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La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya és en ple procés de transformació, amb unes 
instal·lacions renovades a Barcelona i un nou organigrama de gestió. La Federació ha crescut 
molt en poc temps i calia dotar-la de noves infraestructures i actualitzar-ne el funcionament. No ho 
hem acabat perquè tot just ara som en plena transformació. Al mateix temps, no parem de créixer; 
no només en nombre d’entitats associades o persones federades, també en les activitats 
esportives, socials i culturals de tota mena, organitzades arreu del territori. Potser ara són més 
evidents els canvis que estem realitzant, però tenen l’origen en la legislatura anterior, quan vam 
fer els estudis pertinents per fer les reformes de la seu i una auditoria per millorar-ne la gestió 
interna. 
 
Un dels aspectes en el que s’ha incidit es en la 
gestió dels refugis, en concret, al refugi de Certascan 
i atenent a lo acordat a l’Assemblea de Novembre, 
es va demanar al perit de CASER que agilitzés 
l’el.laboració de l’informe. Atesa l’impossibilitat física 
d’accedir al refugi per acumulació de neu aquest 
hivern, l’informe pericial s’ha retrassat. En aquest 
moment estem ja parlant amb ell, i treballant per 
tancar l’informe definitiu. Indicar també que s’ha 
canviat de companyía d’assegurances (de CASER a 
La Caixa). Al refugi de Santa Cecilia, informar que es 
va guanyar en segona instància i l’arrendatari ha 
recorregut la sentència. L’Àrea de Territori, com les 
altres àrees, esta fent una magnífica feina. 
 
Entre tots volem actualitzar i impulsar la Federació 
per situar-la entre les primeres en tots els àmbits. 
Per això s’han fet canvis importants en l’organigrama 
de la Federació i s’han fet obres de reforma integral 
dels espais de treball, trobada i reunions a la seu. 
També estem capficats a atendre les necessitats de 
les entitats excursionistes i els clubs esportius, i a 
oferir serveis actualitzats i amb valor afegit. Al mateix 
temps, volem ser molt transparents; n’és una mostra 
la publicació de tot el que fem i la documentació que 
es fa arribar a les entitats i als federats. Per fer-ho 
possible, comptem amb una plantilla molt implicada 
amb el funcionament de la Federació. 
 
En un moment determinant per a l’economia i el futur del país, volem agradar als nostres 
patrocinadors, atreure’n de nous i donar servei de primer nivell a totes les entitats que formen part 
d’aquest projecte compartit que és la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Tenim el 
repte d’obrir-nos i donar servei amb valor afegit al nostre propi entorn, que és el de 
l’excursionisme i els esports de muntanya. El nou web, la intensa activitat a la xarxa o la nova 
revista Vèrtex són una bona mostra del que pretenem, com també ho són les obres integrals que 
s’estan fent a la seu de l’excursionisme de Catalunya. Volem continuar sent el referent de la 
muntanya, sense perdre de vista els canvis que s’estan produint en el nostre entorn. 
 
Els pròxims canvis potser seran més subtils, però segurament seran els més importants. La 
iniciativa més important que durem a terme en els pròxims mesos és la continuïtat, perquè 

 
 
 

“Volem actualitzar 
i impulsar la Federació 

per situar-la 
entre les primeres 

en tots els àmbits” 
	  



	  

	  

seguirem rigorosament el programa administratiu i econòmic engegat la legislatura anterior. 
Aquest ens permet fer les activitats previstes i oferir suport a les entitats sense la necessitat de 
dependre de les subvencions. Relacionat amb això, estem generant nous canals d’ingressos per 
ser més autònoms i sostenibles. 
 
Es tracta d’obtenir més recursos amb la màxima transparència. Per exemple, estem treballant en 
la modernització de la xarxa de refugis de la FEEC per aconseguir oferir el millor servei. També 
treballem en una proposta de reestructuració de la formació pròpia i de la que ofereixen les 
entitats. I estem actuant intensament perquè totes i cadascuna de les activitats de muntanya 
organitzades per les entitats tinguin la visibilitat i la projecció que es mereixen. 
 
Hi ha molta gent implicada en el funcionament de la Federació: des de la junta directiva, amb un 
treball voluntari i sempre fora d’hores, fins als treballadors de les diferents àrees de gestió, sense 
oblidar la important tasca que fan els equips tècnics al capdavant de les seleccions esportives i 
dels centres de tecnificació. La gestió esportiva i administrativa que s’està realitzant a la Federació 
que presideixo està funcionant com un rellotge suís per fer que, entre altres aspectes, l’esport de 
muntanya federat tingui una incidència internacional. 
	  
Jordi Merino i Urbano 
President	  



	  

	  

Altes 
 

• Associació d’Esports de Muntanya de Capellades (Regió 7) 
 

• Associació Excursionista Camarlenca Terra de Fang (Regió 5) 
 

• AE i de Lleure de Montornès del Vallès (Regió 1, el Vallès) 
 

• Associació Bescanó Corre - SE (Regió 2) 
 

• Club Atlètic Santa Fe (Regió 9) 
 

• Club d’Atletisme d’Olot6 Terra de Volcans (Regió 2) 
 

• Club Esportiu Tordera (Regió 1, el Maresme) 
 

• Club Esportiu Aurun Store (Regió 1 - el Baix Llobregat) 
 

• Club Esportiu Prorunners (Regió 1, el Barcelonès) 
 

• Club Excursionista Alliberadrenalina (Regió 4) 
 

• Club Excursionista Dona Alpina (Regió 1, el Vallès) 
 
 
Baixes 
 

• Associació Cultural l’Ocell Negre - SE (Regió 8) 
 

• Club Centre Excursionista de Vacarisses (Regió 1, el Vallès) 
 

• Club Esp. Palestra (Regió 2) 
 

• Unió Excursionista Mestral (Regió 4) 
 



	  

	  

Canvis i noves incorporacions a la Junta Directiva: 
 

• Maritxell Soler, en substitució de Juanjo Garra 
 

• Carme Oro, en substitució de Josep A. Sancho 
 

• Joan Presseguer, en substitució de Pere Morcillo 
 

• Ramon Regí, en substitució de Núria Crespiera 
 
 
Junta Directiva de la FEEC actual: 
 

• President: Jordi Merino 
 

• Vicepresident primer: Josep Maria Peixó 
 

• Vicepresident segon: Lluís Simó 
 

• Vicepresident tercer: Josep Casanovas 
 

• Secretaria: Carme Delgado 
 

• Tresorer: Josep D. Balagueró 
 

• Director tècnic esportiu: Marcial Alemán 
 
• Vocals: 

 
  Carles Xavier Pons 
  Agustí Sala 
  Jaume Teixidó 
  Joan Casòliva 
  Antoni Ricart 
  Jordi Magriñà 
  Meritxell Soler 
  Ramon Regí 
  Carme Orò 
  Joan Presseguer 
 



 

 

Àrea d’Administració 
 
Llicències per categories d’edat i sexe 
 

Categories d'edat i sexe Nombre de 
federats % Homes Dones 

Sub-14 3.351 9,13 1.780 1.571 
Sub-17 1.022 2,78 622 400 
Sub-18 219 0,60 164 55 
Major 32.109 87,49 22.153 9.956 
  36.701 100,00% 24.719 11.982 
 
Homes 24.719 67,35%   
Dones 11.982 32,65%   
     
Federat més veterà 24/06/1921 93 anys   
Federat més jove 01/10/2012 14 mesos   

 

 
 
 
 
 
Llicències per modalitats 
 

Modalitat 
Habilitació llicència Nombre de 

federats/ % 
FEEC FEEC+FEDME 

Sub-14 2.821 530 3.351 9,12 
Sub-17 781 241 1.022 2,79 
Sub-18 132 87 219 0,60 

Majors A 5.000 456 5.456 14,87 
Majors B 874 242 1.116 3,04 
Majors C 9.551 4.463 14.014 38,18 
Majors D 4.570 6.924 11.494 31,32 
Majors E 7 22 29 0,08 
TOTAL 23.736 12.965 36.701 100,00% 

 64,67% 35,33%   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                  Nombre de federats                                 Llicències habilitades 
                               FEEC   FEEC+FEDME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evolució del nombre de llicències FEEC (1998 - 2013) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Any Llicències 

1998 11.479 
1999 13.349 
2000 15.449 
2001 17.185 
2002 18.495 
2003 20.122 
2004 21.282 
2005 23.846 
2006 25.261 
2007 26.389 
2008 28.463 
2009 30.975 
2010 34.961 
2011 36.576 
2012 37.846 
2013 36.701 
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2004 - 2013) 
 
 
 

        HOMES     DONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Evolució del nombre d’entitats (1998 - 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Any Homes Dones 

2004 15.169 6.113 
71,28 % 28,72 % 

2005 16.809 7.037 
70,49 % 29,51 % 

2006 17.628 7.633 
69,78 % 30,22 % 

2007 18.232 8.157 
69,09 % 30,91 % 

2008 19.471 8.990 
68,41% 31,59% 

2009 
20.948 9.991 
67,74% 32,26% 

2010 23.579 11.382 
67,44% 32,56% 

2011 24.466 12.110 
66,89% 33,11% 

2012 25.328 12.518 
66,92% 33,07% 

2013 24.719 11.982 
67,35% 32,65% 

Any entitats 
1998 282 
1999 293 
2000 304 
2001 310 
2002 312 
2003 316 
2004 321 
2005 332 
2006 340 
2007 347 
2008 355 
2009 374 
2010 396 
2011 406 
2012 418 
2013 427 
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Nombre de socis de les entitats (1998 - 2013) 
 
