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FES-TE SOCI DEL CECB
TOT SÓN AVANTATGES

Podràs tramitar qualsevol llicència federativa de la FEEC, entre d'altres, 

amb la qual podràs gaudir d’assegurança de responsabilitat civil i 

despeses mèdiques per a accidents a totes les activitats de muntanya.

Preus exclusius per a totes les activitats organitzades pel CECB. 

Descomptes de fins el 25%.

Accés lliure i gratuït a totes les instal·lacions i serveis del CECB: 

rocòdrom, sales de reunions, aules de formació, sales d’actes, sala 

d’exposicions, terrassa, biblioteca, cartoteca i arxiu fotogràfic.

Descomptes de fins el 35% al Refugi Bages al Port del Comte.

Descomptes especials en establiments, instal·lacions esportives i 
empreses col·laboradores. 

Ets un enamorat de la muntanya? Doncs així ets un 
dels nostres. I per celebrar-ho t'oferim tot això...
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Els nostres col·laboradors

Descobreix quines empreses ens donen suport i 
ofereixen avantatges pels socis del CECB.

25% de descompte en la quota de soci 
www.fentpais.cat

10% de descompte en trofeus, medalles i 
material esportiu.

Regal d'un curs de fotografia amb la compra 
d'una càmera reflex.

10% de descompte tots els dies de la setmana a 
Restaurante Italiano Nando.

3,5% dte en ordinadors, 2% en portàtils i 5% en 
consumibles, 3% en la web ofipaper 
www.ipgrup.cat

Descomptes en compres i lloguer de material  
www.riosrunning.com 
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NOVETATS DE LA FEEC
CADA COP MÉS I MILLOR

Aquesta assegurança va dirigida als menors de 18 anys que no realitzin 

esports però que realitzin activitats d’oci en el medi natural organitzades per la 

FEEC. El menor es donarà d’alta al llarg de l’any i tindrà cobertura tot l’any. 

El preu és de 8 euros i l’àmbit territorial que cobreix és tot el món. Tant els 

centres concertats com el telèfon és el mateix que el dels federats (900 120 

180, gratuït). Una altra novetat és la cobertura dels accidents dels federats 

durant les estances en refugis amb motiu de la pràctica esportiva i la cobertura 

del rescat i l’assistència sanitària de caràcter urgent, tot i que no sigui derivada 

d’un accident. 

El disseny d’aquest carnet també és especial i s’afegeix una il·lustració de 

còmic que ha fet l’il·lustrador Edu Català. 

Nova assegurança per a les activitats d’educació en 
el lleure organitzades per les entitats de la FEEC.
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Calendari CECB 2018

Secció Muntanya 
Secció Espeleologia i Barranquisme 
Secció Esquí 
Secció Submarinisme 
Secció Escalada 

Secció Parapent 
Secció Kayak 
Secció Coral Eswèrtia 
Varies seccions
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GENER 
Dia 6 – 34è Concert de Reis. 
Dia 11 – Presentació cursos d'Esquí de Muntanya. 
Dies 13, 14, 27 i 28 – Curs Monogràfic Tècniques de Descens. 
Dia 13 – Raquetes de Neu amb lluna plena. 
Dies 14, 28 – Sortida Esquí Alpí a Porté-Puymorens. 
Dia 21 – Conèixer l'Entorn - Viladordis i el Tres Salts. 
Dia 21 – Sortida Esquí Muntanya a Pas de la Casa – Porta. 

FEBRER 

Dies 3 i 4 – Baixada dels Àngels. Memorial Meritxell Guixé. Sortida esquí pista. 
Dies 10 i 11 – Curs Monogràfic Tècniques de Descens. 
Dia 18 – Sortida Esquí Muntanya a Puigpedros de Lanos a Col de Puymorens. 
Dia 18 – CAMINADA DE LA LLUM. 
Dia 22 – Presentació Curs d'Esquí de Muntanya Nivell I (Iniciació). 
Dies 24 i 25 – Curs d'Esquí de Muntanya Nivell I (Iniciació).

