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ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
 
Llicències per categories d’edat i sexe 
 

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

Sub-14 3.496 9,14 1.855 1.641 
Sub-17 984 2,57 615 369 
Sub-18 234 0,61 151 83 
Major 33.520 87,68 22.896 10.624 
  38.234 100,00% 25.517 12.717 
 
Homes 25.517 66,74%   
Dones 12.717 33,26%   
     
25Federat més veterà 18/03/1923 92 anys   
Federat més jove 06/08/2015 0 any   

 

 
 
 
Llicències per modalitats 
 

Modalitat 
Habilitació Llicència Nombre de 

federats/ % 
FEEC FEEC+FEDME 

Sub-14 C 2.472 271 2.743 7,17% 
Sub-14 D 543 210 753 1,97% 
Sub-17 C 587 162 749 1,96% 
Sub-17 D 155 80 235 0,61% 
Sub-18 A 40 3 43 0,11% 
Sub-18 B 4 2 6 0,02% 
Sub-18 C 102 28 130 0,34% 
Sub-18 D 25 30 55 0,14% 
Majors A 6.452 520 6.972 18,24% 
Majors B 993 190 1.183 3,09% 
Majors C 9.294 4.293 13.587 35,54% 
Majors D 5.071 6.700 11.771 30,79% 
Majors E 1 6 7 0,02% 
TOTAL 25.739 12.495 38.234 100,00% 

 67,32% 32,68%   
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Evolució del nombre de llicències 
 
FEEC (1999 - 2015) 
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2005 - 2015) 
 
 
 

         

 
 
 

 
Evolució del nombre d’entitats (1999 - 2015) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nombre de socis de les entitats (1999 - 2015) 
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1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Any Homes Dones 

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% 

2014 25.351 12.388 
67,17% 32,83% 

2015 25.517 12.717 
66,74% 33,26% 

Any Entitats 
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 
2014 432 
2015 432 
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Creixement interanual de llicències (1997 - 2015) 
 
 

Any Llicències Increment 
Interanual 

Increment 
Interanual 
Acumulat 

1997 9.478   
1998 11.515 +2.037  +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 
2014 37.739 +1.038 +28.261 
2015 38.234 +495 +28.756 
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Distribució geogràfica dels federats 2015 
 
 
 

Regió Federats Percentatge 

 

Regió I - Baix Llobregat 2.837 7,42% 
Regió I – Barcelonès 7.019 18,36% 
Regió I – Maresme 1.498 3,92% 
Regió I – Vallès 6.029 15,77% 
Regió II 4.706 12,31% 
Regió III 1.481 3,87% 
Regió IV 3.060 8,00% 
Regió V 768 2,01% 
Regió VI 4.089 10,69% 
Regió VII 3.135 8,20% 
Regió VIII 1.816 4,75% 
Regió IX 1.796 4,70% 
Total 38.234  
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Quadre general de llicències 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categories Habilitació 
llicència Sexe Modalitat Totals 

      
   C D  

Sub-14 

FEEC 
Home 1.308 268 

3.496 

Dona 1.164 275 
Total 2.472 543 

FEEC+FEDME 
Home 161 118 
Dona 110 92 
Total 271 210 

Sub-17 

FEEC 
Home 363 100 

984 

Dona 224 55 
Total 587 155 

FEEC+FEDME 
Home 101 51 
Dona 61 29 
Total 162 80 

       
  A B C D E  

Sub-18 

FEEC 
Home 24 3 60 19 - 

234 

Dona 16 1 42 6 - 
Total 40 4 102 25 - 

FEEC+FEDME 
Home 2 1 20 22 - 
Dona 1 1 8 8 - 
Total 3 2 28 30 - 

Major 

FEEC 
Home 3.160 693 6.880 3.661 1 

33.520 

Dona 3.292 300 2.414 1.410 0 
Total 6.452 993 9.294 5.071 1 

FEEC+FEDME 
Home 262 141 3.111 4.982 5 
Dona 258 49 1.182 1.718 1 
Total 520 190 4.293 6.700 6 

