garraf. Sant Bruguers
Monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron
Puigsacalm
Ports de Tortossa-Beseit
Roca Tiraval
Ruta Cara Cremada. R de P. -Gósol
Salt del Mir
Serra de Picancel
Sant Sadurní de Rogers i Santa Magda
Variant 2a ruta Caracremada
GR 92: Garraf a Sitges
La Muga (2.860 m)
Volta pels cims de Vallter
2a etapa Caracremada: Gósol-ref. de l’Arp
Congost de Mont-rebei i escales de Montfalcó
Plantada d’arròs al delta de l’Ebre
De Calella Palafrugell a la Fosca
El Gerdar de Sorpe (les falles d’Isil, Bassiero i estany de Muntanó)
Sol de Sant Joan a la Ibèrica
Vall de la Llosa
GR 92: Sitges-Vilanova i la Geltrú
Una sortida clàssica: Puigmal
Les talaies medievals del Cinca i el congost de l’Entremón
La Quart
Volta pel Catllaràs
GR 92: Vilanova i la Geltrú - Calafell
Balandrau
Montnegre Oriental
Els parcs d’Horta-Guinardó

Anna Garcés i Pilar Casals
Manuel Parrado
Albert Gras
Xavi Perramon i Anna Garces
Ramon Ribas
Albert Gras i Hermes Soler
Manuel Parrado
Enric Pelegrín i Marià Bonvehí
Montse Giménez i Jordi Canosa
Joan M Arrabal i Jordi Lucea
Ignasi Nadal
Ramon Ribas i Jordi Lucea
Albert Gras
Pilar Casals
Dolors Gurri i Hermes Soler
Hermes Soler i Montse Giménez
Fran Campos
Ignasi Nadal
Marià Bonvehí
Jordi Canosa i Montse Giménez
Mariano Bonvehí
Bernat Llamazares
Montse Giménez i Hermes Soler
Alex Costa i Ignasi Nadal
Ignasi Ndal
Ignasi Nadal
Albert gras
Ignasi Nadal
Dolors Gurri i Hermes Soler
Enric Pelegrín i Marià Bonvehí
Mateu Espinal
Ramon Ribas i Fran Campos
Fran Campos i Neus Zamel
Marià Bonvehí i Anna Garcés
Montse Giménez i Hermes Soler
Ramon Ribas i Marià Bonvehí
Albert Gras
Maria Puigdueta / Ignasi Vidal
Dolors Gurri
Ramon Ribas / Marià Bonvehí
Hermes Soler / Montse Giménez
Xavi Perramon / Mercè Algueró
Núria Santaló Lluís Armadans
Enric Pelegrín i Xavi Perramon
Ignasi Nadal
Bernat Llamazares
Albert Gras
Ignasi Nadal / Jordi Lucea
Hermes Soler / Ramon Ribas
Bernat Llamazares
Ignasi Nadal / Jordi Lucea
Albert Gras
Dolors Gurri / Esther Cantos
Albert Gras
Jordi Lucea

Dia
1
2
9
16
16
16
22
23
23
23
29
30
5
6
13
13
19
20
20
20
10-11
3
31

Mes
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12

Inscrits
9
27
11
26
2
7
5
4
14
28
20
6
14
10
7
34
7
7
22
14
3
6
0

Lloc

Vocals

GR 92: Calafell-Torredembarra
Soldados de Salamina
Conscient al Bisaura
La foradada de Cantonigròs
GR 5: Olesa de Bonesvalls-Sitges
Serra Catllaràs
GR 92: Torredembarra-Tarragona
Sant Pere de Ribes a platja Castelldefels
Volta per Agulles i frares Encantats
Tardor Ritort, sota Costabona
Ruta dels Molins i Sant Marc
GR 92: Baixador Vallvidrera-Sant Vicenç dels Horts
GR 92: Tarragona-Vilaseca
Serra dels Tossals i roc de les Monges
GR 171: Vimbodí-Montblanc
Vallfogona a Riudaura
GR 210: Sant Quirze de Besora-Torelló
GR 210: Torelló-Manlleu
D.O Priorat
Volta per la serra Finestres
GR 5: Sant Llorenç Savall-Sant Feliu
GR 92: Vila-Seca-Cambrils
Darrer sol de l’any

Albert Gras
Montse Giménez, Jordi Lucea
Pilar Casals
Montse Giménez-Jordi Canosa
Manuel Parrado
Enric Pelegrín
Albert Gras
Manuel Parrado
J.M. Arrabal
Xavier Perramon
Jordi Lucea
Manuel Parrado
Albert Gras
Ignasi Vidal i Maria Puigdueta
Manuel Parrado
Montse Giménez i Jordi Canosa
Manuel Parrado
Manuel Parrado
Xavi Perramon
Pilar Casals
Manuel Parrado
Albert Gras
Jordi Lucea

Dia

Mes

30
2
18
15
10

1
4
6
10
12

Inscrits
11
29
24
28
19

Lloc

Vocals

Torrent de la Tosca (Castellar del Vallès)
Excursió 247: Costa Brava. Cales i platges
Gorges del Segre i aguabarreig
Bruixes i bandolers
Balcó de la Conca de Barberà

L. Willaert i Toni Muñoz
L. Willaert i Toni Muñoz
L. Willaert i Toni Muñoz
L. Willaert
L. Willaert

ESQUÍ DE MUNTANYA. Activitats: 17 (anul·lades: 2) / Participants: 108 / Vocal coordinador: Teresa Larrieu
Dia
3-6
9-10
7
16-17
23-24
30-31
13-14
20-21
27-28
5-6
12-13
19-21
9-10
2-3
23-24
14-15
21-22

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

Inscrits
5
12
0
11
8
7
7
7
9
0
2
7
10
7
11
0
5

Lloc

Vocals

Estada a Montgarri
Tuc del Rosari i tuc de Salana
Puigmal per Núria
Pic de la Serrera
Pic de Peraﬁta
Pic de la Mina i Pédourrés
Pic de Rulhe i pic de Coma de Varilles
Pic de la Mina, pic dels Pedrons
Tuc de Ratera
Ulldeter-Núria-Ulldeter
Pic de Montarenyo
Subenuix, Monestero, Ratera
Cap dels Closos i tuc del Rosari
Pic d’Amitges
Pic de Marboré
Pic de Aneto (per l’ivó del Salterillo)
Aneto

Manuel Parrado
Teresa Larrieu
Alex Montoliu
Alex Montoliu
Pau Quesada
Roger Gili
Roger Gili
Pau Quesada i Dolors Gurri
Alex Montoliu
Roger Gili
Roger Gili
Manuel Parrado
Pau Quesada i Dolors Gurri
Atanasi Jornet
Alex Montoliu
Alex Montoliu
Manuel Parrado
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VETERANS. Activitats: 5 / Participants: 111 / Vocal coordinador: Lluís Willaert
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ALTA MUNTANYA. Activitats: 40 (anul·lades: 10) / Participants: 302 /
Vocals coordinadors: Joan Ramon Montes i Emili Rissech
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Dia

6

7
23-24
30-31
12-14
20-21
27-28
19-20
9-10
30-1
7
8
12
24-26
28-01
10-16
16-17
23
23-24
6
13-15
14-20
20-21
3-4
3-4
17
17-18
17-18
8-9
8-9
15
22-23
23
22-23
29-30
5
5-6
12
19-20
17-18
24

Mes
2
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12

Inscrits
16
10
10
0
15
0
8
10
10
14
10
0
5
3
3
13
11
18
0
7
10
4
0
16
10
7
4
11
10
0
0
0
10
5
0
0
9
10
10
7

Lloc

Vocals

Pic de la Mina
Pica de Cerví
Coma del Clot i Torreneules
Garmo Negro i Algas
Cap des Closos i tuc del Rosari
Tuc de Bergús
Pic de l’Estanyó
Pic de Monestero
Pics Boum i Maupàs
Puig Cerverís
Volta cims Vallter
Serra del Verd
Núria-Ulldeter-Coma de Vaca-Queralbs
Cavalls de Vent
La Vanoise
Estanys de Tristaina, vall de Sorteny i pic de l’Estanyó
Puig Coma d’Or
Pic de Montalt
Torreneules anul·lada
Ports de Panticosa, San Martín, el Letrero
Travessa Pass’aran
Circular Bisaurín
Serra d’Ensija
Montardo d’Aran
Directe Balandrau
Pic Montcalm (3077m)
Centenari Renclusa- Pic Renclusa
Balaitús
Pic Font Blanca-Pic Thoumasset
Pic de Madresi pic du Bernard Sauvage
Carlit
Serra d’Ensija
Pavots (3121 m)
Peña Forca
Puig Pastuira
Pic de la Mina i circ dels Colells
Puigmal des de Fontalba
Saburó
Pic Molières
Taga i puig Estela

Xavi Perramon i Marià Bonvehí
Emili Rissech i Susana Moran
JR Montes
Marina Penkina i Ignasi Vidal
Xavi Perramon i Marià Bonvehí
Emili Rissech i Susana Moran
Emili Rissech i Susana Moran
Emili Rissech i Susana Moran
Xavier Gibert i Albert Gómez
Maria Puigdueta i Neus Zamel
Dolors Gurri
Bernat Llamazares
Manuel Parrado
Dolors Gurri / Teresa Larrieu
Dolors Gurri
Fran Campos
Bernat Llamazares
Ramon Ribas / Marià Bonvehí
Ignasi Nadal / Jordi Lucea
Manuel Parrado
Dolors Gurri / Teresa Larrieu
Manuel Parrado
Francesc Chiva
Josep Pérez i Xavi Perramon
Dolors Gurri i Ester Cantos
Pau Quesada
Emili Rissech i Susana Moran
Albert Gómez i Xavi Gibert
Dolors Gurri i Ester Cantos
Bernat Llamazares
Ignasi Vidal i Maria Puigdueta
Francesc Chiva
Albert Gómez i Xavi Gibert
Xavi Perramon
Dolors Gurri
Damià Pérez
Guillem Berda i Javier Vegas
Albert Gómez i Xavi Gibert
Xavi Gibert i Albert Gómez
Damià Pérez i Ricard Dodero