MARÇ 
Dies 3 i 4 – Curs d'Esquí de Muntanya Nivell I (Iniciació). 
Dia 4 – TRANSÈQUIA 2016. 
Dies 10 i 11 – Sortida Esquí Muntanya a Pic de Bassiero - Valls de Gerber. 
Dia 11 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dies 15, 17, 18, 24 i 25 – Promoció a l'Espeleologia, Nivell I - Iniciació. 
Dia 23 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CECB. 

ABRIL
Dia 5 – Presentació Curs Esquí de Muntanya Nivell II (Perfeccionament). 
Dies 7, 8, 14 i 15 – Curs d'Esquí de Muntanya Nivell II (Perfeccionament). 
Dia 8 – RENOVACIÓ DE L'ESTELADA AL COLLBAIX. 
Dia 8 – Sortida Caiac aigües tranquil·les. 
Dies 12 al 22 – Monogràfic FEEC Escalada en Roca Nivell 2. 
Dies 21 i 22 – Sortida Esquí Muntanya a Punta Alta / Coma les Bienes. 
Dia 25 – Presentació Curs Esquí de Muntanya Nivell III (Esquí en geleres). 
Dies 27, 28, 29 i 30 – Curs Esquí de Muntanya Nivell III (Esquí en geleres). 

Activitats per mesos i dies
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Dia 1 – Curs Esquí de Muntanya Nivell III (Esquí en geleres). 
Dia 6 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dies 12, 13, 19 i 20 – Curs Submarinisme B1E. 
Dia 11 – Sopar final temporada Esquí de Muntanya. 
Dies 12, 13, 19 i 20 – Curs d'Iniciació al Parapent. 
Dies 17, 19, 20, 26 i 27 – Curs d'Iniciació al Descens de Canons i Engorjats I. 
Dies 26 i 27 – Sortida Caiac aigües tranquil·les. 
Dia 27 – Immersió  col·lectiva a les illes Medes.

MAIG

JUNY
Dies 2 i 3 de Juny – Sortida Caiac aigües braves. 
Dia 3 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dia 21 – CICLE BBVA DE CINEMA DE MUNTANYA. 

JULIOL
Dia 1 – CAMINADA POPULAR PORT DEL COMTE. 
Dia 8  – Sortida Barranquisme. 
Dia 8 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dia 12 – Presentació Monogràfic FEEC Progressió per crestes. 
Dies 14 i 15 – Monogràfic FEEC Progressió per crestes. 
Dia 16 – Immersió col·lectiva. 
Dies 21 i 22 – Curs d'iniciació al Caiac d'aigües tranquil·les. 

AGOST
Dia 11 i 12 – Curs d'iniciació al Caiac d'aigües tranquil·les. 
Us deixem descansar.  
Bones vacances a tothom, però sobretot...SALUT I MUNTANYA!
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Dies 8 i 9 – Sortida Caiac aigües braves. 
Dia 11 – ENTREGA FLORAL PER LA DIADA DE CATALUNYA. 
Dia 16 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dia 22, 23, 29 i 30 – Curs Submarinisme B2E. 
Dia 29 – XXVIIª MARXA RASOS - MANRESA. 

OCTUBRE
Dies 6, 7, 13 i 14 – Curs Submarinisme B2E. 
Dia 21 – Sortida Caiac d'aigües tranquil·les. 

NOVEMBRE
Dia 11 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dies 17 i 18 – Bateig d'Espeleologia. 
Dia 18 – Sortida Caiac aigües tranquil·les al pantà de Sant Ponç. 

DESEMBRE
Dia 6 – Presentació Monogràfic FEEC d'Excursionisme Hivernal. 
Dies 8 i 9 – Monogràfic FEEC d'Excursionisme Hivernal. 
Dia 16 – Sortida Conèixer l'Entorn. 
Dia 24 – Missa del gall. 
Dia 24 – Pessebre al Collbaix. 
Dia 24 – Immersió col·lectiva al pessebre de Tossa. 
Dia 30 – Papanoelada - sortida Caiac al riu Llobregat. 
Dia 31 – Barranc de cap d'any. 