         

TOTAL 
GLOBAL 

FEEC Total 6.492 997 12.455 5.794 1 
38.234 

FEEC+FEDME Total 523 192 4.754 7.020 6 

 TOTAL  7.015 1.189 17.209 12.814 7 38.234 
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7.2 Àrea d’Entitats 
 
Durant el passat any 2015 hem mantingut l’objectiu de 
treballar per proporcionar suport a totes les entitats de la 
FEEC i les seves juntes directives atenent les seves 
consultes, dubtes i peticions i creant projectes per ajudar-les. 
Hem consolidat actuacions a fi de facilitar les gestions i de 
donar transparència a tots els processos realitzats, sempre 
amb rigor pressupostari i facilitant el suport econòmic quan es 
necessari i sota les normatives vigents. 
Paral·lelament amb treballat conjuntament amb els Veguers  i 
Vegueres a fi de trametre  tota la informació disponible i crear 
a les reunions de Vegueria un centre de coneixement i de 
debat de primer ordre.  
 
 
 
 
 
 
 
Programa de ‘’Suport a les biblioteques’’ 
 
Ven tornar arrencar el programa de ‘’Suport a les 
biblioteques’’ per a totes aquelles entitats que ja estaven 
registrades i per noves que volguessin adherir-se. Vem 
repartir més 4.000 llibres, revistes, mapes i guies entre les 
entitats que estan dins del programa. 
 
Novament vem comptar amb la col·laboració d’editorials com: 
Alpina, Cossetània, Mundo de los Pirineus i Piolet entre 
d’altres. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                                Lliurament de llibres  al Centre Excursionista de Terrassa 

 

ENTITATS 

VEGUERIES 

RECURSOS 

INFORMACIÓ 

BIBLIOTEQUES 

CULTURA 

FORMACIÓ 

CONVENIS 

SUBVENCIONS 

JOVENT I INFÀNCIA 
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Àrea privada 
 
L’àrea privada del web FEEC és l’espai destinat a les entitats per 
tal de que tingueu al seu abast tota la  informació que preciseu 
per realitzar les diferents tasques administratives i de gestió, 
espai on podreu trobar els calendaris de reunions de vegueria, 
les actes, els recursos, les diferents circulars, un espai de 
resposta a les preguntes més freqüents que rebem, etc.  
 
 

 
 

 
Suport de recursos materials 
 
Per tal de conèixer els materials que podríem oferir en préstec  
des de l’àrea per tal facilitar-vos  la realització d’activitats, es va 
realitzar una enquesta a totes les entitats de la FEEC recollint les 
idees que prèviament ens havíeu des de les reunions de les 
diferents vegueries. Les votacions van estar actives fins el 12 
octubre, els recursos més votats van ser la cinta de marcatge, el 
rocòdrom infantil i les carpes. D’aquests tres recursos es va 
comprar carpes i cintes de marcatge biodegradables. Degut al 
pes del rocòdrom i la dificultat de transporta-ho,  vem descartar 
aquesta opció. 
 
Les carpes, es van repartir entre les divisions territorials que les 
van sol·licitar,  el mateix que amb les cintes. Actualment i fins que 
s’exahureixin disposem de més rotlles de cinta i d’un carpa-
comodí per les entitats que la necessitin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DADES:  
DESEMBRE 2015 
 

 

434  ENTITATS 
FEDERADES 

 

 

75.197 SOCIS 
D’ENTITATS 

 

 

 

38.165 CARNETS 
FEDERATIUS: 

 

12.689 DONES 
I 

25.476HOMES 
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Subvencions activitats territorials, culturals, infantils, 
extraordinàries i d’aniversaris. 
 