CAIAC. Activitats: 6 (anul·lades: 4) / Participants: 19 / Vocals coordinadors: Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dia
12
8
15
21
18-19
24-25

Mes
3
5
5
5
6
9

Inscrits
10
0
0
0
0
9

Lloc

Vocals

Platja de Tamariu - cala Gens
Platja de Tamariu-cova d’en Gispert
Platja de Tamariu-cova d’en Gispert
Cala Montgó
Cap de Creus
Cap de Creus

Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dolors Gurri i Ignasi Vidal
Dolors Gurri i Ignasi Vidal

a

Memòria d’activitats de la Secció d’Esquí Nòrdic

principis de desembre vam fer la presentació de la
temporada del calendari d’activitats de la nostra secció. Prèviament, el dia 8 de novembre, es va organitzar amb la col·laboració de la secció de Btt/Muntanya, una
sortida a la Garrotxa (Via Verda de ripoll a sant Joan de les
abadesses). el dia 19 de desembre es va fer el taller de parafinar en el nostre local de sant Pere Més alt, de cara a tenir llestos i a punt els esquís per la temporada. Vocal: antoni Ponce.
Com és tradicional en els darrers anys, es va celebrar amb
la col·laboració de l’escola de Muntanya el Curs d’iniciació a
l’esquí de fons de nadal al pla de Beret (amb allotjament al
xalet de salardú). Vocal: emilia Viladoms.
la primera quinzena de gener no es vam poder fer activitats per manca de neu, tant al Capcir, la Cerdanya com al solsonès. afortunadament es va salvar el darrer cap de setmana,
a Benasc, on es va fer nòrdic, alpí (Cerler) i raquetes. allotjament en hotel. Vocals: M. José navarro i Jordi ollé.
dissabte 6 de febrer, esquí nòrdic a la Cerdanya. Vocals:
emília Viladoms i Maite Ferrer.
el cap de setmana 12-14 de febrer es va fer la sortida a

Chioula-Plateau de Beille (arieja), enlloc de somport per
manca de neu. allotjament en hotel a tarascó. Vocals: esther
Cantos i antoni Ponce.
a finals de febrer estava prevista una sortida a tavascan,
però en el darrer moment es va suspendre per molt mal temps
a tot Catalunya, i especialment al Pirineu, amb alertes del servei Meteorològic de Catalunya.
el dissabte 5 de març vam anar a la llosa (Capcir). Vocals:
Josep Pons i emília Viladoms.
Finalment, a mitjan març (la neu al Pirineu no va arribar
fins a la segona quinzena de febrer) vam esquiar a somport.
allotjament en un alberg de Canfranc amb visita inclosa de la
seva famosa estació. esquí alpí a Candanchú i nòrdic a somport. Vocals: isabel Casanellas i antonio Pardo.
la cloenda la vam fer a la sala d’actes amb un audiovisual
resum de tota la temporada (antonio Pardo) i un piscolabis
posterior.
totes les activitats van ser amb autocar, amb una afluència
de participants entre 12 i 20 persones en cada sortida.

CAMPAMENTS DE VACANCES ANTONI GELABERT
enguany hem celebrat el 57è campament de vacances. el lloc
d’acampada escollit ha estat el Càmping la Mola, situat 1,8
km abans d’espot (Pallars sobirà), dins l’àrea d’influència del
parc nacional d’aigüestortes i estany de sant Maurici, al marge esquerre del riu escrita.
la gran sol·licitud d’inscripcions ens ha obligat a ampliar
el nombre de participants a 180, amb una mitjana de 155 persones per dia. Com cada any, cal destacar una afluència de
jovent molt important, acampant juntes tres generacions amb
molt bona harmonia.
Per segon any consecutiu no hem celebrat el campament
de llarga distància, per aquest motiu molts dels acampadors
que participaven en aquest campament han continuat participant del de curta distància.
s’ha mantingut l’estructura: 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 l’entitat, sota la responsabilitat de la Gerència, serveis de transport, magatzem i cuiner contractats des
de l’entitat.
de l’1 al 15 d’agost, al càmping la Mola, a uns 1.250 m
d’altitud, tal com s’ha fet els darrers campaments, es va llogar
un envelat per al menjador (aquest any més gran 10 m x 20
m); cadires (184) i taules (24 de 0,80 m x 2 m); un envelat per
al rebost (5 m x 5 m), amb terra de fusta, novetat molt ben
acceptada per tots els acampadors. l’envelat de la cuina no va

ser necessari, ja que el càmping va posar a la nostre disposició
un cobert per a aquest servei. la direcció del campament ha
estat a càrrec dels consocis Josep M. Ferré i ramon Vila.
les activitats de muntanya (reflectides en els fulls de control de sortides) són les següents:
• Ascensions (310): pala d’eixa (48), pica d’estats (19), Pinetó (42), Monestero (12), sotllo (11), Feixans de Monestero
( 12), ratera (62), encantats (45), Peguera (42), Portell (4),
Ventolau (1), tesso de son (2), Quartielles (7), bony Picardes
(1), Mont Valier (2).
• Estanys (247): sant Maurici (66), de la Gola (48), ratera
(14), Gerber (48), saboredo (6), Pudo i Garrabea (4), negra
de Cabanes (59), Gerda (2).
• Refugis (77): amitges (27), Josep M. Blanc (14), Pla de
la Font (21), Fornet (10), Mallafré (5).
• Altres activitats (380): castell de lort (67), son (20),
Montgarri (19), vall d’Àssua (9), serull (2), cascada Gerda i
Mata València (55), vall de la Mola (2), monestir Brugal (7),
serradora (11), tírvia (6), escalarre (6), Viella (8), tort (2),
Barranc (14), pla de Beret (4), Bonaigua (5), llessui (12), esterri (16), vall Peguera (4), vall Monestero i subenuix (14),
unarre (4), Coll de nargó (8), Collegats (15), ferrada d’unho
(13), isil (15), la Guingeta (6), tavascan (4), Portilló (11), super espot (8), escaló (6), espot (7).
debats sobre justícia i humor. relaxació corporal i mental.
taller de garlandes. taller de capgrossos. Gimcana. Concurs
de decoració de tendes. xerrada cultural: Univers Patxot, a
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càrrec de Manuel Castellet, que ens descobrí la figura de rafael Patxot, impulsor del cançoner popular català, l’estudi de
la masia catalana i de l’Atles internacional de núvols.
xerrada amb vídeo a càrrec de Jaume serrallonga sobre
la sagristia de la Passió, culminació d’una gran cúpula a la
sagrada Família. Concert a càrrec de dues acampadores. Presentació del gegant del campament. Partit de voleibol (entre
joves i una mica més joves). Cançons de foc de camp amb

aportació musical. enigcampus, correfoc tradicional al camp
de futbol a càrrec del amic Paco. Cremat tradicional i sopar
de gala. Cal destacar la bona col·laboració del jovent en totes
les activitats del campament.
Àpat d’acampadors. Per segon any, no es va celebrar el tradicional àpat d’acampadors, esperem que en propers anys, es
recuperi aquesta bona costum.
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Data

Lloc

14 gener
21 gener
28 gener
4 febrer
11 febrer
18 febrer
25 febrer
3 març
10 març
17 març
31 març
7 abril
14 abril
21 abril
28 abril
5 maig
12 maig
19 maig
26 maig
2 juny
9 juny
16 juny
30 juny
1-15 ag
8 set
15 set
22 set
29 set
6 oct
13 oct
20 oct
27 oct
3 nov
10 nov
17 nov
24 nov
1 des
15 des
22 des

Museu del vi de Vilafranca del Penedès
Castell de Vila-romà a Palamós
Ascensió al Tagamanent
De Sant Vicenç dels Horts a Sant Boi
Museu del Càntir d’Argentona
Pla d’Aiats i santuari de Cabrera
Excursió a la serra de Prades
Poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús
El Museu d’Història dels Jueus i el call de Girona
Tagamanent – pla de la Calma
De Castell de l’Areny a Sant Romà de la Clusa
Cirerers en ﬂor: el Pi de Can Cartró
Fortalesa ibèrica dels Vilars i visita a Arbeca
Sant Jaume de Frontanyà
Els Empedrats de Bagà
La serra de Marina
Visita guiada al castell de Montesquiu
Excursió als rasos de Peguera
Santuari de Bellmunt
Del Baixador de Vallvidrera a la Floresta
Visita guiada a Cervera
Volcà de la Crosa i riu Onyar
El Balandrau (2.585 m)
Campament de vacances. Càmping la Mola (Espot)
Parc de Gallecs
L’Estany, Santa Maria i La Mina
Les Basses d’En Coll
Port del Comte
Vallvidrera - Sant Pere Martir
Museu de la Mediterrània i Torroella de Montgrí
Via Verda del Carrilet d’Olot
Pla de Pujalts, costa Pubilla i santuari de Mongrony
El Montbaig, Sant Boi de Llobregat
Esglésies visigòtiques i claustre de Sant Francesc de Terrassa
La vall de la Riera de Pineda
Muntanyes d’Espinalbet
La casa de l’aigua i el castell de Torre Baró
Tagamanent i pla de la Calma
Sant Vicenç de Castellet

