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- Assemblea 2016  -     

 
Resum d’activitats de l’any 2015 
 
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 99 sortides. 
 
Per llocs de destí,  les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han 
estat a :  

 Alps: 1 

 Catalunya interior: 14 

 Collsacabra: 7 

 Empordà: 6 

 Europa: 1 

 Garrotxa: 6 

 Guilleries: 7 

 Litoral: 1 

 Montseny: 6 

 Montserrat: 3 

 Osona: 2 

 Pirineu: 18 

 Prelitoral: 2 

 Prepirineu: 17 

 Selva: 1 

 Altres: 7 
 
Aquestes sortides, per modalitat es classifiquen en: 

 Senderisme: 71 

 Alta muntanya: 17 

 Escalada: 6 

 Esquí de muntanya: 4 

 Altres: 1 (kayak) 
 
D’aquestes 99 sortides, han estat organitzades 22 pel Centre i 77 pel soci. 
 
S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones 
que participen a la activitat.   
 
 

Detall de les activitats programades: 
 
Per ordre cronològic, aquestes són les sortides organitzades pel Centre: 
 

 Camí de Sant Jaume - 11a etapa (Diumenge 11 de gener de 2015) – 61 participants 

 Camí de Sant Jaume - 12a etapa (Diumenge 15 de febrer de 2015) – 65 participants 

 Camí de Sant Jaume - 1a etapa (variant B) (Diumenge 8 de març de 2015) – 58 participants 

 Camí de Sant Jaume - 2a etapa (variant B) (Diumenge 19 d'abril de 2015) – 41 participants 

 Camí de Sant Jaume - 13a etapa (Diumenge 10 de maig de 2015) – 41 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Puigsacalm (Diumenge 17 de maig de 2015) – 32 participants 

 Camí de Sant Jaume - 14a etapa (Diumenge 14 de juny de 2015) – 26 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Les Agudes (Diumenge 21 de juny de 2015) – 48 participants 

 Sortida Pirineu - Cap de la Gallina Pelada (Diumenge 28 de juny de 2015) – 40 participants 

 Bauma del Teixidor, Bufadors i Salt del Mir (Diumenge 5 de juliol de 2015) – 38 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Quatre Batlles (Diumenge 19 de juliol de 2015) – 35 
participants 
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 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Gra de Fajol (Diumenge 23 d'agost de 2015) – 42 participants 

 Camí de Sant Jaume - 15a etapa (Diumenge 20 de setembre de 2015) – 51 participants 

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Pica d'Estats (10, 11 i 12 d'octubre de 2015) – 31 participants 

 Osor V.3 - Sant Gregori (Diumenge 18 d'octubre de 2015) – 9 participants 

 Camí de Sant Jaume - 16a etapa (Diumenge 25 d'octubre de 2015) – 46 participants 

 Camí de Sant Jaume - 17a etapa (Diumenge 15 de novembre de 2015) – 44 participants 

 Camí de Sant Jaume - 18a etapa (Diumenge 13 de desembre de 2015) – 101 participants 
 

A més d’aquestes sortides, el centre ha organitzat i/o col·laborat en altres esdeveniments de 
rellevància: 
 

 16a Caminada solidària de Mans Unides (Diumenge 26 d'abril de 2015) – 85 participants 

 20a Ruta d'en Serrallonga - Memorial Francesc Pla (Dissabte i diumenge 30 i 31 de maig 
de 2015) – 52 participants (30 dis + 25 sopar + 22 diu) 

 20a Ruta de les Ermites (Diumenge 4 d'octubre de 2015) – 39 participants 

 Sortida al Montseny - Ruta Vinyoli (Diumenge 22 de novembre de 2015) – 20 participants 
 

 S’ha col·laborat en la 34a. Festa de la Ratafia, amb oferiment de ratafia L’Empordanesa i 
venent el vas commemoratiu de la Festa, els dies 7 i 8 de novembre de 2015. 

 El dia 23 d’octubre es va celebrar el Dia del Soci amb la participació de 128 socis i 
simpatitzants. Es va fer un acte commemoratiu dels 40 anys del centre i un sopar especial 40 
anys al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.  

 S’han realitzat les següents conferències: 

 Laos i Cambodja (Divendres 13 de març de 2015) 

 Travessa àrtica de l'Illa Spitsbergen (Divendres 17 d'abril de 2015) 

 Xerrada “Parlem de camins: de muntanya, històrics, públics (Div 8 de maig de 2015) 

 El Camí Mossàrab (Diumenge 27 de setembre de 2015) 

 Homicidi de postguerra: La mort de Xavier Rifà (Divendres 9 d'octubre de 2015) 

 Expedició 2015 al Broad Peak (Karakorum, Pakistan) (Div 6 de novembre de 2015) 

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

 
Objectius aconseguits durant el 2015: 
 
S’ha arribat als 500 socis en alta, convertint-se en la segona entitat amb més socis de Santa 
Coloma. 
S’han celebrat els 40 anys de l’existència del Centre Excursionista Farners amb diferents actes i 
notes de premsa, i s’ha donat un obsequi a tots els socis (la cantimplora dels 40 anys). 
Ha augmentat el nombre de participants a les sortides organitzades pel centre, amb un 
promig de 46 participants a cada sortida de senderisme o muntanya. (any 2014: 41) 
Hem finalitzat amb molt èxit el Camí de Sant Jaume a Catalunya desprès de 20 etapes i 500 
quilometres; i l’Objectiu la Pica d’Estats desprès de 10 sortides de muntanya, arribant finalment 
al cim de la Pica d’Estats. 
S’han dinamitzat les xarxes socials com el facebook i el twiter, augmentat la promoció de les 
sortides i activitats del centre. 
S’ha renovat la web del centre donant-la a conèixer aquest mes de febrer. 
S’ha obert el local del centre tots els dimecres de 18 a 20 h i els divendres de 22 a 23:30h.  
Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 275 préstecs a socis, i en referència a 
la biblioteca s’han prestat un total de 64 llibres i mapes, a part de les consultes efectuades 
directament en el local. 
Durant l’any 2015 s’han donat d’alta 95 socis i 43 s’han donat de baixa. Cal afegir que durant el 
mes de gener del 2016 s’han donat d’alta 34 socis més. 
A data 12 de febrer tenim un total de 541 socis, dels quals 340 han demanat llicencia federativa. 
 
 
 
Santa Coloma de Farners, 12 de febrer de 2016 