Des de l’àrea vem distribuir un total d’uns 80.000 € en 
subvencions directes a entitats. En subvencions territorials vem 
arribar a 54.000 € repartits amb els criteris marcats des de les 
diferents Vegueries, amb l’únic condicionat de que la seva 
destinació fossin a activitats organitzades per entitats 
federades i que s’aportessin les factures que justifiquessin la 
quantitat rebuda. Malauradament alguns ajuts s’ha perdut per 
no presentar els necessaris justificants. 
 
Per a la resta d’activitats, existeix una normativa específica que cada any es revisa i 
s’aprova en Consell General, amb la presència del Veguers i de la Junta Directiva. Sobre 
cada mes de març s’informa mitjançant la corresponent circular a fi de que totes les entitats 
tinguin la mateixa oportunitat d’acullir-se. 
 
 
El resultat del repartiment de les subvencions territorials, culturals, infantils, extraordinàries i 
per aniversaris d’entitats del 2015 han estat: 
 
 

Regió Territorials Culturals 
Infantils i 
Extraordinàries Aniversaris 

Baix Llobregat 5.021,00 € 1.875,00 € 2.400,00 € 750,00 € 
Barcelonès 8.653,00 € 2.250,00 € 1.200,00 € 0,00 € 
Maresme 3.295,00 € 600,00 € 975,00 € 300,00 € 
Vallès 8.549,00 € 1.950,00 € 2.175,00 € 0,00 € 
Regió 2 7.097,89	€	 975,00 € 825,00 € 500,00 € 
Regió 3 2.622,00 € 1.725,00 € 675,00 € 0,00 € 
Regió 4 6.750,00 € 300,00 € 600,00 € 0,00 € 
Regió 5 2.372,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Regió 6 4.192,30 € 600,00 € 750,00 € 0,00 € 
Regió 7 2.500,00 € 1.875,00 € 1.725,00 € 300,00 € 
Regió 8 3.689,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Regió 9  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 54.741,19 € 12.150,00 € 11.325,00 € 1.850,00 € 
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Territorial	
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Convenis per activitats 
 
Al 2015 vem començar a redactar convenis per activitats amb gran 
tradició o importància, proposades per les diferents Divisions 
Territorials  i a fi d’establir acords per finançar part de les seves 
despeses. Aquests convenis permeten assegurar el suport 
econòmic de la FEEC  des de l’inici de l’exercici i accelerar el 
procés de cobrament per part de les entitats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornades d’Experiències d’Èxit 
 
 
Es va realitzar la primera prova pilot de 
Jornada d’Experiències d’Èxit a Mollet 
del Vallès a l’entitat Club Muntanyenc 
Mollet. Aquestes jornades van ser 
destinades a divulgar experiències, 
activitats i tallers per facilitar la feina a 
les juntes directives i  persones que 
gestionen les entitats. 
Va haver-hi una bona participació i 
acollida i les valoracions d’aquesta van 
ser molt positives. S’espera futures 
peticions per part de les Divisions 
Territorials per seguir creant aquestes 
jornades amb els continguts que se’ns 
proposin.  
 

 

   

ENTITATS 

 

 

ENTITATS AMB 
ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT 

CIVIL(*):  174 

 

ENTITATS AMB LA 
LLEI DE 

PROTECCIÓ DE 
DADES 

ACTIVADA(*):  86 

 

(*)segons informació de les 
propies entitats 

 

 

 

 

VIGENCIA DE LES 
JUNTA DIRECTIVES 

AL REGISTRE 
D’ENTITATS DE LA 

SECRETARIA 
GENERAL 

D’ESPORTS: 

 

vigent:  243 
caducat : 191 
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Jornades de Gestió d’Entitats 
 

Es va finalitzar la jornada de gestió 
d’entitats destinada a totes les juntes 
directives sobre el que cal fer quan 
s’arriba a la presidència d’una entitat, 
quins aspectes cal tenir molt presents, 
quines solucions diferents es poden 
donar, quines eines poden ser més 
eficients i veure com ho tenen resolt 
algunes entitats.  
En aquests debats es va posar en comú 
un “full de ruta” entre totes les entitats 
assistents a les diferents vegueries per 
conèixer quines eines poden facilitar la 
feina aportant dubtes i solucions.  
Aquesta jornada es va celebrar gairebé a 

totes les vegueries del territori i va tenir una 
bona acollida i valoració per part de les persones assistents. 