Assistents
39
30
22
20
33
15
13
23
25
suspesa
18
20
29
suspesa
suspesa
30
36
31
15
25
33
48
suspesa
181
27
38
9
16
suspesa
20
29
15
23
36
27
suspesa
21
16
17

Vocal
Josep M. Batlle
R. Ferrer i Paco Aguilera
Joaquim Villanueva i Jordi Mengual
Núria Casals
Josep M. Batlle i Ramon Comellas
Emili Rosell i Jaume Jornet
Ramon Vilardaga
Jordi Bueno i Pere Xirinachs
Ramon Comellas i Josep M. Batlle
Ramon Serra i Pere Xirinachs
Emili Rosell i Jaume Jornet
Núria Casals
Francesc Granada i Isabel Sancho
Ramon Serra i Pere Xirinacs
Emili Rosell i Jaume Jornet
Paco Cebrián
Josep M. Batlle i Ramon Comellas
Conxa Tubau i Ramon Comellas
Emili Rosell i Josep Lluís Garcia.
R. Ferrer i Paco Aguilera
J. M. Batlle, R. Comellas i R. Serra
Montserrat Gaillard i Ramon Vilardaga
Emili Rosell
Equip organitzador de la secció
Paco Aguilera i Ramon Ferrer
J.M. Batlle i Ramon Comellas
Elisabet Sagués
Jaume Jornet i Emili Rosell
Paco Aguilera
Josep Maria Batlle i Ramon Comellas
Josep Maria Batlle i Ramon Comellas
Jordi Pardo
Núria Casals
Ramon Serra i Montserrat Martín
Núria Casals i Jordi Mengual
Jordi Pardo
Núria Casals
Ramon serra
Ramon Vilardaga i Montse Gaillard

Acte
Cultural
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
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
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Matinal
Cultural
Tot el dia
Tot el dia
Campament
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
Tot el dia
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EQUIP DE RECERCA BOTÀNICA RAMON PUJOL I
ALSINA (ERB)
sessions de treball al local social. Cada dijous, de 18:30 a 21,
sessions de laboratori de determinació de plantes, preparació
de les sessions de treball de camp i sessions especials sobre temes de botànica. durant la primera sessió de l’any, el 7 de gener,
s’expliquen els projectes que es duran a terme durant el 2016, en
el qual se celebrarà el desè aniversari de l’erB. en primer lloc, es
farà a la primavera el primer Curs de vegetació de Catalunya, i
es farà un petit atles sobre el tema. al juliol es farà el quart Curs
de flora aranesa al xalet Juli soler i santaló de salardú.
Data

Lloc

Comarca

Projecte

10-01-2016
21-02-2016
13-03-2016
10-04-2016
08-05-2016
04-06-2016
12-06-2016
16-10-2016
13-11-2016
11-12-2016

Renau
Montdois
Serra de Rubió
Lluçà
Oliola
Prat de Cadí
Vall de Saltèguet
Palouet
Matamargó
Tavertet

Tarragonès
Osona
Anoia
Lluçanès
Noguera
Baixa Cerdanya
Baixa Cerdanya
Segarra
Solsonès
Osona

Projecte FitoCAT
Projecte FitoCAT
Projecte FitoCAT
Projecte FitoCAT
Projecte FitoCAT
Preparació curs
Flora Saltèguet
Projecte FitoCat
Projecte FitoCat
Projecte FitoCat

CURSOS DE BOTÀNICA
Primer Curs de vegetació de Catalunya organitzat
per l’eMCeC i l’erB ramon Pujol i alsina, dirigit per Valentí González. són tres sessions teòriques: vegetació mediterrània (21 d’abril), vegetació eurosiberiana (19 de maig) i
vegetació boreoalpina (16 de juny); i tres sessions pràctiques:
serra de Cardó (24 d’abril), muntanya d’aiats (22 de maig)
i prat de Cadí (18 de juny). a causa de les males previsions
meteorològiques, la sortida a prat de Cadí és substituïda per
una excursió a la vall d’estremera (Queralbs). els instructors
botànics són Valentí González (en les sessions teòriques i
pràctiques) i Josep nuet (en les sessions pràctiques). són 19
cursetistes en total. Hi ha publicada una memòria del curs:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7r612cir4merHd
ltmc3du1Gn3M
Quart Curs de flora aranesa, 4 al 8 de juliol de 2016,
al xalet Juli soler i santaló de salardú (Val d’aran), organitzat
per l’eMCeC i l’erB ramon Pujol alsina, a càrrec de Josep
nuet. són 11 cursetistes en total. Hi ha publicada una memòria del curs: https://drive.google.com/drive/folders/0B7r6
12cir4mebGtuyjFsuGdtdGc
COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA AMB EL BANC DE
DADES DE BIODIVERSITAT DE CATALUNYA
l’erB col·labora amb el Banc de dades de Biodiversitat de
Catalunya (BdBC) de la universitat de Barcelona i Generalitat de Catalunya, aportant 2.542 citacions de plantes perquè
les integri dins la gran base de dades (FloraCat) de les plantes
de Catalunya (14 de desembre de 2016). les citacions enviades al BdBC són:
Projecte FitoCat
Curs de vegetació de Catalunya
Curs de flora aranesa

1.420 citacions
432 citacions
690 citacions

CREACIÓ DEL BLOG DE L’ERB
el 12 d’abril de 2016 es crea el blog de l’equip de recerca
Botànica ramon Pujol alsina del Centre excursionista de
Catalunya. Fins al final del 2016 s’han publicat 32 notícies.
enllaç al blog: http://equip-recerca-botanica.blogspot.com.es
PUBLICACIÓ DEL PETIT ATLES DE VEGETACIÓ
DE CATALUNYA
l’1 d’abril de 2016 es publica el llibre Petit atles de vegetació de Catalunya, de Josep nuet i Valentí González. es pot
adquirir només a través d’internet: http://www.bubok.es/libros/245807/Petit-atles-de-vegetacio-de-Catalunya
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VIATGE NATURALISTA A NAVARRA I ARAGÓ
Valls de roncal (navarra), ansó, Hecho i aragües (osca).
del 18 al 27 de juliol del 2016. Viatge amb autocar des de
Barcelona. Guiatge i organització, amb dos guies naturalistes,
a càrrec de Mirua (navarra). Molts dies es van realitzar dos
recorreguts de diferent nivell de dificultat. nombre de participants: 26. Vocals: Francesc Vallhonrat i Montserrat arnan.
Programa:
Dilluns 18: Viatge Barcelona – izaba (vall de roncal). recorregut per la reserva natural Foz de Burgui. allotjament:
Hotel ezkaurre, izaba.
Dimarts 19: Vall de roncal. recorregut pel Camino real. Visita Casa-Museu Gayarre.
Dimecres 20: Vall d’ansó. Passeig ornitològic per Zuriza i
vall de tatxeras. linza a port d’ansó i agulles de ansabere.
Dijous 21: vall de Belagua i carst de larra. Passeig ornitològic. senderisme pel coll d’ernaz i arlàs.
Divendres 22: vall d’ansó. recorregut pel bosc de Gamueta.
Visita a la vila d’ansó. Viatge a siresa (vall d’Hecho). allotjament: Hotel Castillo d’acher.
Dissabte 23: vall d’Hecho. la senda de Camille (l’últim ós
pirinenc). refugi de lizara, refugi de Gabardito, salto de la
Vieja, llanos de Foratón.
Diumenge 24: vall d’Hecho. siresa, recorregut pel barranc de
l’Hospital. Visita guiada al monestir de sant Pere de siresa.
Dilluns 25: vall d’Hecho, selva de oza. Pujada a l’ivó
d’atxerito. ruta megalítica i passeig naturalista i ornitològic.
Dimarts 26: vall d’Hecho. recorregut per Boca del infierno i
calçada romana d’Hecho. Visita a la vila d’Hecho i al museu.
Dimecres 27: viatge a san Juan de la Peña. recorregut per
l’espai natural i monte oroel. Visita als monestirs vell i el nou.
dinar de comiat i viatge de tornada a Barcelona.
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Memòria d’activitats de la Secció d’Història i Art

ctivitats realitzades durant el 2016, des d’excursions
i passejades fins a visites culturals, actes a l’estatge
social i esdeveniments diversos:.
• tres turons a banda i banda del riu Besòs (excursió **). Vocal: núria casals.
• Museu de la xocolata de Barcelona (visita cultural). Vocal:
Maria José navarro.
• del Puget al Carmel (excursió **). Vocal: núria Casals.
• el parc de Can Mercader de Cornellà de llobregat. Cicle
passejades pels parcs. Vocal: núria Casals.
• exposició dibuixar Versalles al CaixaFòrum (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• sant Feliu de llobregat – Molins de rei pel Pr C 165 (excursió **). Vocal: núria Casals.
• Monestir de santa Maria de Gualter (sortida cultural amb
autocar). Vocals: Mercè Falcó i august Bernat.
• de la plaça tetuan al palau robert: 6 illes de l’eixample (passejada). Vocal: núria Casals.
• Projecció sobre l’antàrtida (projecció). a cura de: Montserrat alegre.
• Camí de ronda de Palamós i cala Castell (excursió **). Vocal: Jordi lucea.
• Projecció sobre l’antàrtida (projecció). a cura de: Montserrat alegre.
• de Premià de Mar al turó de Mongat (excursió ***). Vocal:
núria Casals.
• Parc del Pi Gros de sant Vicenç dels Horts. Cicle passejades
pels parcs. Vocal: núria casals.
• la ruta dels americans a sant Pere de ribes (sortida cultural
amb autocar). Vocal: Mercè Falcó.
• els meandres de Flix (excursió ***). Vocal: Jordi lucea
• l’arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (visita cultural).
Vocal: Mercè Falcó.
• la casa de la seda de Barcelona (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• Museu de Badalona (visita cultural). Vocal: Maria José navarro.
• sant Feliu de llobregat – Molins de rei pel Pr C 165 (excursió **). Vocal: núria Casals.
• del turó de Montgat a Barcelona (excursió **). Vocal: núria
Casals.
• els altiplans de ridor i el Putxot (excursió ***). Vocal: Jordi
lucea.
• el Museu de turisme de Calella i el parc dalmau (sortida
cultural). Vocal: núria Casals.
• Cardedeu: Museu Balvey i vil·la modernista (sortida cultural). Vocal: Maria José navarro.
• Centre de documentació de l’orfeó Català (visita cultural).
Vocal: Mercè Falcó.
• els parcs d’esplugues de llobregat (passejada). Vocal: núria Casals.
• Castell de Castellet (sortida cultural amb autocar). Vocal:
Mercè Falcó.
• el castell de torre Baró i el rec Comtal (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• Presentació viatge monumental a Bordeus i d’aquitània
(reunió informativa). Vocal: Mercè Falcó.