SETEMBRE
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MUNTANYA

CAMINADA DE LA LLUM
DATA: 18 de Febrer. 
DESCRIPCIÓ:  baixada de la llum des de 
Montserrat fins l’església del Carme. 25 km.

CAMINADA PORT DEL COMTE
DATA: 01 de Juliol. 
DESCRIPCIÓ: recorregut pel Port del Comte 
fins a fer cim al Pedró dels 4 batlles.

CONÈIXER L'ENTORN
DATA: múltiples caps de setmana durant l'any 
DESCRIPCIÓ: campanya per tal d’anar 
coneixent els voltants de Manresa.

MARXA RASOS - MANRESA
DATA: 29 de Setembre. 
DESCRIPCIÓ: marxa puntuable per la Copa 
Catalana de Caminades de Resistència.

Les dates de les caminades i les sortides podrien canviar per motius aliens a l'organització de les mateixes. Us 
aconsellem que reviseu el calendari del nostre web que anirem actualitzant. Per efectes organitzatius preguem 
confirmació assistencia el dijous abans de cada activitat a secretaria. Cal tenir una assegurança per realitzar les 
diferents activitats; informa't al CECB. Per més informació i inscripcions a www.cecb.cat



REFUGI BAGES
El Refugi Bages, situat al Port del Comte a més de 1.800 metres, té unes magnífiques vistes de la Serra del Verd, 
Serra d’Ensija, el Cadí i tota la Vall de Lord. Des del refugi podràs realitzar tot tipus d' activitats en plena natura 
durant tot l’any (des de caminades per la natura, BTT, escalada, espeleologia, esquí alpí, esquí de muntanya, etc.). 
Per informació i reserves a www.refugibages.cat o a info@refugibages.cat.

Tarifes 2018
Grans 
descomptes 
per a socis

El Refugi disposa de 44 places repartides 
en habitacions de 4, de 6 i de 8 places, a 
més el Refugi disposa de servei de bar- 
restaurant, llar de foc, calefacció, aigua 
calenta, sala polivalent i wi-fi gratuit. T.A.

T.B.

973 05 90 66



ESQUÍ DE MUNTANYA

CURS TÈCNIQUES DE DESCENS
DATA: 13, 14, 27 i 28 de Gener, 10 i 11 Febrer. 
DESCRIPCIÓ: curs per adquirir habilitats  per 
poder realitzar amb seguretat esquí fora pistes.

CURS ESQUÍ DE MUNTANYA I
DATA: 24 i 25 de Febrer i 3 i 4 de Març. 
DESCRIPCIÓ: curs per adquirir habilitats per 
poder fer sortides senzilles autònomament.

CURS ESQUÍ DE MUNTANYA II
DATA: 5, 7, 8, 14 i 15  d'Abril. 
DESCRIPCIÓ: curs per adquirir habilitats per 
poder fer sortides de dificultat autònomament.

CURS ESQUÍ DE MUNTANYA III
DATA: 25, 27, 28, 29 i 30 d'Abril i 1 de Maig. 
DESCRIPCIÓ:  curs per adquirir habilitats per 
fer sortides  glacials segures autònomament.

A més de tots els cursos esmentats a continuació, també es realitzaran múltiples sortides guiades d'Esquí de 
Muntanya a racons emblemàtics del nostre país, aptes tant pels practicants experimentats com pels alumnes dels 
cursos. Dates al calendari. Per més informació i inscripcions a www.cecb.cat



ROBA TÈCNICA SKIMO CECB
TEMPORADA 2018
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No et quedis sense!