 
 
 

Any Socis entitats 
1998 52.445 
1999 52.446 
2000 53.223 
2001 53.537 
2002 54.633 
2003 57.590 
2004 57.971 
2005 61.372 
2006 61.808 
2007 63.150 
2008 63.399 
2009 65.305 
2010 63.712 
2011 67.300 
2012 69.067 
2013 72.623 
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Creixement interanual de llicències (1997 - 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Llicències Increment 
interanual 

Increment 
interanual 
acumulat 

1997 9.478   
1998 11.515 +2.037   
1999 13.382 +1.867  +3.904  
2000 15.449 +2.067  +5.971  
2001 17.185 +1.736  +7.707  
2002 18.495 +1.310  +9.017  
2003 20.122 +1.627  +10.644  
2004 21.282 +1.160 +11.804  
2005 23.846 +2.564 +14.368 
2006 25.261 +1.415 +15.783 
2007 26.389 +1.128  +16.911 
2008 28.463 +2.074 +18.985 
2009 30.975 +2.512 +21.497 
2010 34.961 +3.986 +25.483 
2011 36.576 +1.615 +27.098 
2012 37.846 +1.270 +28.359 
2013 36.701 -1.145 +27.223 



 

 

Distribució geogràfica dels federats 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regió Federats Percentatge 

 

Regió I - Baix Llobregat 2.733 7,45% 
Regió I – Barcelonès 7.044 19,19% 
Regió I – Maresme 1.344 3,66% 
Regió I – Vallès 5.394 14,70% 
Regió II 4.555 12,42% 
Regió III 1.495 4,07% 
Regió IV 3.016 8,22% 
Regió V 801 2,18% 
Regió VI 3.892 10,60% 
Regió VII 2.845 7,75% 
Regió VIII 1.875 5,11% 
Regió IX 1.707 4,65% 
Total 36.701  



 

 

Quadre general de llicències 2013 
 

Categories Habilitació 
llicència Sexe Modalitat Totals Única 

Sub-14 

FEEC 
Home 1.501 

3.351 

Dona 1.320 
Total 2.821 

FEEC+FEDME 
Home 279 
Dona 251 
Total 530 

Sub-17 

FEEC 
Home 462 

1.022 

Dona 319 
Total 781 

FEEC+FEDME 
Home 160 
Dona 81 
Total 241 

  A B C D E  

Sub-18 

FEEC 
Home 25 - 56 17 - 

219 

Dona 14 - 17 3 - 
Total 39 - 73 20 - 

FEEC+FEDME 
Home 2 - 33 31 - 
Dona 2 2 14 3 - 
Total 4 2 47 34 - 

Major 

FEEC 
Home 2.421 626 6.978 3.329 4 

32.109 

Dona 2.579 248 2.573 1.241 3 
Total 5.000 874 9.551 4.570 7 

FEEC+FEDME 
Home 233 167 3.198 5.179 18 
Dona 223 75 1.265 1.745 4 
Total 456 242 4.463 6.924 22 

TOTAL 

FEEC Total 5.039 874 9.624 4.590 7 
32.328 

FEEC+FEDME Total 460 244 4.510 6.958 22 

TOTAL   5.499 1.118 14.134 11.548 29 



 

 

Sinistralitat 
 
Llicències 2012 - 2014 

     
        

  
FEEC   Habilitades   TOTAL   

Llicència Categoria 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
  A 4.419 5.000 369 456 4.788 5.456 
  B 700 874 219 242 919 1.116 

Majors C 8.899 9.551 5.142 4.463 14.041 14.014 

 
D 4.670 4.570 8.046 6.924 12.716 11.494 

 
E 4 7 18 22 22 29 

 
A 41 39 5 4 46 43 

 
B 3 0 2 2 5 2 

Sub18 C 78 73 29 47 107 120 

 
D 32 20 33 34 65 54 

 
E 0 0 0 0 0 0 

  
754 - 429 - 1.183 - 

Sub17 C - 652 - 122 - 774 

 
D - 129 - 119 - 248 

  
2.992 - 952 - 3.944 - 

Sub14 C - 2.321 - 324 - 2.645 

 
D - 500 - 206 - 706 

TOTAL   22.592 23.736 15.244 12.965 37.836 36.701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informació VidaCaixa 
 

Nombre de sinistres per mes d'ocurrència 

 
2010 2011 2012 2013 

Mes 
ocurrència Exped. Serv. Exped. Serv. Exped. Serv. Exped. Serv. 

1 134 832 189 1.059 188 1.033 202 957 

2 198 1.115 219 1.068 216 1.126 220 940 

3 255 1.148 258 1.319 273 1.307 276 1.175 

4 203 1.019 216 1.085 251 1.070 278 1.276 

5 237 1.209 250 1.248 260 1.050 278 1.035 

6 192 881 187 822 234 938 232 920 

7 177 941 216 893 204 935 217 1.002 

8 209 1.018 212 830 183 808 193 664 

9 198 777 228 866 214 890 232 904 

10 186 891 227 1.149 196 758 214 849 

11 197 728 200 798 196 764 213 910 

12 155 723 182 871 196 782 213 911 

Total 2.341 11.282 2.584 12.008 2.611 11.461 2.768 11.543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Federats adults. VidaCaixa 
 
 

Núm. de sinistres Anualitat  
Activitat esportiva 2011 2012 2013 

ACTIVIDAD EXCLUIDA 8€   19 23 
ACTIVIDAD EXCLUIDA NO ID   3 4 
ALPINISMO C 3 10 18 
ALPINISMO D 6 14 24 
ALTA MONTAÑA C     11 
ALTA MONTAÑA D     15 
BARRANQUISMO C 15 16 22 
BARRANQUISMO D 30 26 24 
BICICLETA MONTAÑA (BTT) C 74 129 120 
BICICLETA MONTAÑA (BTT) D 177 145 132 
CAMPAMENTOS C     2 
CANICROSS C     1 
CARRERA MONTAÑA C 31 166 385 
CARRERA MONTAÑA D 41 172 252 
CARRERAS 2   

 CICLISMO 2     
DUATLÓN MONTAÑA D   1 3 
ENTRENAMIENTO 38   

 ESCALADA C 223 223 198 
ESCALADA D 236 269 230 
ESCALADA E 1 2   
ESPELEOLOGIA C   1 1 
ESQUI 265 168 33 
ESQUÍ DE PISTA D   65 145 
ESQUÍ DE PISTA T     

 ESQUÍ DE TRAVESIA D   5 85 
ESQUÍ NÓRDICO D     28 
EXCURSIONISMO A   1 5 
EXCURSIONISMO B   7 12 
EXCURSIONISMO C   10 50 
EXCURSIONISMO D   5 34 
MARCHA A     7 
MARCHA B   3 13 
MARCHA C   11 54 
MARCHA D   5 34 
PENDIENTE INFORMACION 150   54 



 

 

RAIDS MONTAÑA D     3 
RAQUETAS NIEVE C   1 16 
RAQUETAS NIEVE D   5 7 
SENDERISMO / MARCHA 105 73 3 
SENDERISMO A   3 33 
SENDERISMO B 4 29 93 
SENDERISMO C 551 468 300 
SENDERISMO D 566 447 208 
SENSE MECANISME LESIONAL 29 50 13 
SNOWBOARD D   9 3 
SNOWBOARD D  6 5 23 
Total 2555 2566 2721 

 



	  

	  

Àrea de Comunicació i Màrqueting 
 
Revista Vèrtex 
 
Els sis números publicats el 2013 han tractat els principals esports que es poden practicar a la 
muntanya i han reflectit l’activitat organitzativa de les entitats excursionistes catalanes i de la 
Federació que les aglutina. Els reportatges han viatjat des del Pirineu i altres serralades del país, 
fins a zones més llunyanes (el número especial s’ha dedicat a les Canàries), amb el fil conductor 
de la pràctica esportiva a la muntanya. És el mateix esperit amb què la FEEC coordina tantes 
competicions, copes, circuits i campionats, a més d’altres activitats de caire cultural que acaben 
de vertebrar el moviment excursionista català. 
 
El 2013 també ha estat l’any de la preparació de la nova etapa de la revista Vèrtex, amb la 
preparació d’un nou disseny, una nova maquetació, l’ampliació del Consell Assessor i l’increment 
del número de pàgines. La publicació del primer número de la nova revista Vèrtex es va fer 
coincidir amb l’inici d’any. La nova revista es va presentar al Palau Robert de Barcelona. 
 
Tirada, audiència i subscriptors 
 
161.120 exemplars (26.854 exemplars de mitjana) durant el 2013. 
• Federats que van rebre la revista Vèrtex l’any 2012: 162.020 
• Federats que van rebre la revista Vèrtex l’any 2013: 158.760 (-3.260 federats) 
 
Dades de la 1a onada 2014 de l’Estudi General dels Mitjans (EGM) a Catalunya. Període de 
treball de camp: Any mòbil abril 2013 - març 2014. 
 