• Casa Museu Mas ravellat (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• l’arboç, pantà de Foix i la font d’Horta (excursió **). Vocal:

núria Casals.
• anem a pasturar i a veure cireres en flor a sant Boi de llobregat (excursió **). Vocal: núria Casals.
• del turó de Montgat a Barcelona (excursió **). Vocal: núria
Casals.
• Museu Marítim de Barcelona (visita cultural). Vocal: Maria
José navarro.
• el parc de Vallparadís de terrassa. Cicle passejades pels
parcs. Vocal: núria Casals.
• òpera: Pagliacci, de ruggero leoncavallo (activitats musicals).
• la línia de metro 1-9 sud (visita cultural). Vocal: núria Casals.
• Casa llotja de Mar (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• del bosc Bonic de santa Maria de Martorelles fins a les vinyes d’alella (excursió **). Vocal: núria Casals.
• Collserola: la font de la verge (excursió **). Vocal: núria
Casals.
• Bagatge de cançons. a cura de Palmira Viaplana.
• Viatge de primavera a Bordeus i aquitània. Viatge del 29
d’abril al 3 de maig. Vocal: Mercè Falcó.
• les esglésies del Montnegre (excursió ***). Vocals: Jordi lucea i Joan Manel arrabal.
• seminari sobre símbols, mites i llegendes de la història.
dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig (conjuntament amb dinamització social). a cura de rosa elvira Presmanes Garcia.
• de Calella a sant Pol pel camí dels francesos (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• l’antàrtida, Bratislava i Viena (projecció). a cura de:
Montserrat alegre.
• santa Coloma de Cervelló: colònia Güell i mercat del pagès
(sortida cultural). Vocal: Maria José navarro.
• Visita a Horta i al monestir de sant Jeroni de la Vall
d’Hebron (excursió amb cotxes particulars). Conferència de
núria téllez. Vocals: ignasi nadal i Jordi lucea.
• Parcs de sant Feliu de llobregat, ciutat de les roses, el roserar dot i Camprubí (excursió *). Vocal: núria Casals.
• Casa Bell-racó d’argentona.(sortida cultural amb autocar).
Vocals: Mercè Falcó i Josefina Garriga.
• la col·lecció de pintura de ducant Philips al CaixaForum
(visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• Cor de cambra de Palautordera (activitats musicals). a cura
de Joan Valero.
• Canet de Mar i Pedracastell (excursió **). Vocal: Jordi lucea.
• roc de sant Caietà i l’ermita de Barà (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• Parcs de sant Feliu de llobregat, ciutat de les roses i torreblanca de sant Joan despí (passejada). Vocal: núria Casals.
• enric Granados, romàntic, alhambrista i goiesc (activitats
musicals). Conferència amb fragments musicals. a cura de
Joan Vives.
• els camins de ronda de tossa de Mar (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• les cales del Garraf: de Vilanova a sitges (excursió **). Vocal: núria Casals.
• el Maresme medieval (sortida cultural amb autocar). Vocal:
Mercè Falcó.

• el Masnou, terra de mar (sortida cultural amb transport
públic). Vocal: Mercè Falcó.
• els parcs d’Horta – Guinardó (excursió **). Vocal: Jordi
lucea.
• aquitània i parcs nacionals de l’oest americà (projecció). a
cura de Josep Fàbregas.
• l’alguer i l’Índia del nord (projecció). a cura de Julià sáez.
• Vil·la Joana i l’espai d’interpretació del pantà de Vallvidrera
(sortida cultural amb transport públic). Vocal: núria Casals.
• Puigcerdà i llívia (sortida cultural amb autocar). Vocal:
Mercè Falcó.
• de salou a Cambrils per la costa (excursió *). Vocal: núria
Casals.
• sarrià-sant Gervasi: un rosari de jardins i places (passejada). Vocals: núria Casals i Mercè Falcó.
• Viatge de primavera a Bordeus i aquitània (projecció). a
cura de Francesc Juandó.
• el delta del llobregat: espais naturals del riu (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• l’artista medieval i el seu taller (conferència amb projeccions). a cura de Joan Valero Molina.
• ruta dels molins i sant Marc (excursió**). Vocal: Jordi lucea.
• el sender de la font de l’artiga de santa Coloma de Cervelló
(excursió ***). Vocal: núria Casals.
• Projecció viatge als països bàltics. a cura de Montserrat
alegre.
• sant andreu del Palomar i l’església de sant Pacià (visita
cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• exposició: renoir entre dones (visita cultural).
• Caldes de Malavella (sortida cultural amb autocar). Vocal:
Mercè Falcó.
• Joan Manén; variacions sense tema (projecció documental).
• els parcs de sabadell (passejada). Vocal: núria Casals.
• Projecció de romeu i Julieta (activitats musicals).
• Jaciment ibèric de la font de la Canya (excursió amb autocar). Vocals: Mercè Falcó i august Bernat.
• el barri de Vilapicina i torre llobeta (passejada). Vocal: núria Casals.
• exposició: renoir entre dones (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• les balmes de llaés (excursió ***). Vocal: Jordi lucea.
• el delta del llobregat: la pineda de can pins i la platja del
Prat (excursió **). Vocal: núria Casals.
• el Gr 92 al seu pas per Collserola (excursió ***). Vocal:
núria Casals.
• el bosc turull i l’antic barri de Vallcarca al voltant del viaducte (passejada). Vocal: núria Casals.
• argèlia: de l’erg occ. a l’erg or. / Mali i el país dogon (projecció). a cura de Julià sáez.
• Miravinya i dinar de nadal (excursió **). Vocal: Jordi lucea.
• la torrassa del Moro (excursió **). Vocal: núria Casals.
• Concert de nadal (activitats musicals). tradicional concert
de nadal
• a càrrec de la coral contrapunt i bagatge harmònic del
CeC.
• Font de Golbes, parc de la muntanyeta (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• de les Planes a Molins de rei (excursió**). Vocal: núria
Casals.
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• Museu de les aigües de Cornellà de llobregat (sortida cultural). Vocal: Maria José navarro.
• Parcs de l’Hospitalet de llobregat: les Planes, can Cluset i
can Buixeres (passejada). Vocal: núria Casals.
• Concert de primavera de la coral contrapunt (activitats
musicals). repertori de cançons dels anys 40 fins l’actualitat
adaptades al català, fent un homenatge als 11 anys dels Cd de
la marató de tV3.
• exposició: al taller de Josep Clarà; els guixos d’un escultor
irrepetible (visita cultural). Vocal: Mercè Falcó.
• Concert del quartet de corda filharmònica Gaudí (activitats
musicals).
• Viatge als països bàltics: estònia, letònia, lituània i Hèlsinki (reunió informativa). Vocal: Mercè Falcó.
• ruta dels Molins i sant Marc (excursió **). Vocal: Jordi lucea.
• santa Maria del Catllar (excursió **). Vocal: núria Casals.
• Cornellà: el barri centre i itinerari botànic parc de can mercader (passejada). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de les rovires (excursió **). Vocal: núria Casals.
• de lloret a Blanes pel jardí de Mar i Murtra (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• Viatge als països bàltics: estònia, letònia, lituània i Hèlsinki. viatge d’estiu amb avió, del 8 al 15 de juliol. Vocal: Mercè
Falcó.
• esmorzars a la fresca: font de l’alzina (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de Can Catà (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• Caminades de capvespre: el tibidabo (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• esmorzars a la fresca: el rec comtal (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• Caminades de capvespre: fonts, parcs i masies de santa
coloma de Cervelló (excursió **). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de Can llavallol (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de Can Palós (excursió **). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de la Budellera (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: Montcada – santa Maria (excursió
**). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: barri de les oliveres (excursió **).
Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: Cerdanyola (excursió **). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de Golbes (excursió **). Vocal:
núria Casals.
• esmorzars a la fresca: Ciutat Meridiana (excursió **). Vocal: núria Casals.
• esmorzars a la fresca: font de les rovires (excursió **). Vocal: núria Casals.
• Parc de la Fonsanta de sant Joan despí (passejada). Vocal:
núria Casals.
• Camí de ronda de salou al far (excursió ***). Vocal: núria
Casals.
• Montjuïc: caminada pel morrot i el castell (excursió *). Vocal: núria Casals.
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Museus i entitats visitades
Museu de la xocolata de Barcelona
CaixaFòrum
arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Casa de la seda
Museu de Badalona
Museu de turisme de Calella
Monestir de santa Maria de Gualter
Museu-arxiu tomàs Balvey de Cardedeu
Centre de documentació de l’orfeó Català
casa museu mas ravellat / fundació ramon Pla
Museu Marítim de Barcelona
Casa Bell-racó (argentona)
Museu de les aigües (Cornellà de llobregat)
Vil·la Joana (Vallvidrera)
Reunions de col·laboradors de la secció
Mercè Falcó i saldaña, vocal de la Junta directiva i responsable de la secció d’Història i art i de les activitats musicals,
junt amb els seus col·laboradors, s’han reunit mensualment
per a la confecció de la programació i preparació de les activitats de la secció.
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Col·laboradors de la secció
en el decurs de l’any 2016
august Bernat Constant
núria Casals Gil
Jordi lucea Castellar
Maria José navarro escuer
Joan Manuel Martínez Moro
Francesc olivé Guilera
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Persones col·laboradores
vinculades al CEC
Per al Grup d’arqueologia Pelegrí Casades i Gramatxes: lluís
Willaert.
Per la secció de Muntanya: Joan Manel arrabal, ignasi nadal.
Per la secció de Fotografia: Josefina Garriga.
socis del CeC: Palmira Viaplana, Montserrat alegre, Francesc Juandó, núria téllez, Josep Fàbregas, Julià sáez.
Entitats col·laboradores
amics de Mozart
Coral Contrapunt de Barcelona
Cor de Cambra de Palautordera
Quartet de Corda Filharmònica Gaudí
Col·laboradors externs
albert roldan, director de la coral contrapunt de Barcelona.
Joan Valero Molina, director del Cor de Cambra de Palautordera.
rosa elvira Presmanes, antropòloga.
Joan Vives, músic, professor d’història de la música i divulgador musical.
Agraïments
Gràcies a la constat dedicació dels vocals o col·laboradors de
la secció, el seu esforç de caràcter totalment voluntari i desinteressat, s’han pogut dur a terme les activitats anteriorment
relacionades en aquesta memòria anual. sense la seva participació i ajut no hauria estat possible, en benefici del CeC i
dels seus associats.