PARAVENT CAPUTXA 78€ / 84€ 
JAQUETA GRUIXUDA  110€ / 118€ 
PANTALÓ SKIMO 110€ / 118€ 
JAQUETA PERFORM. 95€ / 106€ 
PANTALÓ IMPERM. 65€ / 69€ 
MONO SKIMO 170€ / 179€ 
MONO SUPERSKIMO 182€ / 189€ 
ARMILLA SKIMO 63€ / 68€ 
CINTA SKIMO 10€ / 14€ 

PREUS (SOCI / NO SOCI):



ESDEVENIMENTS ESPECIALS

LA BAIXADA DELS 
ÀNGELS. MEMORIAL 
MERITXELL GUIXÉ
DATA: 3 i 4 de Febrer. 
DESCRIPCIÓ: baixada nocturna de torxes, 
cremat de pirotècnia, sopar, dormir al Refugi 
Bages. L'esdeveniment començarà a les 19:00 
hores al Port del Comte. I a l'endemà sortida a 
esquiar a les pistes del Port del Comte.

RAQUETES DE NEU AMB 
LLUNA PLENA

DATA: 13 de Gener. 
DESCRIPCIÓ:  sortida amb raquetes de neu 
nocturnes en busca de la lluna. Caminades a 
indrets espectaculars coberts de neu. S'ha de 
portar cadascú el material, roba d'abric, aigua. 
Les inscripcions es podràn realitzar a les 
oficines del CECB.

TEMPORADA HIVERN
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MONOGRÀFIC FEEC
EXCURSIONISME HIVERNAL

Vine a fer aquest apassionant curs de la FEEC els 
dies 6, 8 i 9 de desembre de 2018. L'any passat va 

ser un èxit rotund. Aquest monogràfic, pretén dotar a 

l’alumne d’uns coneixements i capacitats bàsiques 

que li permetin iniciar-se en activitats 

d’excursionisme en terrenys nevats tipus nòrdic 

sense esquís. 

Conèixer el material i equip propi de l’excursionisme 

hivernal, manteniment, tècniques de progressió, 

orientació i interpretació de mapes en condicions 

hivernals, seguretat , planificació i logística, etc. 

No te'l pots perdre!
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BARRANCS I ESPELEO

PROMOCIÓ A L'ESPELEOLOGIA I
DATA: 15, 17, 18, 24 i 25 de Març. 
DESCRIPCIÓ: curs d'iniciació a l'espeleologia. 
Pràctiques cavitats horitzontals i verticals.

SORTIDES ESPELEO I BARRANCS
DATA: varis caps de setmana. Consultar web. 
DESCRIPCIÓ: a part dels cursos es faran 
sortides esporàdiques a diferents llocs.

INICIACIÓ AL BARRANQUISME  I

DATA: 17, 19, 20, 26 i 27 de Maig. 
DESCRIPCIÓ: formar practicant novell adquirint 
autonomia en progressió individual.

BARRANC CAP D'ANY
DATA: 31 de Desembre. 
DESCRIPCIÓ: tradicional descens de barranc 
en el darrer dia de l'any.

El CECB disposa de material propi per a la realització dels cursos. Els cursos només es duran a terme si  les 
condicions meteorològiques ho permeten i hi ha suficient gent interessada en fer-los. Per més informació i 
inscripcions a www.cecb.cat



ESCALADA

CURS ESCALADA EN ROCA II
DATA:  del 12 al 22 d'Abril. Curs FEEC. 
DESCRIPCIÓ: dotar a l’alumne per planejar i 
equipar vies d'escalada en roca.

CAMPIONAT ESCALADA INFANTIL

DATA: revisar calendari FEEC. 
DESCRIPCIÓ: punt de trobada dels joves 
escaladors. Orientació lúdica i participativa.

COPA CAT. ESCALADA DIFICULTAT

DATA: revisar calendari FEEC. 
DESCRIPCIÓ: vine a veure els millors de  
l'escalada de Catalunya.

CURS PROGRESSIÓ CRESTES
DATA: 15 i 16 de Juliol. Curs FEEC. 
DESCRIPCIÓ: curs per aprendre les tècniques 
bàsiques per progressar per crestes. 

