
 

 
Resum d’activitats de l’any 2020 
 
 
 
La situació extraordinària d’aquest any amb la pandèmia del Covid-19 ha fet aturar 
completament l’activitat del centre. Durant el 2020 només va haver activitat els mesos 
de gener a març, i puntualment juliol i octubre. Igualment s’han hagut de suspendre 
totes les activitats culturals i el sopar anual del soci. 
El rocòdrom es va haver de tancar igual que totes les activitats del poliesportiu; i fins a 
data d’avui encara no s’ha pogut obrir. Properament es reobrirà amb mesures 
especials de prevenció. 
El local del centre també ha hagut d’estar tancat, i des del setembre es va reobrir 
només els dimecres per poder atendre als socis. 
 
A la pàgina web del Centre s’ha deixat constància de 12 sortides durant l’any 2020, 
d’aquestes 6 han estat organitzades pel Centre i 6 pel soci. 
 
Detall de les activitats organitzades pel CEFarners: 

 
● Trobada d'any nou a les Roques del Rei (5 de gener) – 59 participants 
● GR2, 10a etapa: de La Mina a Puig d’Agulla (26 de gener) – 32 participants 
● GR2, 11a etapa: del Puig d’Agulla al Brull (16 de febrer) – 32 participants 
● Sortida al Turó de l’Home i les Agudes (8 de març) – 38 participants 
● Sortida als Monestirs del Canigó i Carlit (11 de juliol) – 25 participants 
● Jornades europees de patrimoni a Sauleda (10 d’octubre) – 12 participants 

 

 
Dades de socis de l’any 2020: 
 
Durant l’any es van donar d’alta 33 socis nous i 25 es van donar de baixa; així que 
un compensa l’altre, i el número de socis es manté a la franja dels 600:  
 

 
Evolució dels socis del CEFarners 

 
A data 31 de desembre de 2020, teníem un total de 598 socis d’alta, dels quals 297 
van demanar la llicència federativa per a l’any 2020 (xifra molt inferior als anys 
anteriors). 
 
 
Santa Coloma de Farners, 19 de febrer de 2021 