Memòria d’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. es va fer una reunió de junta cada mes,
excepte a l’agost.
Vocals col·laboradors
l’actual junta de vocals i col·laboradors de la secció esta formada per:
Vocal representant a la Junta, tresoreria i secretaria: Joaquim
Clos.
Vocal de comunicació i programació: Pere Parera.
Vocal de cabina, curset de vídeo i programació: Jordi Micó.
Vocal curset de vídeo i cabina: Gabriel Bohigas.
Vocal Jan Baca i Pericot.
Vocal de concursos: Josep rota.
Vocal d’efectes informàtics i curset de vídeo: Joan arrasa.

PROJECCIONS A LA SALA D’ACTES
• dilluns 11 de gener: Cloenda del 25è Curset de vídeo.
• dilluns 18 de gener: del 6è al 7è art, per raül Contel
• dilluns 25 de gener: “Hic digitur dei” d’antoni Martí
• dimecres 17 de febrer: “Colòmbia”, “Creuer per les antigues
antilles holandeses” i una comèdia sorpresa de ramon Font.
• dilluns 22 de febrer: “descobrint Grenlàndia”, de Josep
rota.
• dilluns 14 de març: “deserts, rius...i molt més” (namíbia,
Botswana i Zimbabwe), de Joaquim Clos.
• dilluns 11 d’abril: selecció de vídeos premiats al Certamen
uniCa 2015.
• dilluns 18 d’abril: Frankenstein 200, les cares del monstre al
cinema per raül Contel.
• dilluns 20 de juny: shakespeare 400, l’autor al llenguatge
cinematogràfic per raül Contel.

22è CURSET DE VÍDEO DIGITAL
es va celebrar durant els mesos d’octubre i novembre en vuit
sessions amb 5 participants.
VIDEOTERTÚLIA
durant aquest any s’han celebrat tres sessions a la sala d’actes
els dies 4 d’abril, 6 de juny i 3 d’octubre.
58è CERTAMEN DE FILMS I VÍDEOS AMATEURS
D’EXCURSIONS, REPORTATGES I DOCUMENTALS
es van presentar 18 vídeos que van ser projectats a la sala
d’actes en quatre sessions els dies 1, 3, 23 i 24 de febrer. el
jurat es va reunir el dissabte 20 i el dia 29 de febrer al mateix
lloc es va fer la lectura del veredicte, lliurament de medalles i
projecció d’una selecció de films premiats. s’acompanya l’acta
del jurat amb detall dels membres del mateix i de les medalles
atorgades.
79è CERTAMEN ESTATAL DE VÍDEO NO
PROFESSIONAL. SELECTIU UNICA 2016
Com cada any la secció de Cinema i Vídeo del CeC té l’honor
i la responsabilitat 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 Professional).
després d’una preselecció dels més de 100 films rebuts
van ser projectats a la sala d’actes, 37 films en cinc sessions
els dies 2, 9, 18, 23 i 30 de maig, mentre que el dia 4 de juny
el jurat es va reunir en sessió privada per fer un veredicte que
es va fer públic el dia 13 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 suceava
(romania) a finals d’agost, els vídeos seleccionats pel nostre
jurat van obtenir el premis següents:
• Medalla de plata (d’entre les 6 atorgades en la seva categoria) a Cosas que quise hacer, de Gerardo de la Fuente.
• Medalles de bronze (d’entre les 16 atorgades) a Viento de
Atunes, de alfonso o’donnell; Ladrones de tiempo, de Fran
x. rodríguez, i The whistler, de david Castro.
• Diploma d’honor (26 en total) a Paisaje nocturno, de Marta
Ferreras.
a la vegada, es va guanyar el premi especial del Programa
nacional més interessant de la uniCa 2016, a la selecció de
vídeos que representava a espanya. un guardó que es la primera vegada que es consegueix. Fem una felicitació extensiva
al nostre jurat.
aquest any va assistir al certamen com representant del
CeC i delegat del estat espanyol el nostre company de la secció Josep rota.
Joaquim Clos
Vocal responsable de la secció

Memòria d’activitats de la Secció de Fotografia

l

a secció de Fotografia va preparar set sortides fotogràfiques i culturals amb autocar, però solament se’n van
realitzar quatre.
• Febrer: visita a Viladrau i calçotada a sant Hilari.
• Març: visita a rupit, tavertet i Vilanova de sau. (anul·lada)
• Març: setmana santa a la província d’albacete. (anul·lada)
• Maig: visita a la Casa Bell racó, a argentona, conjuntament

amb la secció d’Història i art.
• Juny: viatge a les orgues d’illa-sur-tet, Vilafranca de Conflent i les coves de Caneletes.
• Octubre: Pla de l’estany, Banyoles, visita al molí paperer
i passejada amb el tren Pinxo fins a Porqueres. (anul·lada)
• Desembre: sortida incògnita a la Bisbal d’empordà, amb
una visita al castell, el nucli antic i el museu de la ceràmica.
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• dilluns 26 de setembre: entrega medalla de la uniCa 2015
a la Filmoteca de Catalunya.
• dilluns 17 d’octubre: diversos vídeos de cinema de muntanya de roger Granel
• dilluns 24 d’octubre: “racons i records” i “la pesca a
l’encanyissada”, de ramon Font.
• dilluns 12 de desembre: projecció del darrer film d’en Jan
Baca.
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Memòria d’activitats del Grup de Descens d’Engorjats (GDE)

a

l llarg del 2016 el Grup de descens d’engorjats (Gde)
ha basat la seva activitat en la difusió del descens de
canyons en l’àmbit internacional i s’han portat a terme diferents activitats, així com diferents esdeveniments i publicacions.
ESDEVENIMENTS
a juliol el Gde del CeC, en col·laboració amb el Foment
excursionista de Barcelona l’aeB (associació d’espeleòlegs i
Barranquistes), va col·laborar en l’organització de la trobada
de espeleologia i Canyons a sort, que organitza l’aeB (associació d’espeleòlegs i Barranquistes), on van participar 350
persones dins un marc de germanor i barranquisme. els participants van rebre un llibre publicat amb motiu de la trobada
i 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.
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 lluís Gómez, com a vicepresident del CeC.
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PUBLICACIONS
el Gde del CeC va col·laborar amb l’aeB per publicar, amb
motiu de la trobada, el llibre Torrents, canyons, engorjats i
cavitats del Pallars. aquest llibre ressenya barrancs, coves i
avencs del Pallars. totes les activitats van ser fetes abans, per
poder ser publicades amb fonament. també s’han publicat
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diferents articles de descensos a la revista Muntanya, com ara
a la vall d’Hecho, entre d’altres.
ACTIVITATS
s’han portat a terme diferents sortides col.lectives, destacant
la de la serra de Guara al mes de maig, junt amb el Grup de
Joves del CeC, fent barrancs molt coneguts com les Palomeras del Fornocal o el Formiga. al mes de novembre es va fer
el torrent del Polvorí nou (Berguedà). al mes de desembre es
va fer la trobada de nadal, amb descensos a Montserrat (clot
del trago, el lloro i el salt de la Cova de l’arcada) i un dinar
de germanor.
VALORACIÓ
la valoració d’aquest any 2016 ha estat molt positiva, fonamentada sobretot per la col·laboració amb l’aeB en la trobada de 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 són
poques poques, siguin d’un alt nivell de participació, així com
les expedicions d’estiu.
Per desgràcia, un dels membres més actius del Gde, amadeu rodríguez Gallart, ens deixà el mes d’agost en un accident de muntanya, en una cresta d’andorra; poques setmanes
abans havia realitzat amb d’altres membres del Gde el descens de la Garganta de Barrosa, a aragó.
Damià Pérez
responsable del Gde

Memòria d’activitats de Dinamització Social
GENER
• audiovisual sobre la pel·lícula Nadie quiere la noche, d’isabel
Coixet, presentat per l’antropòleg Francesc Bailón, amb un audiovisual sobre el seu assessorament en cultura inuit.
FEBRER

