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   ASSEMBLEA 2015 

 

RESUM D’ACTIVITATS DE L’ANY 2014 

A la pàgina web del Centre s’ha deixat constància de  141 sortides.  

Per llocs de destí,  les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han 
estat a :  

 Collsacabra: 4 

 Empordà: 17 

 Garrotxa: 10 

 Guilleries: 9 

 Himalaya: 1 

 Litoral: 12 

 Montseny: 4 

 Montserrat: 8 

 Osona: 8 

 País Valencià: 1 

 Pirineu: 23 

 Prelitoral: 4 

 Prepirineu: 11 

 Selva: 3 

 Altres: 26 

 

Aquestes sortides, per modalitat es classifiquen en: 

 Alta muntanya: 14 

 Escalada: 5 

 Esquí de muntanya: 8 

 Senderisme: 112 

 Altres: 2 

 

Per tipologia, les activitats que s'han dut a terme són:  

 Sortides del Soci: 117 

 Sortides Culturals: 3 

 Sortides del Centre: 21 

 

DETALL DE LES ACTIVITATS  

Per odre cronològic, aquestes són les sortides organitzades pel Centre i el nombre de participants 
en cadascuna d'elles: 

 Camí de Sant Jaume - 1a etapa (Diumenge 12 de gener de 2014) - 57 Participants 

 Camí de Sant Jaume - 2a etapa (Diumenge 16 de febrer de 2014) -  63 participants 

 Camí de Sant Jaume - 3a etapa (Diumenge 9 de març de 2014) - 57 participants 

 Camí de Sant Jaume - 4a etapa (Diumenge 6 d'abril de 2014) - 42 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats - Sortida Sant Jeroni (Diumenge 18 de maig de 2014) - 23 
participants 

 Camí de Sant Jaume - 5a etapa (Diumenge 25 de maig de 2014) - 43 participants 

 19a Ruta d'en Serrallonga - Memorial Francesc Pla (31 de maig i 1 de juny de 2014) - 40 
participants el primer dia, 30 al sopar i 25 el segon dia. 

 Mina de petroli / Fonts del Llobregat (Diumenge 8 de juny de 2014) – 29 participants 
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 Camí de Sant Jaume - 6a etapa (Diumenge 15 de juny de 2014) - 35 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats - Travessa del Pirineu (Diumenge 22 de juny de 2014) - 60 
participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats - Sortida La Tosa (Diumenge 20 de juliol de 2014) - 32 participants 

 "al Montardo amb Joan Vinyoli" (Dissabte 23 d'agost de 2014) - 27 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats - Sortida Penyes Altes (Diumenge 31 d'agost de 2014) - 31 
participants 

 Camí de Sant Jaume - 9a etapa (Diumenge 7 de setembre de 2014) - 40 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats - Sortida Bastiments (Diumenge 21 de setembre de 2014) - 27 
participants 

 19a Ruta de les Ermites (Diumenge 12 d'octubre de 2014) - 19 participants 

 Camí de Sant Jaume - 10a etapa (Diumenge 19 d'octubre de 2014) - 53 participants 

 Conèixer Osor V2.0 (Diumenge 26 d'octubre de 2014) - 33 participants 

 Camí de Sant Jaume - 7a etapa (Diumenge 16 de novembre de 2014) - 54 participants 

 Camí de Sant Jaume - 8a etapa (Diumenge 14 de desembre de 2014) - 53 participants 
 

A més d'aquestes sortides, el Centre ha col·laborat en altres esdeveniments de rellevància: 

 S’ha col·laborat en la XXXIIIa Festa de la Ratafia,  venent el vas commemoratiu de la Festa, 
tenint presència el Centre amb un lloc dins de la Carpa de la Ratafia.  

 El dia  24 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació de 97 socis. Es va 
fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’Ajuntament.  

 S'ha col·laborat en l'organització de sortides culturals com: 
       Caminada per conèixer les herbes de la ratafia 
       15a Caminada Solidària de Mans Unides  

 S'han organitzat les següents conferències: 
o El Tour del Montblanc  
o Expedició 2014 al Baltoro - Pakistan 
o Presentació de la novel·la La Veu del Pedrenyal 
o El Camí Basc de Sant Jaume 
o Travessa Biafo-Hispar al Karakorum 

 S’ha participat en totes les reunions de la Vegueria de la Regió de Girona de la FEEC. 

 

ALTRES ASPECTES A DESTACAR DE L'ANY 2014 

S’agraeix l'àmplia informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i 
persones que participen en l’activitat.  És important mantenir aquest esperit de participació. 

Tots els dimecres de 18 a 20 h. s’ha obert el Centre per atendre els socis i quasi tots els divendres 
al vespre també ha estat obert en l’horari establert. 

L'any 2014 s'han donat d'alta 86 socis nous i 26 s’han donat de baixa. A data 31 de desembre 
tenim un total de 446 socis, dels quals 259 han demanat la llicència federativa.  

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat  173 préstecs a socis, amb un total de 
323 unitats de material prestades.  
En el que fa referència a la biblioteca, s’han prestat un total de 59 llibres i mapes, a part de les 
consultes efectuades directament en el local. 
    


