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El 13 de gener de l'any 1922 Josep Buch i Parera,
Jaume Martorell i Agustí Sobrevia fundaren el
"Grup Excursionista Mai Enrera" nom que seria
precursor de l'actual "Club Excursionista de
Gràcia" conegut com a CEG, una entitat dedicada
a l'excursionisme que intentava salvar les
imposicions de la dictadura militar de Primo de
Rivera  al  barri de Gràcia  de Barcelona.  El 1927,
per iniciativa d'Eudald Canivell, soci del CEG, es va
fundar l'Arxiu de Gràcia.  El 1931 es va promoure
el Càmping Club de Gràcia, i ja al 1940 es creà la
Secció de Muntanya del CEG. Un any més tard
sorgiria el grup especial d'escalada (GEDE), el
1950 el grup de cantaires muntanyencs i el 1953
el Grup d'investigacions Espeleològiques (GIE). 

Gràcies a la seva
vitalitat, el CEG arriba
avui al seu 100
aniversari.
L'entitat, a més  a més, ha col·laborat en les
tasques del Congrés Excursionista Català, ha estat
promotora de la Comissió Excursionista del
Congrés de Cultura Catalana i ha tingut cura en
diverses ocasions de la renovació de la Flama de la
Llengua Catalana, entre moltes altres aportacions
rellevants, com també la de la introducció a
Catalunya i a Espanya dels senders de gran
recorregut, de la mà de Joan Cullell i Altimiras.

LA NOSTRA HISTÒRIA

"L'esperit excursionista sempre ha
vetllat per la protecció de la natura"

Joan Cervera i Batariu

Des de l'any 1972, organitza la 
 ja històrica Travessa Matagalls-
Montserrat, que en la seva
darrera edició física va comptar
amb més de 3.000 participants,
250 voluntaris i més de 8.000
seguidors a la comunitat.

Actualment i en la línia de
potenciar les activitats de
muntanya, el Club Excursionista
de Gràcia ha posat de relleu la
formació i la difusió de
coneixements, oferint cursos
d'iniciació i especialitzats en les
diferents disciplines esportives,
com a mitjà imprescindible per a
la seguretat a la muntanya.

Per la seva gran tasca, va
rebre el reconeixement, el
1992, de la Creu de Sant
Jordi i el 2004 de la Medalla
d'Honor de Barcelona.

A la fotografia: Joan Cervera i Batariu i Carles Albesa i Riba
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El CEG: un club referent
en les activitats de muntanya

Educació muntanyenca en general.

Formació personal i col·lectiva.

Pedagògica.

Cartografia, interpretació de mapes i

toponímia i ús de GPS.

Protecció i salvaguarda del patrimoni

cultural, social i natural, tant de la muntanya

com de la seva població.

Literatura i vivències personals i

col·lectives.

Comunicació escrita, oral, i audiovisual dels

seus practicants.

La preparació és una eina imprescindible per a poder gaudir de l'activitat
en les diferents disciplines de muntanya amb total seguretat.
La formació al CEG se centra en els següents eixos:

El CEG posa al servei de tots els
seus socis i sòcies una seu única i
diferencial situada al Passatge
Mulet número 4 de Barcelona, on
s'ofereixen tots els serveis per
desenvolupar de forma segura
diferents esports que es poden
realitzar a la natura (senderisme,
alpinisme, escalada, esquí de
muntanya i btt). 

També disposa de la quota "virtual",
una categoria més econòmica amb
restriccions de servei, pensada per
a promocionar la participació en
activitats esportives i per a facilitar
l'accés a la llicència federativa a
través del club.



Membres
d'honor 

M. Hble. Sr. President de la Generalitat de Catalunya

Secretari General de l'Esport

Presidenta de la Diputació

Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona

Secretario General para el Deporte  del CSD

President de la UFEC (Unió de Federacions

Esportives de Catalunya)

President de la FEDME (Federación Española de

Deportes de Montaña y Escalada)

President de la FEEC (Federació d'Entitats

Excursionistes de Catalunya)

JUNTA CEG

President
Vicepresidenta

Secretària general
Tresorera

Vocal de publicacions
Vocal de formació

Jose Francisco Lloret
Montserrat Freixas
Imma Tejero
Montserrat Olivella
Joan Manuel Alarcón
Frederic Lanzaco

Junta  actual



La Comissió del
Centenari CEG, de

caràcter organitzatiu,
neix amb la voluntat de
recollir i canalitzar totes

les propostes
d'activitats, tant de les
seccions com del Club

en general, i vetllar per
al seu bon

funcionament.

M O N T S E  F R E I X A S

Presidència: Jose Lloret i Moreno.
Vicepresidència: Montse Freixas i Soler.
Comunicació: Jordi Colomer i Gallego.
Relacions Institucionals: Francesc Sanahuja i Toledano.
Activitats: Neus Vives i Pi.
Tresoreria: Elisabet Cornadó Soler.

Membres de la Comissió: 
Marta Ventura Arasanz, Antoni Albadalejo Barreda, Olga Blan Gibert, Albert Escala
Sisquellas, Joan Cullell i Verdiell, Joan Anton Molinos, Manel Arnau i Balaguer, Carlos Pozzi
Soler, Josep Roca Ortiz, Laura Pujol Benaiges, Natàlia Llàcer i Pascual, Miquel Fernández
Azkonegi, Arnau Guardiola Ponti, Javier Rodríguez Romero, Roser Pallarès Ferrando, Rafel
Saperas i Ferraz, Maria José Sánchez Padilla, Josep Palomar Bertran, Elsa Castellà, Ida
Conesa Sanz, Rosa Maria Miró Pelechà, Felip Cabrera, Elisabet Figuera, Joan Manuel Alarcón,
Marisa Carreño Belmonte, Mireia Rovira, Natàlia Núñez de Prado, Joaquim Forgas i Picazo,
Íngrid Corominas, Gabriel Canelo i Héctor Alonso.