 
 
 
Consell General de la FEEC 
  
Cada mes es celebra el Consell General de la FEEC amb els representants territorials de 
les diferent divisions i membres de la junta directiva de la FEEC. L’Àrea d’Entitats està 
present en les reunions per donar informació als representants  sobre tot el que va succeint 
a la FEEC, per intercanviar dubtes, dinamitzar,  recollir demandes i queixes i tot allò que les 
entitats transmeteu als diferents veguers i vegueres.  
 
 
 
 
L’organització de les Assembles Territorials o 
Vegueries es determina al títol V del nostre 
estatut, conjuntament al reglament de les 
Divisions Territorial aprovat a l’abril de 2011 i 
és en el Consell General de la FEEC amb els 
vostres representants on el tracten els 
diferents temes federatius tenint present el fet 
territorial del nostre país.  
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Oficina d’atenció a les entitats de la UFEC 
 
Amb la posada en marxa de les oficines d’atenció als clubs 
esportius federats per part de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya, hem pogut derivar consultes més complexes a 
aquestes oficines que repartides pel territori donen respostes de 
caire jurídic, fiscal, laboral i contable entre altres. 
 
Les entitats excursionistes ateses durant el 2015 han estat: 
 

 
El “ranking” indica l’ordre que ocupen les entitats de la FEEC respecte a altres federacions 
esportives. 

 
 
Trobades amb les Assemblees Territorials  
 
Durant l’any ens vem desplaçar a diferents reunions de les 
Assembles Territorials, convidats per el seus representants a fi 
de donar suport, assistir a processos electorals, informar i aclarir 
temes d’interès general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA	 CLUBS	
ATESOS	2015	

GESTIONS	
REALITZADES	 RANKING	

BARCELONA	CIUTAT	 12	 36	 2	
BARCELONA	COMARQUES	 11	 35	 1	

ALT	PIRINEU	I	ARAN	 2	 1	 5	
LLEIDA	 6	 25	 4	
GIRONA	 4	 18	 4	

TARRAGONA	 11	 29	 2	
TERRES	DE	L'EBRE	 12	 46	 2	

 

LA PARTICIPACIÓ 
DE LES  ENTITATS A 
LES REUNIONS DE 

VEGUERIA ÉS 
IMPRESCINDIBLE 
PER TAL  A FI DE 
GARANTIR  LA 
PLURALITAT,  EL 

TREBALL COMÚ, LA 
CANALITZACÍO DE 
LA INFORMACIÓ I 

DE LES DEMANDES I 
LA DIVERSITAT 
TERRITORIAL. 

 

 
 
 

LA FIGURA DEL 
REPRESENTANT 

TERRITORIAL I DEL 
SEU EQUIP ÉS 

IMPRESCINDIBLE EN 
AQUESTA MISSIÓ . 
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7.3 ÀREA DE TERRITORI 
 
Durant l’any 2015 l’Àrea de Territori ha continuat amb el desenvolupament del pla d’accions 
iniciat l’any 2013. Especialment prolífic és el treball realitzat per l’Àrea de Refugis i de 
Senders, amb destacades actuacions i millores al llarg de tot el curs. N’enumerem les 
principals, fent-ne un petit resum. 
 