Curs d'escalada en roca nivell 1, curs Vies Ferrades nivell 1 i curs progressió per crestes homologats per la FEEC. 
Les dates dels cursos i esdeveniments podrien canviar per motius aliens a l'organització. Per aquest motiu us 
aconsellem que reviseu les dates al calendari del nostre web, que anirem actualitzant periòdicament. Per més 
informació i inscripcions a www.cecb.cat



SUBMARINISME

DATA: 27 de Maig. 
DESCRIPCIÓ: immersió a una de les reserves 
marítimes més importants del Mediterrani.

Tots els cursos de submarinisme del CECB són titulacions FEDAS, homologades per la CMAS. A part dels cursos 
i els events, periòdicament, s'organitzen immersions col·lectives a diferents punts de la costa catalana. Per més 
informació i inscripcions a www.cecb.cat 

CURS BUSSEJADOR 1 ESTRELLA

DATA: 12, 13, 19 i 20 de Maig. 
DESCRIPCIÓ: realitzar immersions fins -25 m 
de profunditat sense entrar en descompressió.

CURS BUSSEJADOR 2 ESTRELLES

DATA: 22, 23, 29 i 30 de Set. i 6,7, 13 i 14 d'Oct 
DESCRIPCIÓ: realitzar immersions fins -30 m 
de profunditat podent entrar en descompressió.

IMMERSIÓ COL·LECTIVA MEDES IMMERSIÓ PESSEBRE TOSSA
DATA: 24 de Desembre. 
DESCRIPCIÓ: immersió col·lectiva a Tossa de 
Mar per canviar el pessebre submarí.



CAIAC

DATA: consultar el calendari. 
DESCRIPCIÓ: sortides de caiac a aigües 
tranquil·les i braves. Gratuït pels socis.

Les dates dels cursos i esdeveniments podrien canviar per motius aliens a l'organització. Aconsellem que reviseu 
les dates al calendari del nostre web, que anirem actualitzant periòdicament. Disponibilitat de lloguer de caiacs 
individuals i canoes de 4 places per 6/9 €/hora per socis/no socis. Per més informació i reserves a www.cecb.cat

ESCOLA DE CAIAC
DATA: dimecres a 16.00 h i dissabtes a 10:00 h. 
DESCRIPCIÓ: vine a aprendre a remar amb 
nosaltres al Parc de l'Agulla.

INICIACIÓ AIGÜES TRANQUIL·LES

DATA: 11 i 12 d'Agost. 
DESCRIPCIÓ: aprendre a anar en caiac, tot 
dominant les maniobres bàsiques.

SORTIDES CAIAC PAPANOELADA
DATA: 30 de Desembre. 
DESCRIPCIÓ: remada especial disfressats de 
pare Nadal al riu Llobregat, Pedret (Berga).



PARAPENT

DATA: consultar a la web a principis de Juny. 
DESCRIPCIÓ: tardes d'entre setmana a 
Collbaix per aprendre a volar en parapent.

A part dels cursos esmentats anteriorment, també realitzem vols en biplaça amb pilots titulats per la Federació 
Aèria Catalana i el Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. A més disposem de tot el material 
de vol amb condicions favorables per a l'ús dels nostres socis. Per més informació i inscripcions a www.cecb.cat 
o www.alioth.cat

DESCOBERTA DEL PARAPENT
DATA:  consultar a la web a principis de Març. 
DESCRIPCIÓ: vol en biplaça, experimentar 
amb el material i fer pràctiques d'enlairament.

PARAPENT AL PORT DEL COMTE
DATA: durant tot l'any. Reserves a la web. 
DESCRIPCIÓ: espectacular vol des de 2.100 m 
d’alçada. Preciós en qualsevol època de l’any.

TARDES AL COLLBAIX ESCOLA DE VOL
DATA: consultar dates a la web. 
DESCRIPCIÓ: cursets d’iniciació, progressió i 
perfeccionament. Formació integral de pilots.