• La revista Vèrtex ocupa la 5a posició dins el rànquing de publicacions temàtiques en català, 

amb 42.000 lectors, només per darrere de les publicacions Sàpiens, Descobrir Catalunya, 
Time Out Barcelona i Cuina. 

 
• Per demarcacions territorials, la Vèrtex ocupa el 5è lloc a l’àrea de Barcelona, amb 30.000 

lectors, i el 2n lloc a l’àrea de Lleida, amb 5.000 lectors. 
 
Subscripcions a la revista Vèrtex 2013: 619 subscripcions de les quals 294 són gratuïtes (refugis, 
Consells Comarcals, Organismes oficials, albergs) i 325 de pagament (51 biblioteques). 
Aproximadament: 8.352,50 euros 
 
Ingressos per publicitat i subvencions 
 
• Nombre d’anunciants únics el 2013: 54 marques o empreses. 
• Anuncis per núm.: 22 (246), 25 (247), 23 (248), 19 (249), 24 (250), 27 + 1 encartament (251). 
• Facturació 2013: 68.620,15 euros; intercanvi: 4.457,00 euros. Total: 73.077,15 euros 
 
 
Subvenció 2013: es van rebre 4.380,00 euros de la Generalitat de Catalunya per la concessió de 
la subvenció estructural a publicacions periòdiques en suport paper. 
 
 
 



	  

	  

Núm. 246 (gener-febrer). Esclat de bon alpinisme 
- Ordesa. Té la llum, de Pito Costa. 
- Pic de la Pala de Sudorn. Somni i sojorn, de Pako Crestas. 
- Copa Catalana de Caminades de Resistència. L’èxit de caminar, de Josep Llusà. 
- Enric Aguadé Sans. Un gran recorregut, de Miquel Juncosa. 
- Entrevista. Miquel Lusilla, de Josep Maria Cuenca. 
- Cova del Drac. Llegenda de pedra, d’Òscar i Albert Masó. 
- Camí de la Sal. Gust per la història, del Consell Comarcal del Bages. 
- La Clusa. Un refugi pairal, d’Enric Faura. 
 
  
Núm. 247 (març-abril). Escenes de pel·lícula 
- Yosemite. El cor de l’escalada nord-americana, de Pep Soldevila. 
- High Cascade Mountains. Volcans i gegants, de Gerard Talavera. 
- Chilkoot Trail. El camí de l’or, de Jordi Canal-Soler. 
- Parcs nacionals de Utah i Arizona. Fins on arriba la vista, de Jordi Ferrando. 
- Entrevista. Iker i Eneko Pou, de Pep Soldevila. 
- De Núria al Canigó. Tocats pel torb, de Xavier Grivé. 
- Vall Fosca. Clarament intensa, de Lluís Cisneros. 
- Cap del Rec. El gran mirador del Cadí, de Manel García. 
 
  
Núm. 248 (maig-juny). Va sobre rodes 
- Parc Natural de l’Alt Pirineu. Pedals del nord, de David Guiu i Olga Rovira. 
- Gokyo i campament base de l’Everest. Un tast de cel, de F. Xavier Ambròs. 
- Travessa del Pirineu català per les crestes, d’Albert Valldepérez i Joan Escalé. 
- 100 cims. Caminar, escriure, fotografiar..., de la redacció Vèrtex. 
- Entrevista. Ramon Quadrada, de Xavier Maduell. 
- Raids d’esports de muntanya. Aventura per a tots els públics, de la redacció Vèrtex. 
- Pont del Diable. Excursió al passat, de Xavier Martorell. 
- Alt Berguedà i Alt Solsonès. Alternativa a l’alt Pirineu, de Pako Crestas. 
 
  
Núm. 249 (juliol-agost). Terra i mar 
- Cala Montgó. Escalades amb gust de salabror, d’Ivan Ruiz. 
- Pla d’Anyella. Patrimoni ramader, de Joan M. Vives i Teixidó. 
- Primers alpinistes catalans als Andes. Una visió des del cim, de Josep Fatjó. 
- Entrevista. Emma Roca, d’Enric Faura. 
- Vall Maira. Un Pirineu al Piemont, de Pilar González. 
- De la Mediterrània al Cantàbric amb BTT, de Manel García. 
- Ressenyes excursionistes. Sensibilitat divulgadora, de S. Fernández, M. Casabella i N. Martínez. 
- Refugi Vicenç Barbé. La casa blanca, de Xavier Maduell. 
 
  
Núm. 250 (setembre-octubre). Illes Canàries: L’erupció de l’oceà 
Illes Canàries. Les set navegants, de Ramon Casilllas. 
- Illes Canàries. Les set navegants, de Ramón Casillas. 
- Teide. Objectiu de gamma alta, de Pedro Manuel Millán del Rosario i Javier Martín-Carbajal. 
- Els revolts del paisatge. El Hierro, de Sara Sans; La Gomera, de Jesús Peña; La Palma, de Daniel Martín; 
Gran Canària, de Antonio Santana; Fuerte ventura, de Wilfredo Pérez; Lanzarote, de Pito Costa. 
- Cursa al paradís, de Pedro M. Millán del Rosario. 
- La via canària cap a l’excel·lència, de Javier Martín-Carbajal. 
- L’escalada més eruptiva, de Jorge Ortega, Fernando Guerra i Héctor Gómez. 
- Tenerife. Rodar sense parar, de Plácido Torres i Héctor González. 
- Lanzarote i Fuerteventura. Les bicicletes són per a tot l’any, de Manel Broch i Manel García. 
- Immersió a l’aventura, de Goyo Oliva, Víctor Fornié i Javier Martín-Carbajal. 
 

 

Núm. 251 (novembre-desembre): El blanc diferencial 
- Val d’Aran. El blanc diferencial, de Samuel Colomer. 
- XIII Premi Vèrtex. Atenció al detall, de David Claret i David Sancho. 
- Auyán Tepuy. Expedició de vertigen, de M. Rosa Aregall i Josep M. Parareda. 
- Entrevista. Emili Civís, d’Albert i Òscar Masó Garcia. 
- Vallon du Diable. Els ullals del dimoni, de Xavier Gallach. 
- Vall de Llémena. Al·lèrgia a la multitud, de Pol Vancells. 
- Refugi Lluís Estasen. El guardià del Pedraforca, de Josep Llusà. 
 

 
 



	  

	  

XIV Premi Vèrtex 
 
El Premi Vèrtex, convocat per la Federació i Cossetània Edicions, està destinat a un recull 
d’itineraris que abraci una zona determinada de Catalunya, Andorra, el País Valencià, les Illes 
Balears o aquests territoris en general, en qualsevol modalitat d’esports de muntanya: 
senderisme, muntanyisme, alpinisme, BTT, descens de barrancs, esquí de muntanya, rutes 
amb raquetes, escalada, etc. I el Premi es lliura en el transcurs de la Festa de la FEEC. 
 
L’any 2013 el Premi Vèrtex es va declarar desert, tot i això, el jurat va decidir atorgar dos 
accèssits, publicats per Cossetània Edicions. 
 
 

  
 
 
  



	  

	  

Web de la FEEC 
 
El web de la FEEC és el portal de referència de 
les entitats excursionistes i els clubs esportius 
de competicions d'esports de muntanya a 
Catalunya. Difon notícies i activitats amb una 
actualització diària sobre el món de 
l'excursionisme català: més de mil fitxes 
d'informació diferent a l'any. 
 
Publica la informació de les competicions 
oficials dels esports de muntanya: vuit 
calendaris diferents, més de vint competicions 
oficials, més d'un centenar de cites esportives. 
Manté un servei permanent d'informació i 
recursos per a la pràctica de l'excursionisme i 
els esports de muntanya. 
 
Des del mes de novembre de 2013, el web de 
la FEEC ofereix una nova imatge, continguts 
renovats i noves funcionalitats. 
 
 
Publicitat 
 
El web de la Federació és un suport 
comunicatiu que serveix per reforçar les 
accions de màrqueting. Tot i això, genera 
ingressos de publicitat,  
 
Total facturat el 2013: 4.776,00 euros 
 
 
Estadístiques 
 
Resum anual de Google Analytics: 
 

• 67.000 visites mensuals. 
 

• 38.000 usuaris únics mensuals. 
 

• 213.000 pàgines vistes mensualment. 
 

• 2.200 visites diàries. 
 

• 7.000 pàgines vistes diàriament. 
 