ÀREA DE REFUGIS 
 
 

 
 
 
Inversions 
 
Refugi Vallferrera 
Durant el mes de juny de 2015 es van fer les obres de reconstrucció del sistema de 
captació d’aigua del refugi de Vallferrera, completament destruïdes arran de l’allau que va 
patir la zona durant l’hivern. L’actuació que s’ha fet ha consistit en l’adequació del sistema 
de captació, format per una caixa inoxidable amb tapa amb un sistema de comportes i 
filtratge de sorra de sílex, equipada amb una clau de seccionament reforçada antigel i una 
canonada que porta l’aigua al refugi, amb un filtratge i un modern sistema de potabilització 
de l’aigua, a través de llum ultraviolada. Així mateix s’ha aprofitat l’actuació per soterrar la 
canonada per minimitzar l’impacte de l’actuació en el medi i evitar, en la mesura del 
possible, que torni a quedar malmesa per fenòmens naturals com el que ha patit aquesta 
temporada. Amb l’actuació que s’ha dut a terme també s’ha millorat notablement la pressió 
de l’aigua al refugi, que presentava unes mancances importants, que dificultaven la tasca 
diària del guarda, i a la vegada s’evitarà que es geli durant la temporada hivernal. També 
es va fer una intervenció urgent en les plaques solars –que es complementarà aquest any 
2015.  
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Refugi Coma de Vaca 
A principis de novembre es va col·locar doble vidre en totes les finestres del refugi i es va 
realitzar una actuació general de fusteria, que va consistir en la fabricació d’un supletori 
plegable per a les taules del menjador, així com la reparació de panys i d’altres elements 
malmesos de l’equipament. Les millores es van complementar amb la instal·lació de dos 
escalfadors nous (un per a la cuina i l’altre per a les dutxes). Finalment cal destacar també 
que es va aprofitar el vol en helicòpter per al transport de material, per a buidar la fossa 
sèptica, baixant els residus a la depuradora de Ripoll. 
 
Refugi Estasen 
El mes d’octubre es va substituir la centraleta electrònica de gestió de la instal·lació solar 
fotovoltaica del refugi degut a una avaria elèctrica irreparable, després de 15 anys de vida 
útil. La centraleta és un dels elements clau per al correcte funcionament del refugi perquè 
regula la càrrega de les bateries amb el generador i fa que les plaques solars puguin 
produir l’energia necessària per al correcte funcionament de l’equipament. La centraleta 
regula la càrrega de les bateries des de les plaques, fabrica la corrent a 230 volts, i permet 
carregar les bateries amb el generador. La nova centraleta és un equip integrat compost 
per un inversor, un carregador i un regulador. Properament es completarà la renovació de 
la instal·lació solar fotovoltaica d’aquest refugi amb la substitució de les bateries 
estacionàries i l’ampliació del camp fotovoltaic. 
 
 
Refugi Estanys de la Pera 
Canviades durant la primera quinzena de novembre bona part de les finestres del refugi, 
que estaven en molt mal estat. 
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Manteniment i millora en la imatge 
 
 

 
 
 
 
Canvi en la web de la xarxa de refugis 
El mes de gener es va entrar en funcionament el nou espai web de la xarxa de refugis de la 
FEEC. Es van reestructurar totes les fitxes, tant dels refugis guardats com dels lliures, amb 
nous continguts i una complerta galeria fotogràfica de cadascun d’ells. També es va fer un 
directori de les entitats i clubs excursionistes de Catalunya propietaris o gestores de refugis 
de muntanya. 
 
Disseny i edició dels desplegables de la xarxa de refugis 
Seguint amb la línia de potenciar la imatge de la FEEC en la seva xarxa de refugis. Es va 
dissenyar i editar una sèrie de desplegables amb una exhaustiva i complerta informació. A 
grans trets es van realitzar dos tipus de desplegables: un on hi ha un mapa general de 
Catalunya amb la ubicació de cadascun dels 20 refugis de la xarxa i un breu requadre amb 
les dades tècniques de cadascun d’ells. L’altra acció va consistir en fer un desplegable 
personalitzat de cadascun dels refugis guardats, amb informació detallada com ara 
propostes al voltant del refugi, una acurada selecció de fotografies i un mapa de detall de la 
zona on està al refugi. 
 
