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- Assemblea 2017  -     

 
Resum d’activitats de l’any 2016 
 
 
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 106 sortides. 
 
Aquestes sortides organitzades tant per socis com pel CEFarners es classifiquen en les següents 
modalitats: 

 Senderisme: 53 
 Muntanya: 28 
 Escalada: 16 
 Espeleologia: 3 
 Esquí de muntanya: 3 
 Familiar: 2 
 BTT: 1 

 
D’aquestes 106 sortides, han estat organitzades 29 pel Centre i 77 pel soci. 
 
S’agraeix la informació que aporten els socis penjant les sortides i fotos a la web, i directament, 
participant en les activitats.   
 
 
Detall de les activitats organitzades pel CEFarners: 
 

 Sortida al Santuari dels Àngels (10 de gener de 2016) – 65 participants 
 Sortida al Puig de les Cadiretes (7 de febrer de 2016) – 48 participants 
 Sortida al Castell de Sant Miquel (14 de febrer de 2016) – 49 participants 
 Sortida al Castell de Montsoriu (6 de març de 2016) – 69 participants 
 Sortida amb raquetes (12 de març de 2016) – 16 participants 
 Sortida al Sot de Balà, Tavertet (3 d’abril de 2016) – 43 participants 
 Camí GR1, 1a etapa – d’Empúries a Camallera (10 d’abril de 2016) – 61 participants 
 17a Caminada solidària Mans Unides (1 de maig de 2016) – 70 participants 
 Sortida a Bellmunt – Els cims del meu país (15 de maig de 2016) – 40 participants 
 Visita als búnquers de Martinet – Espeleologia (22 de maig de 2016) – 40 participants 
 21a Ruta d’en Serrallonga – Memorial Francesc Pla (28 i 29 de maig) – 58 participants 
 Sortida Familiar – Camí de Ronda (5 de juny de 2016) – 35 participants 
 Camí GR1, 2a etapa – de Camallera a Vilavenut (12 de juny de 2016) – 42 participants 
 Camí GR1, 3a etapa – de Vilavenut a Banyoles (26 de juny de 2016) – 44 participants 
 Sortida Pirineu: Travessa integral Serra Cavallera i Taga (3 de juliol) – 39 participants 
 Sortida al Matagalls – Els cims del meu país (17 de juliol de 2016) – 33 participants 
 Via ferrada a les Baumes Corcades – escalada (30 de juliol de 2016) – 8 participants 
 Sortida la Punta Alta – Fem una 3.000! (6 i 7 d’agost de 2016) – 14 participants 
 Sortida a Cabrera – Els cims del meu país (28 d’agost de 2016) – 39 participants 
 Sortida familiar als aiguamolls de l’Empordà (4 de setembre de 2016) – 52 participants 
 Camí GR1, 4a etapa – de Banyoles a Besalú (4 de setembre de 2016) – 26 participants 
 Sortida al Pedraforca – Els cims del meu país (18 de setembre) – 43 participants 
 21a Ruta de les ermites (2 d’octubre de 2016) – 33 participants 
 Camí GR1, 5a etapa – de Besalú a Montagut (9 d’octubre de 2016) – 48 participants 
 Visita a la cova Bora Tuna – Espeleologia (23 d’octubre de 2016) – 44 participants 
 Ruta de les Fonts d’Osor (6 de novembre de 2016) – 18 participants 
 Camí GR1, 6a etapa – de Montagut a Oix (20 de novembre de 2016) – 32 participants 
 Camí GR1, 7a etapa – d’Oix a Sant Pau d Segúries (18 de desembre) – 29 participants 
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A més d’aquestes sortides, el centre ha organitzat altres actes o esdeveniments de rellevància: 
 
 S’ha col·laborat en la 35a. Festa de la Ratafia, amb oferiment de ratafia L’Empordanesa i 

venent el vas commemoratiu de la Festa, durant els dies 12 i 13 de novembre. 
 

 El dia 18 de novembre es va celebrar el Dia del Soci, al local del Cercle Jove cedit per 
l’ajuntament, amb la participació de 135 socis i simpatitzants. Dins els actes de la nit es van 
sortejar tres magnífics lots amb material relacionat amb el muntanyisme, entrades i altres 
obsequis.  

 
 S’han realitzat les següents conferències: 

 Rutes dels “Estels del Sud” i “Cister” (Divendres 4 de març de 2016) 
 Presentació del llibre: “El cor de les llavors” (Divendres 15 d'abril de 2016) 
 Presentació de la novel·la: “Piano a quatre mans” (Divendres 2 de setembre de 2016) 
 El Camí de Santiago (Divendres 24 de setembre de 2016) 
 L’activitat minera a la vall d’Osor (Divendres 7 d’octubre de 2016) 

 
 
Novetats i objectius aconseguits durant el 2016: 
 
S’han aconseguit descomptes pels socis gràcies a la col·laboració de diferents activitats: 
Fisomèdic Farners, Esports Nabes, Walla, Esports Font, Masia Can Moné i Nutrisàlia. Resta 
pendent els avantatges pels socis que també ho son de la Piscina de la Selva. 
 
Hem gaudit de la col·laboració de diferents empreses com Galetes Trias, TeGust, Salvador 
Trias i la Frit Ravich que ens han regalat productes per alegrar encara més les sortides.  
 
S’ha creat un nou apartat a la web del centre per sol·licitar i gestionar les llicències. 
 
Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 488 préstecs a socis, destacant el 
material de neu (grampons, raquetes i piolets) i el material d’escalada (cintes dissipadores i 
cascs). En referència a la biblioteca s’han prestat un total de 56 llibres i mapes, a part de les 
consultes efectuades directament en el local. 
 
Durant l’any 2016 s’han donat d’alta 107 socis nous i 45 s’han donat de baixa; suposant un 
increment de 62 socis respecte l’any anterior. Cal afegir que durant el mes de gener del 2017 
s’han donat d’alta 16 socis més. 
A dia 31 de desembre de 2016, teníem un total de 565 socis, dels quals 365 havien demanat la  
llicencia federativa per l’any 2016. 
 
 
 
 
Santa Coloma de Farners, 10 de febrer de 2017 