 

 
 
 



	  

	  

Notícies del web 
 

 
 

Mesos 2013 Núm. Notícies Mesos 2014 Núm. Notícies 
Gener 37 Gener 2014 40 
Febrer 48 Febrer 2014 58 
Març 58 Març 2014 67 
Abril 49 Abril 2014 80 
Maig 62 

  Juny 47 
  Juliol 43 
  Agost 25 
  Setembre 38 
  Octubre 42 
  Novembre 53 
  Desembre 35 
  Total 537 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Nombre de notícies del web per categories 
 
 
100 cims 6 
Activitats culturals 58 
Activitats formatives 28 
Alpinisme 39 
Altres 31 
BTT 2 
Caminades resistència 15 
CTAC 11 
CTCMC 9 
CTEEC 14 
CTEMC 12 
Curses ultra 26 
Curses muntanya 99 
Barrancs 13 
Dona i esports de muntanya 8 
ECAM 2 
Entitats 31 
Escalada 45 
Escalada esportiva 54 
Esquí muntanya 51 
Excursionisme 43 
Expedicions 2 

FEEC 78 
Formació calendari 2 
GFTAC 6 
Cavall Bernat 1 
Joventut 2 
Marxes tècniques 15 
Medi ambient 10 
Medicina 1 
Meteorologia 1 
Azimut 1 
Raids 9 
Raquetes de neu 23 
Refugis 6 
Refugis de la FEEC 5 
Revista Vèrtex 7 
Seguretat i prevenció 14 
Selecció escalada 11 
Selecció esquí muntanya 10 
Selecció curses muntanya 35 
Selecció raquetes 7 
Senders 16 
Zones sotmeses a 
regulacions 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Butlletí Electrònic 
 
El Butlletí Electrònic de la FEEC s’elabora amb 
informació destacada de l'activitat generada per 
la Federació a la xarxa. El 2013 va tancar l’any 
amb més de 7.900 subscriptors actualitzats 
permanentment. 
 
Duran aquest any es van enviar un total de 23 
Butlletins Quinzenals de la FEEC, tots amb el 
patrocini del diari d’El 9 Esportiu: 
 
9 de gener 
23 de gener 
6 de febrer 
20 de febrer 
6 de març 
20 de març 
3 d’abril 
17 d’abril 
1 de maig 
15 de maig 
29 de maig 
12 de juny 
26 de juny 
10 de juliol 
24 de juliol 
7 d’agost 
28 d’agost 
10 de setembre 
25 de setembre 
10 d’octubre 
23 d’octubre 
7 de novembre 
20 de novembre 
11 de desembre 
 

 
 



	  

	  

Xarxes socials: presència i dades globals 
 
Twitter 11.200 tuits, 568 fotos i vídeos, 360 seguint, 9.692 

seguidors, 242 preferits.  
Pàgina 
Facebook 

6.600 m’agrada, 30.300 abast total 

Google+ Obert el 2014. 
Linkedin Obert el 2014. 
Instagram 87 fotografies (126 a maig de 2014) 

1.089 seguidors (maig de 2014) 
 
 
Accions especials als mitjans de comunicació 
 
• 10 anys de Gorgs, a Tortosa. 
 
• Presentació de la Selecció d’Esquí de Muntanya, a la Molina. 
 

 
Llistat de les activitats 
 
Principals activitats pròpies 
 
• Trobada anual dels “100 Cims” 
• Trobada del Cavall Bernat a Montserrat. 
• Festa anual de la FEEC. 
• Assemblees de la FEEC. 
• Entrega de premis de les diferents disciplines. 
• Estades, campaments i reunions de la UIAA. 
• Aniversaris i festes de les entitats de la FEEC 
 
Activitats en què hi col·labora i participa la FEEC 
 
• Festival BBVA de Cinema de Muntanya, de Torelló. 
• Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, a Montserrat. 
• Festa de la Cançó de Muntanya, amb el Centre Excursionista els Blaus, Sofia Daura. 
• Fira de Muntanya i la Fira del Llibre de Muntanya, a Vic. 
• Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Andorra. 
• Trobada de les Pubilles Escaladores, dins del Programa Dona i Esports de muntanya, a la 

Vall Fosca (el Pallars Jussà), el 20 i 21 d’abril. 
• Marxa d’Oxfam Intermón Trailwalker. 
• Fira dels Esports Federats, al Canal Olímpic de Castelldefels. 
• Dia Mundial de l'Activitat Física, passejades per l'entorn del Canal Olímpic i el Parc Agrari 

del Baix Llobregat, el 6 d'abril. 
• BCN Esport i Natura Festival, a les esplanades del Palau Sant Jordi, a la muntanya de 

Montjuïc de Barcelona. 
• Diada Verdaguer Excursionista, organitzada per la Comissió Verdaguer Excursionista que 

està formada per diverses entitats federades. 
• Mostra d'Audiovisuals i Fotografia de Muntanya, a la Farinera de Barcelona, al districte 

barceloní de Sant Martí. 



	  

	  

• Campus d’Estiu i Esport 2013 de la UFEC, en el marc del Campus Estiu i Esport 2013 a 
Alella, al juliol. 

• Sky Games, amb els atletes de la Selecció Catalana de Curses per Muntanya, al juliol. 
• Dia Internacional de les Muntanyes, amb un concurs fotogràfic i difusió a través de les 

xarxes socials, l’11 de desembre. 
• Diada Nacional de Catalunya, amb una representació d’esportistes al Camp Nou, ofrena 

floral al monument de Rafael Casanova, carpa informativa i venda de productes al passeig 
de Lluís Companys de Barcelona. 

 
Altres: Conferències, projeccions, exposicions, audiovisuals, fires, festes, etc... 
 
• Mostra, Muntanya i Aventura de Figueres, del 14 al 30 de novembre. 
• Festa dels Súpers, a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona, a l’octubre. 
• Festa de l’esport i el Turisme Actiu al Berguedà, Fira de Berga, setembre 2013. 
• Mostra d'entitats dels Països Catalans. 
• Saló de la infància - Festival de la Infància de Barcelona. 
• Saló de Blanes, a la Ciutat Esportiva de Blanes, al desembre. 
• Mostra d'Associacions de Barcelona, amb la FOCIR, dins del marc de les Festes de la 

Mercè, a la plaça de Catalunya. 
• Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus, Picurt, a la Seu d'Urgell i a Artedó, a l'Alt 

Urgell, mes de juny, organitzada per l'Associació CEP (Cultura i Entorn del Pirineu). 
• Outdoor Sports Experience, la festa activa dels esports d'aventura i oci a l'aire lliure que va 

ser al setembre a l'exterior del Palau Sant Jordi (Barcelona). 
• Concurs de Ressenyes Excursionistes de la Secció Excursionista del Foment Martinenc. 
 
                                                                                                                    
Activitats itinerants excursionistes 
 
• Fira Muntanyum, a Duesaigües, el Baix Camp, al peu de la serra de l'Argentera i de Pradell, 

la primera fira de les comarques de Tarragona dedicada al turisme rural, els viatges i la 
muntanya. 

• Taller de Marxes Dufour entre alumnes de Secundària, de la mà del Centre Excursionista 
Molins de Rei, amb la col·laboració de l’equip del Comitè de Marxes de la FEEC. 

 
 
Altres activitats 
 
• Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, amb la Federació d’Entitats Contra el 

Càncer. 
• “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, al Circuit de Catalunya, 2 de juny. 
• Jornada solidària dels Mossos d’Esquadra al Canal Olímpic de Catalunya. 
• Jornada del Patronat de Turisme de la Vall de Ribes. 
• Dia Mundial de l’Activitat Física, fent difusió del Calendari de Caminades de la FEEC, els 

dies 3 i 21 d’abril. 
• Jornada de l'Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus (ACNA) “Conèixer bé els 

accidents per allaus com a clau per a reduir-los”. 
 
 
 
 



	  

	  

Patrocinis i col·laboracions 
 
Els principals patrocinis i acords de col·laboració de la Federació es vehiculen a través 
dels pòsters de competicions de les diferents disciplines esportives. 
 

  
 

 

   
   

  

 

 



	  

	  

Publicitat, convenis i patrocinis 
 
Empreses amb avantatge llicència total: 347 empreses, marques i entitats. 
 
La publicitat a la Federació es vehicula principalment a través de la revista Vèrtex, el web 
corporatiu i el butlletí electrònic. 
 
Les principals empreses i marques del 2013 i 2014 amb convenis a la Federació: 
 

 



	  

	  

Amb el suport de: 
 

 
 
 
La Federació, a més, és membre de: 
 
 

 



	  

	  

Àrea d’Entitats 
 

L’Àrea d’entitats ha començar a treballar l’any 2013 amb l’asignació de personal 

laboral. Des d’aleshores ha estat treballant per millorar els serveis a les entitats. 

 

Dades estadístiques: 

                                

Evolució del nombre d’entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evolució d’entitats federades ha estat moderat  però continuat malgrat, les dificultats 

econòmiques que han marcat aquest 2013. 

El principal objectiu ha estat la constitució formal d’aquesta àrea dotant-la de personal 

propi i exclusió per atendre a les entitats, personal que s’ha reforçat en període  de 

renovació de llicències per fer més àgil el lliurament de les targetes . 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 

  

 

Distribució territorial de les entitats: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distribució territorial de socis: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

0 entitats 
1- 5 entitats 
5- 50 entitats 
50-100 entitats 
+ 100 entitats 

	  
	  
	  
	  
	  

0 socis 
10- 100 socis 
100- 250 socis 
250-500 socis 
+ 500 socis 

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Accions 

 

Des de l’àrea hem treballat per renovar l’acord d’adquisició de les 

impressores  de PVC amb Zebra, que permeten a les entitat imprimir les 

llicències directament a l’entitat en pocs minuts des de quan l’esportista 

la sol·licita.  L’incremement del ràpel a pagar a les entitats que utilitzen 

aquesta modalitat permeten amortitzar-la en pocs mesos. Sobre un 20% 

de les llicències emeses es van realitzar directament als club. 