V O L S    
B I P L A Ç A

90 €
MÉS INFO I INSCRIPCIONS A:

WWW.ALIOTH.CAT



CORAL ESWÈRTIA

DATA: 8 d'Abril. 
DESCRIPCIÓ: renovació de l'estelada al 
Collbaix, el turó més simbòlic del Pla de Bages.

La coral del CECB ha sigut una ferma ambaixadora de les cançons de muntanya i del cant coral en general, en 
diverses activitats, arreu de Catalunya i alguns cops fins i tot fora del país. La coral està oberta a totes les 
persones motivades pel cant i que treballen per la música. Si estàs interessat contacta amb la coral a 
www.cecb.cat

CONCERT DE REIS
DATA:  6 de Gener. 
DESCRIPCIÓ: tradicional concert de reis de la 
coral Eswèrtia.

MISSA DEL GALL
DATA: 24 de Desembre. 
DESCRIPCIÓ: missa amb cant al santuari de 
Joncadella i pujada del pessebre al Collbaix.

ESTELADA AL COLLBAIX ALTRES CONCERTS
DATA:  consultar a la web. 
DESCRIPCIÓ: durant tot l'any la coral Eswèrtia, 
participa en múltiples esdeveniments. 



ESDEVENIMENTS CECB

DATA: 11 de Setembre. 
DESCRIPCIÓ: entrega floral per la diada de 
Catalunya a la pl. 11 de Setembre de Manresa.

Cada any el CECB treballa pels seus socis, per promoure l'activitat a la muntanya com estil de vida i per una 
Catalunya millor. Perquè el CECB el fem entre tots! Més informació a www.cecb.cat

FESTA DEL SOCI'17
DATA:  9 d'Abril. 
DESCRIPCIÓ: aniversari del CECB. Múltiples 
activitats de totes les seccions i dinar germanor.

CINEMA DE MUNTANYA
DATA: 22 de Juny. 
DESCRIPCIÓ: dues projeccions dels millors 
films sobre activitats a la muntanya i la natura.

ENTREGA FLORAL DIADA ASSEMBLEA GRAL. ORDINÀRIA
DATA: 23 de Març. 
DESCRIPCIÓ: reunió de la Junta del CECB per 
tractar tots els temes importants de l'any. 



EL NOU CARNET FEDERATIU DE LA FEEC PER AL 
2018, AMB NOVETATS I MILLORES

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ja té disponible el llistat dels 
preus dels carnets federatius temporals corresponents a l’any 2018. Aquests documents 
completen la informació del nou pla de carnets federatius i assegurances d’aquesta 
temporada. La seva tramitació es podrà fer a partir de l’1 de gener de 2018 a través del web 
de la FEEC. Pel que fa a les millores generals:  

- Mínim augment del preu del carnet federatiu respecte l’any passat, que anirà entre els 50 
cèntims i 1 euro anuals en funció de la modalitat escollida. 

- Número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. Es manté el número de 
l’estranger, 00 34 934 957 662. 

- Es manté la tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual. S’aplica 
un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18 anys que es federi, fill 
d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor de 18 anys que es federi, s’aplica un 
35% de descompte en les seves quotes de l’assegurança. 

- Atenció telefònica en català. 
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Fes-te-la a les oficines del CECB o a 
través de la nostra web

NOVA ASSEGURANÇA MULTIESPORT SURNE 2018

www.cecb.cat
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Cobreix tot tipus d'esports : Escalada, muntanya , espeleología, kayak, 
esquí alpí, nòrdic i de muntanya, bicicleta, entre d'altres. 
Ambit geogràfic : Tot el món excepte Estats Units, Canadà i Mèxic. 
No vàlida per participació en competició. 
Has de ser soci del CECB per poder contractar l'assegurança multiesport 
AXA 2016.
Assistència mèdica en centres concertats : Il.limitat. Assistència mèdica en 
centres de lliure elecció : 1.200 euros. Mort : 6.000 euros. Invalidesa 
permanent : 6.000 euros (exclosos majors de 70 anys). Rescat : 6.000 
euros 
Preu: 86 € l'any.
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