• Presentació del llibre Maleïda, presentat per l’autor Bernat

Gasull i roig. l’estiu de 1882 i el següent Verdaguer va voler
trepitjar el Pirineu, de cap a cap i a peu, per escriure el que
potser seria el seu millor i més admirat poema, Canigó.
• Presentació del tresc al Makalu 2016, acompanyant al nostre consoci Ferran latorre i organitzat per l’agència tarannà.
Presentació a cura de Ferran latorre.
MARÇ
• Presentació del llibre Josep Maria Soler i Coll, alpinista i agrònom (1893-1971). aquest llibre ha estat escrita per
l’historiador Francesc roma i Casanovas; recull la biografia
de qui va ser soci destacat del Centre excursionista de Cata-

lunya durant molts anys.
• Presentació dels cursos de fotografia objectiu Muntanya.
xerrada i projecció: el paisatge i les persones: com destacarles? a càrrec de Valentí Zapater.
• sos Primate. Conferència del biòleg Joan de la Malla.
ABRIL
• Presentació del llibre Cariàtide. reflecteix un canvi d’època,
de costums i de valors, d’un temps que es perd entre conflictes polítics i lluites socials. enmig del caos s’alça una figura femenina que, a través d’un procés de transformació i
d’adaptació, sosté l’edifici de la família i de la llar.
• Presentació del llibre Un millón de elefantes. xerrada i projecció deñ viatge d’alaska a la Patagònia en elefant.
MAIG
• seminari sobre símbols mites i llegendes al llarg de la història (deconstruint el patriarcat). a càrrec de rosa elvira
Presmanes, antropòloga.

JULIOL-SETEMBRE
• Presentació del reportatge en vídeo “Mercantour, alps Marítims, presentat pel consoci Jordi ollé.
• Presentació de les pel·lícules guanyadores del Festival internacional de torelló de l’any 2015: The Mont-rebei Project
(França) i Jeﬀ lowe’s Metanoia (eua).
OCTUBRE
• Quaranta anys de la travessia pirenaica realitzada per socis del Centre: Cabo Higuer- Port Bou. Presentat per daniel
Cardona Pera. el dia de san Jaume del 2015, es van complir
quaranta anys de l’ inici de la travessia pirenaica realitzada
per socis del Centre excursionista de Catalunya, entre el cabo
de Higuer i Portbou.
• seminari sobre ramon llull. a cura del Professor Pere Villalba i Vaneda.
• sos PriMate. xerrada i vídeo sobre comportaments
dels animals. a cura de la biòloga anabel soriano, doctora en biologia i especialista en benestar animal i programes
d’enriquiment en mamífers en captivitat.

• l’entitat trenkalòs, dedicada a la formació en matèria de
cooperació internacional, desenvolupa un projecte de turisme rural a les muntanyes de Bòsnia, greument afectades per
la neteja ètnica, amb l’objectiu que els seus habitants puguin
subsistir. Presenten el llibre Els Olovkis, una història de Bòsnia, en edició bilingüe català-bosnià. a cura de Bàrbara Vidal, swen schmidt i Manel Vila, director General de l’agencia
Catalana de Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
NOVEMBRE
• Presentació del llibre Pantocràtor, d’enric soler, sobre el
viatge que a principis del segle passat el Puig i Cadafalch va
fer als Pirineus per valorar el romànic pirinenc.
• Videoconferència “els volcans més alts de la terra. la Puna
de atacama”.
• Presentació del llibre Andreu Cortines i Jaumot. Cooperativisme i llibertat nacional, de Josep edo Puertas.
• Gaudí i les seves in/excursions. a cura de Joan Palmarola
i nogué, investigador del simbolisme gaudinià, publicista i
conferenciant d’aquesta temàtica.
• Conferència i col·loqui sobre “ibn Battuta, el Marco Polo
àrab”. a cura de Manuel Forcano, hebraïsta, poeta i escriptor,
director de l’institut ramon llull.
• Celebració dels 140 anys del Centre excursionista de Catalunya.
• Presentació del llibre En Quixot, edició bilingüe de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. a cura de Marcel Mañé.
• Col·loqui sobre les obres de ramon llull. a cura de Pere
Villalba i Varneda, doctor en Filologia Clàssica des de 1981
per la universitat de Barcelona, professor emèrit de Filologia
Clàssica de la universitat autònoma de Barcelona i membre
de la reial acadèmia de Bones lletres de Barcelona.
DESEMBRE
• Viatge als parcs de l’oest americà. Presentat pel consoci Jordi M. riera i Mas, biòleg, especialista en alimentació i excursionista. 20 dies del juliol 2011 recorrent sant Francisco i els
parcs yosemite, vall de la Mort, Zion, Bryce, arches, Monument Valley, Grand Canyon; acabant a las Vegas .
• sos PriMate. Conferència a cura de liliana Pacheco,
primatòloga i investigadora a senegal (institut Jane Goodall
espanya).
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JUNY
• Conferència “Jujol i el paissatge”, a càrrec de roger Miralles,
arquitecte. Presentat per lluís Willaert.
• Presentació del llibre Montserrat, una mirada fotogràfica, a
càrrec d’ en Joan Manuel Vilaplana, doctor en Geologia, i els
autors andreu sorrosal i Margarida Marí. Projecció d’un recull de fotos, d’un viatge de vacances pel cantó de l’oceà Pacífic de l’argentina, que també inclou la part brasilera d’iguazú,
així com la Patagònia xilena. a càrrec de Benet alba.
• Conferència “Barcelona, la cuitat on els dracs vivien com a
casa”. una passejada històrica i cultural envers una criatura
mítica i la seva relació amb Barcelona. a cura d’Àlex Muniente, escriptor i periodista, autor de El libro secreto del dragón.
• xerrada: “la volta al món en 10 anys: seguretat en la ruta”,
a càrrec de Pablo rey. Com sobreviure a trencaments del motor en el sahara. robatoris i assetjaments en llocs on no parlen el teu idioma. estafes. Com podem respondre a policies
corruptes i moltes més solucions o trucs.
• “indo-Burma salvatge: primats, ocells i molt més”. Conferència d’òscar domínguez, fotògraf de vida salvatge i conservació.
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Memòria d’activitats de la Comissió d’Infants

d

urant l’any 2016 la Comissió d’infants ha tingut una
activitat intensa. amb un total de 15 activitats, des
de la Comissió s’han organitzat sortides per a les famílies amb infants de manera continuada al llarg de tot l’any.

RESUM DE SORTIDES
Data

Sortida

Activitat

24 gener
6-7 febrer
5-6 març
6 març
17 març
3 abril
14-16 maig
12 juny
10 set
24-25 set
9 oct
20 oct
6 nov
11 des
17 des

Castell de Burriac
Les comes de Rubió
Ascensió al Pical Ras (1.804 m)
Ferrada a Vallcebre
Puig de les Agulles (Garraf)
Altafulla-Mèdol
Aigüestortes-Ventosa i Calvell
Cap de Creus
Sopar a la Mola
Puigmal-Núria
Castell de Montsoriu
Les Agudes, turó de l’Home
Banyoles-la Draga
Ascensió al Taga (2.040 m)
Boulder i sopar de Nadal al CEC

Excursionisme
Raquetes
Excursionisme
Via ferrada
Excursionisme
Exc. arqueològica
Raquetes
Excursionisme
Excursionisme
Excursionisme
Exc. arqueològica
Excursionisme
Exc. arqueològica
Excursionisme
Trobada social

d’aquestes activitats vuit han estat d’excursionisme, una
d’elles especial per a júniors, amb cert nivell de dificultat.
també s’han fet tres excursions específiques arqueològiques,
dues sortides de raquetes de neu i una via ferrada.
en la sortida del 24 i 25 de setembre al Puigmal-núria es
va fer una troballa geològica que es publica en un article del
número 919 (març 2017) de la revista Muntanya: precipitacions de sals d’alumini que es reporten per primera vegada
al Puigmal. la observació del fenomen, amb debat sobre el
terreny, va ser tota una pràctica d’excursionisme científic.
dos de les activitats, la ferrada de Vallcebre i la sortida
de raquetes d’aigüestortes van comptar amb monitors de la
Companyia de Guies del CeC, experiència exitosa que tots
els participants han agraït i valorat.
s’ha de destacar la recuperació d’un vell costum de la Comissió d’infants que feia anys que no es practicava, el sopar
de nadal a la seu social del CeC, experiència que tots han
agraït i desitgen repetir en el futur, i que en aquesta ocasió ha
anat precedida d’una activitat de pràctica d’escalada en la sala
d’escalada de bloc, dirigida per monitors de la Companyia de
Guies del CeC.
des del punt de vista institucional ha continuat la gestió
de la Junta de la Comissió amb la presidència d’albert Vidal
i Mireia Padrós.
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’Àrea tècnica 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, així
com activitats amb famílies i nens. a continuació detallem el
que s’ha fet durant l’any 2016.
GUIES DEL CEC
durant el 2016 hem fet un total de 76 activitats i hem arribat a 687 participants. una de les activitats estrella han estat
els guiatges als alps. s’han fet 7 guiatges al Mont Blanc i una
iniciació als 4000. altres activitats molt 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 2016 hem fet l’oberland amb esquís de muntanya i el tresc del Huayhuash, al Perú, propostes molt ben
acollides pels socis del CeC.
ESCOLA DE MUNTANYA
en el 2016 s’han realitzat 24 cursos, amb 173 participants en
total. d’aquests 173 participants, 117 eren socis del CeC i 56
externs. Com a novetat, s’ha incorporat a l’equip professional
roger Cararach, responsable tècnic de l’àrea professional.