 

 

En el tema jurídics hem estat treballant amb diferents companyies a fi 

de poder oferir a les entitats ofertes per contractar pòlisses de 

responsabilitat civil d’acord a la llei i assessories per tal de tenir vigent 

la llei de protecció de dades activada en totes les entitats. 

 

 

En paral·lel es va exposar a la Secretaria General de l’Esports l’endarreriment que 

presenta el registre d’entitats esportives alhora de legalitzar els estatuts o les 

renovacions de les juntes directives i es sol·licità una major celeritat. 

 

Tanmateix vem iniciar un projecte de “ticketing”  a fi de poder fer un estricte seguiment 

de les demandes i consultes de les entitats, realitzar el seu seguiment en el temps, 

saber en quina situació es troba i donar una resposta ràpida i satisfactòria. Ha estat 

treballant en el model i en els requeriments informàtics necessaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

El punt d’atenció i recolçament a Entitats 

 

 
 

Informació econòmica 

 

En relació al suport econòmic indicar que ens mantenim en la nostra 

aposta per dotar a les entitats d’una important quantitat de recursos, que 

s’ha mantingut malgrat la retallada dels ingressos per part de 

l’administració. S’han repartir la majoria de quantitat assignades, 

apuntant que continua existint una quantitat sobrant debut a la manca de la 

documentació necessària per part dels sol·licitants.  

 

 



	  

	  

 
 

56.770,10	  €	  

12.141,35	  €	  

4.788,78	  €	   300,00	  €	  
Territorial	  

Cultura	  

60.000,00	  
€	  

20.000,00	  
€	  

1.600,00	  
€	  

Activitats	  

Cultura+Infantil
+Extraordinàries	  

SUBVENCIONS	  OTORGADES	  2013	  
	   	  VEGUERIA	   Territorial	   Cultura	   Infantil	  i	  Extraodinàries	   Aniversaris	  

Baix	  Llobregat	   4.800,00	  €	   400,00	  €	   1.300,00	  €	   0,00	  €	  
Barcelonès	   8.498,00	  €	   6.700,00	  €	   1.500,00	  €	   0,00	  €	  
Maresme	   2.845,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Vallès	   9.150,00	  €	   500,00	  €	   400,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  II	   6.871,10	  €	   300,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  III	   2.450,00	  €	   900,00	  €	   1.588,78	  €	   300,00	  €	  
Regió	  IV	   5.750,00	  €	   400,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  V	   2.150,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  VI	   3.476,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  VII	   5.500,00	  €	   1.400,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  VIII	   3.080,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Regió	  IX	   2.200,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
Cavall	  Bernat	   0,00	  €	   1.541,35	  €	   0,00	  €	   0,00	  €	  
VEGUERIA	   Territorial	   Cultura	   Infantil	  i	  Extraodinàries	   Aniversaris	  
TOTAL:	   56.770,10	  €	   12.141,35	  €	   4.788,78	  €	   300,00	  €	  

	  
Total	   74.000,23	  €	  

	   	  



	  

	  

Àrea de Formació 
 
Presentació de l’Àrea de Formació 
 
En els 8 mesos després d’entrar en candidatura, l’Àrea de Formació ha consolidat el primer punt 
de compromís amb les entitats titulat “Les entitats decidim”. S’ha estructurat l’Àrea establint-ne 
l’organigrama, s’ha convocat la primera reunió informativa amb les entitats el passat mes d’octubre 
i s’ha creat la figura dels representants territorials de l’Àrea de Formació escollits a les vegueries. 
 
Referent al punt “Formar per resoldre les necessitats de les entitats”, s’ha creat la figura no 
formativa de Monitor d’Excursionisme d’Entitat. A la tardor se n’ha fet el primer curs i de cara a 
principis del 2014 es presentarà l’estructura, el contingut i la memòria d’aquest per sol·licitar-ne el 
reconeixement a la SGE. 
 
Per altra banda, hem començat a estructurar les formacions federatives (Instructors) establint 
continguts i creant temaris. A la vegada s’ha estat treballant per tenir-ne el reconeixement de la 
UIAA. 
 
En relació al punt tres, “Formar als més joves”, hem continuat organitzant les estades de les 
diferents especialitats, incorporant per primera vegada les d’activitat competitiva de muntanya. 
 
En els propers tres anys esperem poder finalitzar projectes que tenim iniciats i seguir treballant per 
la formació i les entitats. 
 
 
Sessió informativa a les entitats 
 
Un dels objectius a la candidatura era iniciar el contacte de l’Àrea amb les entitats per informar, 
debatre i consensuar tot el referent en el món de la formació. La sessió es va fer el dia 26 
d’octubre a la Casa de Cultura d’Abrera i hi van assistir un total de 31 entitats excursionistes. Van 
ser informades de l’estructura de l’Àrea, de la normativa vigent que regula la formació en les 
Federacions i el nou plantejament de les nostres titulacions federatives. 
 
Aquesta reunió tindrà caràcter anual i el 2014 es farà al Centre Excursionista Llinars del Vallès. 
 
 
Formació federativa 
 
Seguint la informació donada a les entitats referent a les titulacions federatives s’han convocat les 
següents activitats: 
 
Proves d’Accés a Monitor i Instructor: 
 
Convocatòria del gener (Berguedà i Cerdanya) - 7 Instructors avaluadors:  

• Monitor Excursionisme: 36 aspirants de 31 entitats; 28 aptes. 
• Instructor Excursionisme: cap aspirant. 
• Instructor Alpinisme: 5 aspirants de 3 entitats; 5 aptes. 
• Instructor Esquí de muntanya: 5 aspirants de 5 entitats; 5 aptes. 



	  

	  

Convocatòria del setembre (Baix Llobregat i Bages) - 5 Instructors avaluadors:  
• Monitor Excursionisme:  23 aspirants de 16 entitats; 15 aptes. 
• Instructor Excursionisme: 2 aspirants de 2 entitats; 2 aptes. 
• Instructor Escalada: 4 aspirants de 4 entitats; 2 aptes. 
• Instructor Descens de barrancs: 1 aspirant; 1 apte 

 
 
Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat: 
 
Hi participen 41 alumnes (32 homes i 9 dones) provinents de 30 entitats; 37 d’ells superen el curs 
en l’avaluació ordinària, 3 ho fan en l’extraordinària i 1 alumne abandona a mig curs. Hi van 
participar un total de 7 docents. 
 
Curs d’Instructor d’Escalada: 
 
Hi participen 6 alumnes (tot homes) de 4 entitats; 4 superen el curs en l’avaluació ordinària i 2 
resten pendents de l’avaluació extraordinària que es farà al maig del 2015. Hi van participar un 
total de 8 docents. 
 
Reciclatge de descens de barrancs: 
 
L’any 2012  es va convocar el reciclatge per a Instructors de descens de barrancs i no es va poder 
tirar endavant per manca d’inscrits. Per aquest motiu es va tornar a convocar al juny del 2013 i de 
nou es va haver d’anul·lar per falta de participants.  
 
 
Formació reglada 
 
En relació a la formació de Tècnics d’esports de muntanya i escalada que ofereixen els Instituts 
públics, durant el curs acadèmic 2012-2013 s’han impartit els Blocs específics dels següents 
cursos: 
 

• INS Abat Oliva (Ripoll): primer nivell d’excursionisme i grau mitjà de muntanya mitjana. 
• INS CAR Sant Cugat: primer nivell d’excursionisme i grau mitjà de muntanya mitjana. 
• INS La Pobla de Segur: primer nivell d’excursionisme, grau mitjà de muntanya mitjana, 

d’escalada, d’alta muntanya, de descens de barrancs i grau superior d’alta muntanya i 
d’escalada. 

• INS L’Alt Berguedà (Bagà): primer nivell d’excursionisme. 
 
 
Col·laboració amb escoles i instituts 
 
IES Pere Fontdevila (Gironella) 
 
Dintre el crèdit de síntesi fet a Sant Joan de l’Erm amb 26 alumnes de 2n d’ESO es va fer pràctica 
d’orientació amb GPS, caminada tècnica amb raquetes de neu, construcció d’iglús i donar a 
conèixer l’ARVA. Hi van participar 2 docents i es va tenir el suport del Centre Alpí Gironella.  
 
 



	  

	  

Formació per a esportistes 
 
Promoció 
 
L’àrea de formació ha col·laborat amb les entitats a organitzar 33 activitats de promoció (cursos, 
monogràfics i jornades tècniques), on hi ha hagut un total de 276 inscrits i hi han participat 77 
instructors. 
 

Vegueria Especialitat Nivell Comarca Entitat 

Regió I - Baix 
Llobregat 

Esquí de 
muntanya 1 Baix Llobregat 4000 Peus Collbató 

Escalada 1 Baix Llobregat UEC El Prat de Llobregat 
Escalada 1 Baix Llobregat UEC El Prat de Llobregat 
Escalada 3 Baix Llobregat UEC Cornellà 
Escalada 2 Baix Llobregat UEC El Prat de Llobregat 
Ferrades   Baix Llobregat UEC El Prat de Llobregat 

Regió I -  
Barcelonès 

Alpinisme  1 Barcelonès A.E. Muntanya 
 Escalada en Gel   Barcelonès Centre Excursionista de Badalona 

Progressió per 
crestes   Barcelonès Centre Excursionista de Badalona 

Regió I - 
Vallès 

Esquí de 
Muntanya 2 Vallès Oriental Centre Excursionista de Sant Celoni i 

Club Excursionista de Palautordera 
Alpinisme  1 Vallès Occidental Centre Excursionista de Terrassa 
Escalada  1 Vallès Occidental Club Excursionista Independent de Cat. 