Membres
de la Comissió

COMISSIÓ CENTENARI



 
Travessa 
Matagalls-Montserrat

Jornades de 
prevenció en l'esport

Cicle de pel·lícules
Josep Maria Rodés

Publicacions:
Butlletí social i revista
"Mai Enrera"

COMISSIONS I ACTIVITATS

www.matagallsmontserrat.cat

 
Curs de medicina 
i socors de muntanya
www.cursmsm.org

www.cegracia.cat

https://cegracia.cat/butlletins/

http://www.matagallsmontserrat.cat/
http://www.cursmsm.org/
https://cegracia.cat/cicledepelis-josepm-rodes/
https://cegracia.cat/butlletins/


BTT

Grup de Senders

GEDE 
(Grup Especial d'Escalada)

GIE 
(Grup d'Investigacions Espeleològiques)

SECCIONS



Tota la informació sobre les seccions a www.cegracia.cat

Esquí de muntanya

Muntanya

Grup de famílies

Cantaires muntanyencs

A.E. Pere Rosselló



Inscripcions a activitats
Sortides Esquí de travessa
Baixa, mitjana i alta muntanya
Sortides BTT
Senderisme (interior i exterior)
Inscripcions a cursets i formacions.
Desenvolupament webinars
formatius a través d’una nova
plataforma online
formacio.cegracia.cat

NOUS PROJECTES
 
Reforma de la seu social per a una millor
atenció al soci i un millor lloc de trobada
i socialització.
 

Actualització de l’administració i la
comunicació:

La defensa de la naturalesa, la
conservació del patrimoni
cultural del nostre país i el desig
del descobriment de les
muntanyes formen part del
valors essencials del munta-
nyisme. La companyonia, la
solidaritat i l'humanisme són
també part d'aquest valors. 
L’accés a les muntanyes i la
formació en la pràctica de l'alpi-

-nisme i els esports de
muntanya, juntament amb la
prevenció i la seguretat són els
eixos imprescindibles actual-
ment. En La celebració del
centenari de la seva fundació, el
Club Excursionista de Gràcia vol
emprendre una nova etapa amb
els valors dels primers
fundadors per a fer realitats
nous projectes, en una societat
diversa i canviant.  Aquest era i
serà el nostre lema:

FUTUR DEL CEG

Els valors en l'activitat 
de muntanya

Mai Enrera!

https://cegracia.cat/formacions


CALENDARI D'ACTIVITATS

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Festa presentació Centenari
Pujada al campanar de La Vila
Gimcana per Gràcia
Inscripció del Club al registre d'entitats centenàries

Travessa esquí de muntanya pels Pirineus
Trobada de la secció Esquí de Muntanya Vallter-Mentet
Setmana de filmografia de Muntanya

Dia de la Terra
Xerrada sobre natura a Collserola
Inauguració Exposició fotogràfica i recull de notícies 100a

Sortida amb activitats i jocs a la natura del grup Famílies
Primera "Directa Tibidabo"
Ascensió a la Punta Oliveras amb esquís

Taules rodones:
El futur de l'himalaisme
El futur de les entitats excursionistes
Jornades de Prevenció i seguretat en la pràctica
esportiva

Activitat de l a secció GEDE (escalada) d'alt nivell
Sortida secció de Muntanya
Sortida secció Esquí de Muntanya a Groenlàndia
Trobada a la Cova Meravelles i sortida a Mallorca de la
secció GIE (espeleologia i barrancs)
Inici de la volta als Pirineus per relleus de la secció BTT

LIIIª Flama de la Llengua Catalana a Prada de Conflent
Recorregut per Catalunya
Renovació de la flama a Montserrat
Eslàlom Social (Trofeu Josep Maria Guillaumet)



Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Ascensió a la Punta Oliveras (secció de Muntanya)
Viatge - expedició de la secció BTT

Presentació del Llibre del Centenari
Webinars sobre totes les activitats del Club

Desembre Concert de Nadal a càrrec dels Cantaires Muntanyencs

Gener 2023

Al llarg de l'any

CLAUSURA del Centenari i Diada del Club

100 Vies d'Escalada
100 Ascensions per part de la secció Muntanya
Senders: Matagalls-Montserrat en 6 etapes

Sortida col·lectiva a Montserrat
"Pedalem la Matagalls-Montserrat" (BTT)

Homenatge a Carles Albesa



PRESSUPOST



 

Ens trobaràs a:
Passatge Mulet 4, 08006 de
Barcelona.
Horari:
De dilluns a divendres no festius 
de 18h a 21h.
 
E-mails:
comissiocentenari@cergacia.cat
comunicacio@cegracia.cat
cegracia@cegracia.cat
 
Telèfons:
93 237 86 59 (en horari d'atenció)
620 48 38 09 (WhatsApp)
 

Adreces de
contacte

"La importància dels valors
en l'esport de muntanya"

@clubexcursionistadegracia

@cegraciacat

@clubexcursionistadegracia

Club Excursionista de Gràcia

www.cegracia.cat