CENTRES ESCOLARS
segueix la progressió ascendent de les activitats adreçades
als centres escolars de Catalunya. el 2016 han gaudit de les
nostres activitats, sortides i estades 2.226 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. estem posant molts esforços en la creació de noves propostes i en la
comercialització de les activitats perquè siguin més visibles a
les escoles de Catalunya. Com a novetat, hem incorporat a la
proposta una sèrie d’activitats relacionades amb la conscienciació ambiental que reforça els valors del CeC com a entitat.
FAMÍLIES I NENS
durant el 2016 es van engegar una sèrie d’iniciatives enfocades a cobrir unes necessitats d’oferta d’activitat adreçada
aquest perfil familiar i de menors. Vam realitzar tres estades
familiars d’aventura a organyà, d’espeleologia a la Cerdanya
i de neu al refugi d’amitges. també es va aconseguir iniciar
l’extraescolar d’escalada a la sala d’escalada de bloc del CeC,
amb un grup mixt d’edats.
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COMANDES
• 124 factures a clients (20.807 €)
• 43 còpies en paper fotogràfic
• 620 fitxers digitals
• 2.448 fitxers digitals per a ús intern de l’entitat
ENTITATS QUE HAN FET ÚS DELS NOSTRES FONS
Centre d’interpretació de torrelavit, Parc natural dels Ports,
Coordinadora de Centres d’estudis de Parla Catalana, Museu
d’arenys de Mar, Museu Comarcal de l’urgell a tàrrega, Museu olímpic i de l’esport Joan antoni samaranch, eixample
Barcelona televisió, Coches Clásicos, diputació de Girona,
ara, editorial efados, Fundació Privada Hospital de la santa
Creu i sant Pau, Patronat d’estudis osonencs, agrupació de
Balls Populars de sitges, asociación de Ceramología, Palau
robert de Barcelona, art Museu a Busan (Corea del sud),
Museo nacional del Prado, dos de arte ediciones, Cnrs
(França), enciclopèdia Catalana, Produccions Culturals
transversal, ajuntament de Barcelona, direcció d’imatge i
serveis editorials, Monestir de Poblet, Barcelona televisió,
Fosbury, sans Visual studio, Museu d’Història de Barcelona - Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la literatura, The Gaudí research institute, ajuntament de sant Julià de Vilatorta,
tV3, agència Catalana del Patrimoni Cultural, Museu d’art
de Girona rusiñol, rBa, Museu dera Val d’aran a Vielha,
Kew Gardens london, revista sent arxiu d’imatge i so del
Consell insular, Museu de les terres de l’ebre, Fundació Bancària “la Caixa”, arxiu Històrica de la Ciutat – iCuB, Sàpiens,
La Vanguardia, ediciones desnivel, recinte Modernista de
sant Pau, Barcelona desapareguda, Heraldo aragon, iei sec-Geo-Paleontología , Viena edicions, institut de Cultura
de Barcelona (MuHBa), ajuntament de la Pobla de Claramunt, tV3 - espai terra, tV3 - tn temps, L’Avenç, Parròquia de santa eulàlia, Grup d’estudis d’esplugues, Palacio
de los Condes de ribagorza – ayuntamiento de Benasque,
arxiu Comarcal del Pla d’urgell a Mollerussa, espai Carmen
Thyssen de sant Feliu de Guíxols, ajuntament de Castellbisbal, Missioneres Filles de la sagrada Família de natzaret,
Centre de documentació dels Pirineus, Corporació Catalana
de Mitjans audiovisuals l’art endins, Museu de l’art de la
Pell de Vic, Fullscreen, instituto de estudios altoaragoneses, diputació de Girona, El Mundo de los Pirineos, Museu
nacional d’art de Catalunya, syndicat mixte Canigó Grand
site, mnaCteC, Bibloteca de Catalunya, llibres del 9 angle, Comú d’escaldes-engordany, El País, Vallesos, BtV - les
corts, Capella de sant Joan de Vilafranca del Penedès, revista
Muntanya, artpress França, aragón tV, reial Monestir de
santa Maria de Pedralbes, ajuntament de sarral, tas imatge i Comunicació, Junta Constructora temple expiatori sa-

grada Família, tV2, sent, arxiu Comarcal alt Penedès, el
nostre arxiu Fotogràfic, Centre Cívic de sant Martí, el Born
Centre de Cultura i Memòria, departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Fundación telefónica, Fotografia a
Catalunya, diputació de Barcelona, Museu Maricel de sitges,
Centre d’art d’escaldes-engordany d’andorra, departament
de Ciències de l’antigüetat - universitat autonòma Barcelona, asociación Cultural y de Vecinos alabarosa, ajuntament
de rialp, ajuntament de tordera, Bussineous, [in]situ,
Balàfia, institut de Cultura de Barcelona - direcció de Memòria, Història i Patrimoni, districte de sarrià-sant Gervasi.
EXPOSICIONS
• 500 años. la Magistral de Cisneros, Claustro y sala Capitular de la Catedral-Magistral de alcalá de Henares, 13
d’octubre de 2015 fins el 15 de gener de 2016.
• la vida a pagès. l’estudi de la masia catalana, Museu de l’art
de la Pell a Vic, 5 de novembre de 2015 fins el 24 de gener de
2016.
• la fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de lleida (1895-1960), arxiu Comarcal del solsonès
a solsona, 11 de desembre de 2015 fins el 24 de gener de 2016.
• la festa popular, la catalanitat cívica, Hospici d’olot, 4 de
desembre de 2015 fins el 7 de febrer de 2016.
• antoni Gaudí. Barcelona, Culture & arts Center d’incheon,
a Corea, 13 de novembre de 2015 fins el 14 de febrer de 2016.
• el barri perdut, Casa dels entremesos de Barcelona, 9 de
setembre de 2015 fins el 29 de novembre de 2015.
• Mestres de la marqueteria, l’art de la fusta, Museu del Modernisme, 15 de desembre de 2015 fins el 23 d’abril de 2016.
• t’estimo: una historia de l’amor i el matrimoni, Museu
d’Història de Catalunya, 16 de desembre de 2015 fins el 22
de maig de 2016.
• Vestits per l’ocasió, Museu d’arenys de Mar, 24 de gener de
2016 fins el 18 de desembre de 2016.
• la fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de lleida (1895-1960), Museu Comarcal de l’urgell
a tàrrega, 30 de gener de 2016 fins el 6 de març de 2016.
• rafael Patxot. Mecenes, científic, home, Palau robert de
Barcelona, 11 de febrer fins el 8 de maig de 2016.
• Josep Maria Co i de triola, retrats de l’esport d’una època,
al Museu olímpic i de l’esport Joan antoni samaranch, 16 de
febrer fins l’1 de maig de 2016.
• antoni Gaudí. Barcelona, art Museu a Busan, Corea de
sud, 26 de febrer fins el 29 de maig de 2016.
• Patrimoni oblidat, memòria literària, al Monestir de Poblet,
19 de març fins el 30 de juny de 2016.
• la fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les
comarques de lleida (1895-1960), Museu dera Val d’aran a
Vielha, 15 d’abril fins el 15 de juny de 2016.
• santiago rusiñol en terres gironines, Museu d’art de Girona, 7 de maig fins l’1 de novembre de 2016.
• Hospital de la santa Creu i sant Pau. imatges que fan història (1880-1980), recinte Modernista de sant Pau de Barcelona, 21 de maig fins l’1 de novembre de 2016.
• la fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les
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SERVEIS
• 65 consultes presencials
• 2.672 consultes correu electrònic
• 385.630 consultes a la Memòria digital de Catalunya
• 31 newsletter
• 30 àlbums Flickr
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comarques de lleida (1895-1960), arxiu Comarcal del Pla
d’urgell a Mollerussa, 17 de juny fins el 28 de juliol de 2016.
• la il·lusió del Far West, espai Carmen Thyssen de sant Feliu
de Guíxols, 24 de juny fins el 30 d’octubre de 2016.
• la festa popular, la catalanitat cívica, Museu de l’art de la
Pell de Vic, 9 de juliol fins el 28 d’agost de 2016.
• Centenari refugi de la renclusa 1916-2016, Palacio de los
Condes de ribagorza de Benasc, 21 de juliol fins el 31 de setembre de 2016.
• sant Joan de Benviure, tresor desconegut, sala d’exposicions
de els Costals, 18 d’agost fins el 18 de setembre de 2016.
• racons perduts, pobles abandonats, Centre de documentació dels Pirineus (CedPir) de son, 30 de juliol fins el 31 de
desembre de 2016.
• la fotografia en relleu, la fotografia estereoscòpica a les comarques de lleida (1895-1960), arxiu Comarcal del Pallars
sobirà a sort, 1 d’agost fins el 1 d’octubre de 2016.
• rafael Patxot. Mecenes, científic…, l’home, claustre de
l’ieC de Barcelona, 13 de setembre fins al 16 de desembre
de 2016.
• la festa popular, la catalanitat cívica, Capella de sant Joan
de Vilafranca del Penedès, 16 de setembre fins el 9 d’octubre
de 2016.
• Franco, república i Victòria. impunitat i espai urbà, el
Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, 18 d’octubre