Muntanya Hivernal   Vallès Occidental Club Excursionista Independent de Cat. 
Regió I - 
Maresme 

Alpinisme  1 Maresme U.E.C. Mataró 
Escalada  1 Maresme Club de Muntanya Horitzons  

Regió II 

Esquí de 
muntanya  1 La Selva Colla Excursionista Cassanenca 

Escalada 1 La Selva Colla Excursionista Cassanenca 
Recerca de 

víctimes d'allaus   Garrotxa Centre Excursionista de Besalú 

Regió III Escalada 1 El Garraf Agrupació Excursionista Talaia 

Regió IV 

Alpinisme 2 Alt Camp Centre Excursionista La Xiruca Foradada 
Alpinisme 1 Baix Camp Club Excursionista Reddis 
Escalada 2 Alt Camp Centre Excursionista La Xiruca Foradada 
Escalada  1 Tarragonès Club Alpí K2 
Orientació  1 Tarragonès Club Esportiu Muntanyenc Creixell  

Regió VI 

Esquí de 
muntanya 1 Osona Unió Excursionista Vic 

Escalada 1 Osona Unió Excursionista Vic 
Escalada 2 Osona Unió Excursionista Vic 
Alpinisme 1 Osona Unió Excursionista Vic 

Regió VII 

Esquí de 
muntanya  1 Bages Centre Excursionista Comarca del Bages 

Recerca de 
víctimes d'allaus   Berguedà Centre Quitxalla Excursionista 

Regió VIII 

Escalada  3 Pla d'Urgell  Agrupació Catalana Colldejou de 
Promoció Excursionista 

Escalada en Gel   Pla d'Urgell  Agrupació Catalana Colldejou de 
Promoció Excursionista 

Progressió per 
crestes   Segrià Club d'Escalada i Muntanya Pardinyes  



	  

	  

Estades  
 
L’any 2013 es van convocar 8 estades per a joves. 
 

Especialitat Edats Dates Zona Participants Instructors 

Escalada De 14 a 17 anys Del 23 al 27 
de març Montserrat 10 2 

Excursionisme De 13 a 16 anys Del 30 de juny 
al 6 de juliol Cadí Moixeró Anul·lades per no arribar al 

mínim d’inscrits 

Pirineus De 13 a 16 anys Del 7 al 13 de 
juliol Vall de Boí 11 2 

Barrancs De 16 a 21 anys Del 14 al 20 
de juliol 

La Seu 
d’Urgell 

Anul·lades per no arribar al 
mínim d’inscrits 

Alps De 18 a 25 anys Del 21 al 27 
de juliol Mont Rosa 10 2 

Formació competitiva 
(Curses per 
muntanya) 

De 14 a 17 anys De l’1 al 3 de 
novembre Berguedà Anul·lades per no arribar al 

mínim d’inscrits 

Hivernals De 14 a 17 anys Del 27 al 30 
de desembre 

Coma de vaca 
– Ulldeter 7 2 

UIAA – CAI 
Excursionisme De 14 a 17 anys Del 14 al 20 

de juliol Valmalenco 7 2 

 
 
 
“Dona i esports de muntanya” 
 
Un any més, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va poder desenvolupar el 
programa “Dona i esports de muntanya”. El seu objectiu bàsic és potenciar la participació de les 
dones en els esports de muntanya mitjançant diferents activitats. Aquest any, s’han realitzat les 
següents activitats: 
 
• Trobada de dones alpinistes: 40 participants. 
• Trobada de pubilles escaladores: 67 participants.  
• Cursos de promoció: dels total de 276 participants en els 33 cursos, 81 dones es van acollir a 

la subvenció. 
 
 
 
UIAA 
 
S’ha aconseguit la validació de l’especialitat d’escalada clàssica i esportiva. 



	  

	  

Àrea Tècnica 
 
El 2013 ha estat un any de consolidació de les activitats de l’Àrea Tècnica de la FEEC, s’han 
mantingut el número de les proves però ha augmentat lleugerament el número de participants. 
Tanmateix indicar que les proves tenen una creixent repercussió als mitjans. 
 
 
Esportiva competitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Proves oficials del calendari 2013 
 
Escalada: 12 proves (4 Copa Catalana Dificultat, 3 Copa Catalana Bloc (entre elles, dos 
Campionats de Catalunya) i 5 proves Opens). 
 
Curses per muntanya: 15 proves (4 Copa Catalana, 3 Copa Catalana de Curses Verticals, 1 
Campionat de Catalunya per equips, 1 Campionat de Catalunya Individual, 6 proves Circuit 
Català). 
 
Curses d’Ultraresistència: 5 proves (4 Copa FEEC – Lafuma, 1 prova Campionat de Catalunya) 
 
Canicròs: 4 proves Premi FEEC 
 
Esquí de muntanya: 23 proves (5 Copa Catalana FEEC – Millet per equips, 7 Copa Catalana 
(dos Campionats de Catalunya) de Curses Verticals, 11 proves Opens i Populars). 
 
Raids: 15 proves (5 Copa Catalana, 9 proves Open, 1 prova Campionat de Catalunya (la mateixa 
prova acull Open i Copa Catalana) 
 
Raquetes: 12 proves (4 Copa Catalana (entre elles un Campionat d’Europa), 8 proves Circuit 
Català). 
 
Caminades de Resistència: 23 proves Copa Catalana, 1 prova Campionat de Catalunya. 
 
Marxes Tècniques i de Regularitat: 8 proves Copa Catalana, 1 prova Campionat de Catalunya 
 
 
No competitiva 
 
Alt nivell (Premi Juanjo Garra). 
 
Activitats presentades: 
 
• Alpinisme extra europeu: 6 activitats 
• Escalada en paret: 8 activitats 
• Alpinisme europeu: 5 activitats 
• Esquí extrem: 1 activitat 
• Altres activitats d’alt nivell: 2 activitats 
 
Descens de Barrancs: Gorgs Tortosa 
 
Els dies 25, 26 i 27 d’octubre. 200 participants 
 
Mòduls de Formació: 
• Mòdul d’iniciació al descens de barrancs 
• Mòdul de tècniques de perfeccionament en descens de barrancs. 
• Mòdul de sistemes de fortuna 
• Mòdul d’aigües vives 
• Mòdul de tècniques d’autorescat 

 



	  

	  

BTT 
 
• Jornades de promoció de la bicicleta de muntanya – Societat d’Amics de la Muntanya 
• Almatret (Segrià): IV Xallenge David Duesaigües 652 persones - Club Ciclista i Excursionista 

Almatret 
• 21a Marxa Gósol Berga - Club Esquí Berguedà 

 
Trobada d’Escaladors 
 
1r open de bloc indoor del Berguedà – Club Esquí Berguedà 
 
Campaments 
 
• Sortida al Pirineu Cerdanya-Estanys de la Pera - Centre Excursionista Maspujols 
• Campaments 2013 a Toirigo (Caldes de Boí) - Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya 
• Estades esportives i multi aventura - Club Muntanyenc Sant Cugat 
• Campaments d’Estiu “Les Feixes de Camarasa” - Unió Excursionista Sabadell 
• Campament General Infantil de Catalunya - UME Gavà - Azimut 
 
 
Centres de tecnificació 
 
L’Àrea Tècnica de la FEEC continua gestionant 5 centres de tecnificació amb l’aposta de formar 
als esportistes del futur. Els centres gestionats son: 
• CTEM (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya):  29 + 19 esportistes 
• CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya): 7 esportistes 
• GFTAC (Grup Femení de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya): 8 esportistes 
• CTCMC (Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya): 13 esportistes 
• CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya): 8 esportistes 
 
 
Seleccions Catalanes (Absoluta, Júnior i Cadet) 
Competicions en les que han participat podis 
 
Curses per muntanya 
 
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha participat a la Copa del Món de Curses per 
Muntanya (Skyrunner World Series) quedant per 8a vegada Campions del Món de Curses per 
Muntanya i obtenint podis en les proves individuals i en categoria absoluta. 
 
26/05/2013 Maraton Zegama-Aizkorri (País Basc)  
30/06/2013 Chamonix (FRA)  
18/08/2013 Pikes Peak (USA)  
24/08/2013 Mattherhorn Ultraks (SUI)  
13/10/2013 Limonè Extreme Skyrace (IT)  
 
Sent el Rànquing final de la Copa del Món: 1r Kilian Jornet Burgada 
 
 



	  

	  

També ha competit a les Ultra Skymarathon Series. 
 
11/05/2013 Transvulcania (La Palma de Gran Canària)  
21/06/2013 Ronda dels Cims (AND)  
14/07/2013 Ice Trail Tarentaise (FRA)  
 
Rànquing final Ultra Skymarathon Series: 1r Kilian Jornet Burgada 
 
A les Vertical Kilometer Series:  
 
18/05/2013 Cara Amon (vall de Boí)  
28/06/2013 Chamonix (FRA)  
08/09/2013 Gerania (GRE)  
11/10/2013 Limonè (IT)  
 
Rànquing final Vertical Kilometer Series: 1a Laura Orgué Vila 
 
I a les Skyrace Series: 
 
19/07/2013 Dolomites (Itàlia)  
27/07/2013 Trans d'Havet- Dolomites (IT)  
 
A nivell estatal, s’ha participat a la Copa i Campionat d’Espanya de Curses per Muntanya i als 
Campionats de Curses, Curses Verticals i Curses d’Ultraresistència per muntanya, organitzada per 
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), obtenint els següents 
podis:  
 
A la Copa d’Espanya de Curses Verticals:  
 
18/05/2013 Cara Amón (Lleida)  
09/06/2013 Fuente De (Cantàbria)  
04/08/2013 Brañosera (Palència)  
 
Copa d’Espanya individual: 
 
21/04/2013 Otañes (Cantàbria)  
15/09/2013 La Sagra (Granada)  
 
També hem participat als Campionats d’Espanya de les diferents modalitats. 
 
Al Campionat d’Espanya de Curses Verticals:  
 
10/11/2013 Finestrat (Alacant)  
 
Campionat d’Espanya individual: 
 
30/06/2013 Vilaller  
 
 
 



	  

	  

Raquetes de neu  
 
A nivell internacional la Selecció Catalana competeix en la Copa d’Europa de Raquetes de Neu, 
amb els següents podis en categoria absoluta: 
 
06/01/2013 Ciaspolada (Itàlia)  
26/01/2013 RÄTTVIK (Suècia)  
03/02/2013 Rachettinvalle (Itàlia)  
24/02/2013 Vall de Núria (Catalunya)  
11/03/2012 Màster des Neiges (França)  
Els resultats finals més destacats de la FEEC en aquesta competició han estat:  
 
1a Laia Andreu Trias  
2n Rafael Parés Teixidó  
3r Jordi Uró Mompel  
4a Mónica Ardid Ubed 
 
 
Esquí de muntanya 
 
A nivell internacional, la FEEC ha participat en diferents Opens Internacionals amb l’objectiu 
d’ampliar l’experiència competitiva de la Selecció amb els següents podis:  
 
21-24/03/2013 Pierra Menta (França)  
13/04/2013 Marmolada Full Gas Race (Itàlia)  
14/04/2013 Pizolada Delle Dolomiti (Itàlia)  
 
Els esportistes també són convocats per la Selecció Espanyola d’ Esquí de Muntanya a la Copa 
del Món de la especialitat, han competit en les següents proves: 
 
12/01/2013 Ahrntal (Itàlia) -Prova vertical  
13/01/2013 Ahrntal (Itàlia) -Prova individual  
25/01/2013 Les Marécottes (Suïssa)- Prova esprint  
13/01/2013 Les Marécottes (Suïssa)- Prova Individual  
2-3/03/2013 Clusone (Itàlia)- Prova Individual  
9-10/03/2013 Font Blanca (Andorra)- Prova Vertical  
9-10/03/2013 Font Blanca (Andorra)- Prova Individual  
 
També i com a representants de la Selecció Espanyola, els esquiadors catalans de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya van competir als Campionats del Món de l’especialitat, 
celebrat a Pelvoux (França) del 10 al 14 de febrer del 2013, amb els següents resultats:  
 
Prova Esprint 3a promesa Marta Garcia Farrés  
Prova Individual 3r absolut Kilian Jornet Burgada  
Prova Vertical 1r absolut Kilian Jornet Burgada  
3a promesa Marta Garcia Farrés 
 
En quant a les competicions estatals, s’ha participat a la Copa i als Campionats d’Espanya de 
l’especialitat, obtenint força podis a quasi totes les categories: 
 



	  

	  

Copa d’Espanya  
 
10/03/2013 Ordino (Andorra)  
29/12/2012 Campionat d’Espanya Cronoescalada (La Molina)  
20/01/2013 Campionat d’Espanya individual (Boí)  
17/03/2013 Campionat d’Espanya per equips (Maladetas)  
 
Escalada esportiva  
 
A les proves internacionals, els escaladors de la nostra Federació representen a la Selecció 
Espanyola d’Escalada Esportiva.  
A la Copa del Món d’Escalada de Dificultat, l’esportista Ramón Julián Puigblanqué ha aconseguit 
la tercera posició en el campionat del món d’Escalada Esportiva. Els seus podis més destacats 
han estat:  
 
• 13/07/2013 Chamonix (França): 2n absolut 
• 19-20/07/2013 Briançon (FRA): 1r absolut  
• 09-10/08/2013 Imst (AUT): 3r absolut 
• 29/09/2013 Perm (RUS): 1r absolut  
 
Rànquing final Copa del Mon de Dificultat  
3r absolut  
 
A nivell estatal, s’ha participat a la Copa i Campionats d’Espanya d’Escalada Esportiva de 
Dificultat i de Bloc, amb els següents resultats:  
 
Copa d’Espanya d’Escalada de Dificultat: 
 
12/05/2013 Saragossa  
  
Campionat Espanya absolut de Dificultat: 
 
15/06/2013 Gijón - Astúries  
 
Campionat Espanya absoluta de Bloc: 
 
14/09/2013 Saragossa  
 
Copa d’Espanya d’Escalada en Bloc: 
 
21/09/2013 Reus  
16/11/2013 Madrid  
30/11/2013 Astúries  
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Esportistes d’alt nivell 2013 
 
• Nuria Picas Albets (Curses per Muntanya) - Ass.Esp. Mountain Runners del Berguedà 
• Mònica Ardid Ubed (Curses per Muntanya) - Unió Atlètica Terrassa (SE) 
• Ramón Julián Puigblanqué (Escalada Esportiva) - Grup Excta. Manlleu 
• Laura Balet Caixach (Esquí de Muntanya) - Unió Excta. de Sabadell 
• Nil Cardona Coll (Esquí de Muntanya) - Ski Club Camprodon (SE) 
• Aleix Domènech Guix (Esquí de Muntanya) - Centre Excta. d'Olot 
• Marta García Farrés (Esquí de Muntanya) - Club Excta. Calldetenes 
• Kilian Jornet Burgada (Esquí de Muntanya) - Club Poliesportiu Puigcerdà (SE) 
• Mireia Miró Varela (Esquí de Muntanya) - Unió Excta. de Catalunya de Gràcia 
• Marc Pinsach Rubirola (Esquí de Muntanya) - Colla Excta. Cassanenca 
 
 
Comitès 
 
• Comitè d’àrbitres 
• Comitè de Curses per Muntanya 
• Comitè de Curses d’Ultraresistència 
• Comitè d’Escalada 
• Comissió de Raquetes 
• Comitè de Marxes 
• Comitè d’Esquí de Muntanya 
• Comitè de Raids 
• Comitè Canicròs 
 
 
Reequipaments 
 
Entitat: Club Excta. Voltreganès ARS  
Sector: Pla d'Aiats. Camí vertical d'Aiats 
 
Entitat: Club de Muntanya Teixonera  
Sector: Miranda de Sant Antoni, Cap del mort 
 
Entitat: Centre Muntanyenc Sant Llorenç  
Sector: Morral del llop 
 
Entitat: Club Excta. Montblanc  
Sector: El peladet / L'escurçó 
 
Entitat: La Joca Club Alpí  
Sector: Penyaflor 
 
Entitat: Associació Esportiva Deu Dits  
Sector: La gorra marinera, magdalenes i gorres 
 
Entitat: Agrupació Excta. Catalunya  
Sector: Pas Nou / Pirates 



	  

	  

Àrea de Tecnologies de la Informació 
 
L’any 2012 la FEEC va començar un projecte de renovació i actualització tecnològica amb 
l’objectiu de posar al dia els sistemes informàtics i de telecomunicacions amb la finalitat de donar 
un millor servei a les entitats i als federats. 
 
Durant l’any 2013 cal destacar dues grans actuacions en aquesta línia: la nova pàgina web que 
s’ha desenvolupat per fer-la més fiable, clara, potent i escalable de tal manera que ens permeti 
agilitzar els processos comunicatius i els serveis que donem a les entitats i als federats, i la 
renovació dels sistemes informàtics derivats de les obres a la seu de la federació, amb una nova 
xarxa de telecomunicacions, equipament multimèdia i de seguretat. Dins la renovació informàtica 
cal destacar també les actuacions per legalitzar la situació del software de la federació mitjançant 
llicències legals i programari gratuït o de codi obert que ens permeten tenir els sistemes 
actualitzats i sense virus a més d’evitar possibles sancions per la utilització de software il·legal. 
 
De cara a millorar i garantir els serveis de tramitació i gestió de llicències, entitats i federats s’han 
dut a terme estudis sobre la migració dels serveis externalitats a una eina més potent i amb més 
funcionalitats. 
 
Totes aquestes actuacions estan encaminades a crear i consolidar un sistema àgil de tràmits i 
gestions online per a les entitats i els federats disminuint i millorant el temps de resposta a les 
demandes i incidències que es presentin. 
 
 
Actuacions 2013 
 
Remodelació informàtica: 

 
Incloses dins les obres de remodelació de la seu de la FEEC van haver unes actuacions 
enfocades a renovar la infraestructura informàtica que va consistir en: 
 
• Xarxa: Renovació del cablejat, del equipament de xarxa del rack de telecomunicacions i de 

comunicacions sense fill. Es va configurar una xarxa pública separada per seguretat de la 
xarxa privada. 