fins el 8 de gener de 2017.
• sant Martí de Provençals, 300 anys d’un ajuntament, al
Centre Cívic de sant Martí de Barcelona, 4 de novembre fins
el 30 de novembre.
• ramon Casas. la modernitat anhelada, Museu Maricel de
sitges, 16 de novembre fins el 19 de febrer de 2017.
• escaldes i engordany: dos viles i un territori, Centre d’art
d’escaldes-engordany d’andorra, 17 de novembre fins el 28
de gener de 2017.
• Picasso romànic, al Museu nacional d’art de Catalunya de
Barcelona, 17 de novembre fins el 26 de febrer de 2017.
• dones silenciades. el llegat de sor eulària anzizu al Monestir de Pedralbes (1868-1916), reial Monestir de santa Maria
de Pedralbes de Barcelona, 21 de novembre fins el 3 de maig
del 2017.
• espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial,
MnaCteC de terrassa, 22 de novembre fins el 26 de març
de 2017.
PLA ESTRATÈGIC (PEAFCEC) OBRA SOCIAL DE LA CAIXA
adequació del material fotogràfic històric a material de conservació de 20.000 imatges. avaluació i selecció del material
fotogràfic sobre suport plàstic de 37.000 imatges. digitalització de 19.700 imatges.
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ARXIU HISTÒRIC DEL CEC
l’arxiu Històric del CeC (aHCeC) durant l’any 2016 ha
mantingut l’horari laboral restablert parcialment durant el
2015. aquest ha estat de 20 h setmanals. el manteniment de
l’horari parcial s’ha començat a poc a poc a recuperar algunes
de les tasques programades que havien estat paralitzades en
reduir-se l’horari del personal de l’arxiu per raons pressupostàries. sobretot en el referent a la gestió de tractament documental en benefici de l’atenció a l’usuari investigador.
EVOLUCIÓ I GESTIÓ DELS DIPÒSITS
DOCUMENTALS
durant tot el 2016 l’arxiu ha romàs obert amb normalitat
amb la nova realitat que va comportar el trasllat dels fons històrics a l’anC. l’arxiu que va modificar el seu funcionament
ha continuat amb la dinàmica de gestió establerta. 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.
el fons anterior a 1976 dipositat en l’anC ha rebut tractament el fons de l’estudi de la Masia Catalana i el fons propi
del CeC ha quedat pendent d’una programació d’actuació

global que s’executarà l’any 2017 en el marc d’ 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 2016. els ingressos regulars de
documentació nova han entrat al llarg de tot l’any.
actualment, el fons històric està format per 250 ml de capses normalitzades i 40,5 ml de planeres gran format està estat
ubicat en els dipòsits 3.6 i 4.2 de les instal·lacions de l’anC. el
fons modern o arxiu de gestió està compost per 35 ml de capses ubicat en l’espai destinat per aquest efecte en el primer pis
de la seu de Paradís 10. aquest dipòsit té 42,6 ml dels quals hi
ha una ocupació a 31/12/2016 de 35 ml.
a 31 de desembre del 2016 l’aHCeC disposa de 2100 capses normalitzades i 30 planeres per a gran format dipositades
a l’anC en règim de comodat, gestionat de forma compartida a l’espera de determinar els protocols d’actuació sobre el
fons històric pendent de tractar que han estats transferits a
les instal·lacions de l’anC. els protocols seran dissenyats per
un comitè mixt format per personal de l’anC i del CeC (àrea
de cultura) durant el primer semestre de l’any 2017. també
disposa d’un dipòsit per l’arxiu de gestió de amb una capacitat total de 430 capses gestionat exclusivament pel personal
tècnic de l’aHCeC.

TRACTAMENT DOCUMENTAL
Ha estat tractat el 75% del fons Puntís. en total hi ha classificada 16 capses de documentació històrica. resta un 25% de
documentació d’aquest fons per tractar que es farà l’any 2017.
Ha estat inventariat el fons estudi de la Masia Catalana
a través del premi sant Jordi de l’ieC i una subvenció de la
diputació de Barcelona. s’han introduït un total de 2689 registres que ja estan bolcats en el cercador de l’anC i que es
pot consultar únicament en sala.
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 2017.
el volum total de l’aHCeC a data 31/12/2015 per al fons
posterior a 1976 és de 275 unitats d’instal·lació (27,1 ml).
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ
Han estat revisat els quadres de fons dels arxius històric i
de gestió. l’ús de la base de dades iCa atoM per a gestió
i inventari del fons documental de l’aHCeC que havia estat
paralitzat el seu ús 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, s’ha decidit utilitzar per al fons de
l’arxiu de gestió. Per a l’arxiu històric l’equip arxiver opta per
redissenyar una la bases iCa atoM per facilitar els bolcats
d’informació cap a la base de l’anC en els períodes de transferència documental entre institucions
ATENCIÓ A L’USUARI
a) Servei gestionat a l’AHCEC:
• 59 consultes internes fetes per membres de les diverses
àrees del CeC

• 114 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.
• 22 consultes institucionals amb l’anC, diputació de Barcelona, arxiu nacional de Catalunya, Museu d’art de Girona,
Museu de Badalona, Filmoteca de Catalunya, Col·legi aparelladors de Barcelona, presidència enric nosàs.
b) Servei gestionat des de l’AHCEC i derivat a l’ANC:
• 21 consultes externes derivades des de l’aHCeC
• 4 consultes internes derivades de membre de la Junta directiva del CeC i personal professional de l’àrea de cultura
del CeC.
c) Consultes gestionades per l’ANC en sala:
• Fons propi aHCeC (fons 1140): 24 usuaris
32 unitats de catalogació. / 124 unitats d’instal·lació.
• Fons eMC (fons 1145): 1 usuari
2 unitats de catalogació. / 11 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 quatre préstecs documentals per cobrir la gestió interna de l’entitat
i un préstec gestionat per l’anC per una exposició a Girona.
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
• Jornada formativa arxivística de l’esaGed. uaB, 19 d’abril
del 2016. intervenció taula rodona. títol de la intervenció
“treballar al sector privat: la situació dels arxius esportius”.
• excursió històrica seccions Muntanya i Història i art:
l’aCeC a Horta el 19/8/1877. Parròquia sant Joan d’Horta, 7
de maig del 2016. Conferència d’obertura de la jornada. títol
de la intervenció “el CeC i sant Jeroni de la Vall d’Hebron: la
visió excursionista per preservar la culturalitat del país”.
• Jornada acadèmica Vi Centenari sant Jeroni de la Murtra.
Monestir de sant Jeroni de la Murtra (Badalona), 22 d’octubre
del 2016. Participació programa acadèmic. Conferència amb
el títol “la fraternitat entre monestirs jerònims a través dels
seus documents”.
• Curs de Cultura Medieval 2016: la Corona d’aragó. Manresa, 11 de novembre del 2016. Participació en el cicle de conferències del curs organitzat per l’associació amics de l’art
romànic del Bages (aaarB). títol de la intervenció “els
monestirs jerònims a la Corona d’aragó: l’agermanament
monacal al gòtic”.
• Butlletí de l’arxiu nacional de Catalunya. Butlletí 44, juny
2016. Publicació article amb el títol “rafael Patxot i la preservació de la cultura catalana: el fons de l’estudi de la Masia
Catalana”.
DONACIONS
Ha estat incorporat a l’aHCeC en el 2016 una col·lecció de
10 medalles de la secció de muntanya del CeC de la primera
època. donació feta per estanislau Canals Pellicer. aquesta
col·lecció, el donant l’havia rebuda per donació testamentària
del seu pare estanislau Canals soler, soci del CeC, i que rebé
de mans del seu oncle Josep Maria soler i Coll.
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ESPAIS, EMMAGATZEMATGE, TRANSFERÈNCIES
I EXPURGACIONS
l’espai de l’arxiu de gestió ha estat reorganitzat i una part cedida
a l’arxiu fotogràfic per poder gestionar els seus fons que han de
seguir el programa de tractament finançat per la Caixa. el fons
Puntís ha estat emplaçat temporalment en el dipòsit de gestió. Ha estat tractat el 75% de la documentació. durant el 2017
serà tractat el 25% restant i 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 2016. durant aquest primer trimestre de l’any han
estat fetes les transferències documentals corresponents a
secretaria de Junta, secretaria, atenció al soci, administració, presidència, càmping i fotografia. la resta de l’any han
estat transferides la documentació habitual digital de la secció d’arqueologia, les publicacions en suport paper (butlletí
i revista Muntanya) i la comunicació d’activitats. en total han
estat ingressats 15 capses normalitzades equivalent a 1,5 ml
de documentació en format paper i 50 fitxers de documentació electrònica. Ha estat transferit a l’arxiu de la Filmoteca
de Catalunya 4 capses amb documentació audiovisual antiga
corresponent al fons Puntís. s’ha preparat material per expurgar. Com que no s’arriba al mínim es traspassa a efectuar
amb la documentació expurgable que es generi l’any 2017.
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Biblioteca - Cartoteca
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a biblioteca i cartoteca del CeC durant el 2016 ha tingut l’horari de 17 a 21, com a sala de lectura. el llibres
que es troben a la Biblioteca de Catalunya són consultables i es poden demanar en préstec a través del Catàleg
Col·lectiu de Biblioteques excursionistes, http://biblioteca.
cec.cat/cataleg/index.php, fent-se prèviament el carnet de la
Biblioteca de Catalunya, que és pot aconseguir presentant el
carnet del CeC.
la sala de lectura esta en procés d’incorporar les novetats
rebudes entre 2015 i 2016. s’està procedint a l’ordenació i adequació de les publicacions seriades que es reben actualment a
la biblioteca, des de setembre de 2016.
el catàleg de la biblioteca que es manté gràcies a un acord
amb la FeeC, resta a la espera d’una actualització de versió
per poder adaptar-se a les directrius que marca el CsuC i la
Biblioteca de Catalunya.
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s’han continuat rebent les novetats editorials d’acord amb
els convenis signats, també han arribat donacions d’autors,
d’entitats i institucions, com la FeeC i l’iCGC. 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
una selecció d’editorials especialitzades catalanes (alpina,
Cossetània, Piolet) i espanyoles (Prames, desnivel i sua).
la cartoteca ha rebut consultes, que s’han derivat a l’iCGC
per gestionar-les. la biblioteca ha realitzat 150 préstecs de
documents.