• Nous equips multimèdia: Es van adquirir via rènting 3 televisions i equipament d’àudio, 
videoprojectors i una pantalla multimèdia per dotar les noves sales de reunions. 

 
A banda es va contractar un rènting més econòmic amb equips més moderns de les de la 
centraleta de telèfons, que havia esgotat el rènting. També es va contractar un rènting amb 
manteniment integral de totes les impressores per equips més moderns i funcionals per estalviar 
costos en tòner i reparacions. 
 
 
 
 
 
 



	   	  

	  

Nova web FEEC: 
 

S’ha adoptat un nou disseny de la web en base a criteris d’usabilitat, funcionalitat i escalabilitat. 
Els aspectes funcionals a destacar son: 
 
• Infraestructura: Els servidors estan configurats per engegar i tancar servidors de manera 

automàtica segons es necessiti per garantir el servei. Els sistemes de bases de dades, DNS i 
fitxers estan distribuïts per millorar el rendiment i la fiabilitat. 

• Vèrtex en línia: S’ha configurat l’accés a l’històric de revistes Vèrtex via web. Els federats amb 
la llicència adient tenen accés exclusiu a les revistes del any en curs. 

• 100 cims: S’ha redefinit el circuit per que es vegin de manera pública només els cims validats 
per incentivar la validació dels cims, els cims no validats surten a l’àrea privada del federat. 
S’ha millorat el mapa per que els cims es vegin de manera interactiva i segons els cims que 
tinguin validats els usuaris. 

• Seguretat: Les connexions amb la pàgina web estan xifrades per seguretat i s’han adaptat els 
rols d’editors de la web segons les seccions que poden modificar. 

• Àrees privades: hi ha continguts i funcionalitats específiques per federats, entitats, veguers i 
junta directiva.  

• Nou gestor d’inscripcions. S’ha desenvolupat un sistema que permet fer inscripcions i 
pagament en línia de les mateixes. 

• Remodelació central de reserves. S’ha millorat la central de reserves de Tucarroya per 
adaptar-la al nou disseny de la web. 

 
Manteniment de infraestructura informàtica: 

 
S’ha continuat el manteniment i l’optimització de costos dels servidors externs de les webs de la 
plataforma de formació, sistema de correus, servidors d’informació de l’oficina de la FEEC i de 
serveis auxiliars. 
 
Normalització i legalització de software a la seu de la FEEC: 

 
Renovació i adquisició de llicències d’office, programari divers i sistemes operatius dels ordinadors 
de la seu de la FEEC. 
 
Proves pilot de nous ordinadors als refugis: 

 
Per tal de garantir el correcte funcionament dels sistemes associats a les reserves es va instal·lar 
un nou ordinador amb software de monitorització i control remot en el refugi Estasen. 
 
Sistema de seguretat i alarmes: 

 
S’ha renovat el sistema de detecció d’incendis i s’ha instal·lat un sistema de detecció d’intrusió a 
la seu de la FEEC. 
 
Sistema de control horari dels empleats: 

 
S’ha instal·lat un sistema de marcatges mitjançant l’empremta digital per controlar els horaris dels 
empleats. 
 
 



	  

	  

Àrea de Territori 
 
 
A mitjans de l’any 2013, l’Àrea de Territori de la FEEC, integrada per l’Àrea de Refugis, la de 
Senders i la de Medi Ambient va renovar-se totalment, amb un nou organigrama al capdavant del 
qual se situa Josep Casanovas. Així mateix, les àrees de refugis i de senders també experimenten 
un canvi amb la incorporació de Joan Presseguer i Andrés García com a coordinadors. En l’Àrea 
de Refugis, per la seva part, també s’incorporen a l’equip de treball els arquitectes tècnics 
Francesc Belart i Adrià Casajuana, amb la missió de supervisar i assessorar les obres i actuacions 
que s’hagin de dur a terme. Pel què fa a l’Àrea de Senders, per la seva part, es manté 
l’organigrama d’altres anys, amb els diferents representants territorials com a part visible de l’Àrea. 
Finalment, l’Àrea de Medi Ambient passa a tenir un nou col·laborador a finals d’any, Albert Torres. 
 
 
Àrea de refugis 
 
Nou guarda al refugi d’Agulles 
 
Durant el mes de març de 2013 es va concedir la licitació del refugi d’Agulles “Vicenç Barbé” 
(Montserrat) a Roger Montserrat, que va obtenir la puntuació més alta entre tots els projectes 
presentats. 
 
Primeres visites 
 
Així mateix, després del període electoral i la reestructuració que hi va haver al capdavant de 
l’Àrea, es va procedir, durant l’estiu, a la visita dels diferents equipaments gestionats per la FEEC 
per tal de tenir una visió de primera mà de la situació real dels refugis i fer un primer anàlisi de les 
principals mancances que s’havien de resoldre a curt i mitjà termini. 
 
Reunió amb els guardes 
 
A finals de novembre se celebrà la reunió anual entre els guardes dels refugis i els responsables 
de l’Àrea, a Barcelona. La reunió, presidida pel president de la FEEC, Jordi Merino, es va 
desenvolupar sota un clima de total cordialitat i entesa. L’Àrea va informar sobre el pla 
d’actuacions de caire general per a tots els refugis, com la millora energètica o la implantació d’un 
servei d’Internet pels 365 dies de l’any; o de caire particular, tenint en compte les necessitats de 
cadascun dels refugis. 
 
Creació d’una pàgina de Facebook  
 
A finals d’any es va crear una pàgina de Facebook de la xarxa de Refugis de la FEEC 
(facebook.com/refugisfeec). Actualment la pàgina compta amb més de 1.200 amics i s’hi pengen 
totes les novetats que ens faciliten els responsables dels refugis, com ara fotos, situació dels 
accessos, obertures fora de temporada, etc. És un complement perfecte al web de la FEEC. 
 
 
 
 
 



	  

	  

Àrea de senders 
 
Participació en l’Assemblea General de la Federació Europea de Senderisme  
 
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va participar el mes d’octubre en l'assemblea 
general de la Federació Europea de Senderisme, celebrada a Vrsac (Sèrbia). L’ERA és 
l'organisme europeu encarregat de la coordinació de la xarxa europea de camins (senders E) que 
creuen tot el continent travessant diversos països, i de la qual la FEEC en forma part. Lluís Simó, 
vicepresident segon de la FEEC, i Carme Oró, vocal de la junta directiva de la Federació, van 
representar la FEEC en l'assemblea, que participà en les diferents comissions de treball que van 
desenvolupar-se al llarg de la trobada i en les quals es va aprovar la inclusió de nous membres; es 
va reelegir a la presidenta, la danesa Lis Nielsen; on alguns dels seus membres van presentar 
alguns dels projectes que estan duent a terme al seu territori; i on també es va donar un pas 
endavant en el projecte de creació de l'E-12, un sender que ha d’unir tota la costa Mediterrània de 
ponent a llevant i que coincideix en el tram català amb el GR 92. 
 
 
Realitzades les tasques de marcatges dels GRT del Ripollès 
 
Durant l’estiu de 2013 van finalitzar les tasques de senyalització horitzontal d’una part de la xarxa 
de senders de gran recorregut transpirinencs. Concretament els trams senyalitzats han estat 
el GRT-73 (del santuari de Núria al coll de Finestrelles), el GRT-74 (de Núria al coll d’Eina), el 
GRT-75 (de Núria al coll de Carançà), el GRT-76 (d’Ulldeter a la portella de Mentet) i el GRT 77 i 
78, que uneix el tram del GR 11 entre el coll de Lliens i la collada de fembra Morta amb el coll de 
Pal, situat al costat del cim del Costabona. L’activitat, iniciativa de l’Àrea de Senders de la 
Federació, va comptar amb el suport del Club Excursionista Ripoll i l’Associació Esportiva Centre 
Alpí “Vall del Segadell”, que van estar treballant sobre el terreny al llarg de tot l'estiu, des dels 
mesos de juliol fins al setembre. Els senders transpirinencs permeten enllaçar els emblemàtics 
senders del Pirineu, el GR 11 al vessant sud i el GR 10 al nord. Aquestes connexions mantenen la 
senyalització habitual d’un sender de gran recorregut, és a dir, les marques blanca i vermella 
pròpies d’aquest tipus de senders. 
 
Participació a les Jornades Estatals de Senderisme 
 
El cap de l’Àrea de Territori, Josep Casanovas, va participar en les XXI Jornades Estatals de 
Senderisme, celebrades entre el 31 d’octubre i el 3 de novembre a Vigo. Durant les Jornades es 
van mantenir, per part de la FEEC, contactes bilaterals amb la Federació Valenciana, per tal de 
presentar-los el projecte que afectarà el GR 8 i que l'enllaçarà amb el GR 92, passant una etapa 
per les comarques del nord de Castelló. Tanmateix, es comunicà la modificació del mateix GR 92 
que passarà al País Valencià per les Cases d'Alcanar. Amb la Federació Aragonesa es treballà en 
l'estudi d'un tram del GR 3 que s'està projectant al nord del Pont de Montanyana i que també es 
fica en un petit tram en terres aragoneses. 

  

 
 
 
 
 



	  

	  

 