Creació de la pàgina de Facebook Refugis FEEC 
Amb la intenció de promocionar i donar la màxima visibilitat possible tant a les accions que 
es duen a terme des de l’Àrea i les que es fan des dels propis refugis 
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Refugis en Família 
La FEEC aposta de manera ferma pel concepte “Refugis en Família” com una de les millors 
i més atractives maneres d’iniciar al públic més jove a la muntanya i als valors que se’n 
desprenen. Durant la temporada estival -de juny a setembre-, tots els refugis guardats de la 
xarxa de la FEEC són destinacions ideals per acostar tota la família a la muntanya. Què 
millor que apropar els nens a l’excursionisme i la muntanya que amb l’aproximació a un 
refugi guardat, on després de l’excursió podran gaudir d’un mos o fins i tot sopar i dormir en 
l’equipament. Una experiència que de ben segur els fascinarà. A la FEEC hem creat un pla 
de promoció per les famílies amb nens, amb importants descomptes pels menors de 6 anys 
i pels nens entre 6 i 14 anys.  
 
Posada en marxa de la webcam del refugi Serra d’Ensija 
Amb la voluntat de difondre al màxim la muntanya i potenciar la seguretat dels 
excursionistes, l’Àrea de Refugis de la FEEC ha posat en funcionament 
la webcam instal·lada al refugi Serra d’Ensija, que fins ara no es trobava operativa. Aquesta 
fantàstica eina de difusió és una finestra del refugi oberta a tots els internautes del món. 
Ofereix imatges a temps pràcticament real del que passa en l’entorn d’aquest equipament. 
Està orientada al nord-oest i ofereix una vasta panoràmica dels prats que envolten el refugi 
i de la serra del Cadí i el Pedraforca, que sobresurt al costat esquerre de la imatge. 
 
Jornada de Seguretat per als guardes de refugis de muntanya  
El refugi Estasen va acollir el 20 de maig un curs de formació en matèria de seguretat, 
rescats de muntanya i emergències, a una cinquantena de guardes de refugis de 
muntanya, gestionats per la pròpia FEEC i les entitats i clubs excursionistes de Catalunya. 
La jornada fou impartida pel Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat i la Unitat de Muntanya del Cos de Mossos d’Esquadra. Amb la formació 
impartida es pretén fer partícips als guardes de tot el procés que implica l’emergència a la 
muntanya, ja que són receptors de molts avisos d’accidents a la muntanya i és molt 
important que puguin esdevenir informadors qualificats, tant per als Bombers com per als 
Mossos d’Esquadra, bé sigui per comunicar un accident que hagi ocorregut, com per iniciar 
possibles serveis de recerques de persones perdudes a la muntanya.  
 
Col·laboració amb el programa “Espai Terra” de TV3 
L’Àrea de Refugis de la FEEC va col·laborar en el programa “Espai Terra” de TV3, 
presentat pel meteoròleg Tomàs Molina i Irma Pina. En l’edició del 10 de febrer, l'”Espai 
Terra” va emetre un reportatge on explicà com és el dia a dia en un refugi de muntanya, la 
feina dels guardes i el paper de la FEEC en la gestió de la seva xarxa de refugis. El 
programa va ser enregistrat al refugi Lluís Estasen, a 1.647 metres d’altitud als peus del 
cim del Pedraforca, i hi van participar el cap de l’Àrea de Territori, Josep Casanovas, i el 
guarda del refugi, Jordi Gallardo. 
Actuació de manteniment als refugis lliures 
Durant la temporada estival es van fer petites actuacions de manteniment als refugis lliures 
de Broate, Baiau, Molières i Besiberri, a càrrec de seves entitats apadrinadores respectives: 
el Centre Excursionista Tona, el Centre Excursionista els Blaus, el Centre Excursionista 
Alta Ribagorça i el Club Excursionista Vilaller. 
Signatura de convenis bilaterals amb la Federació d’Acampada i Muntanyisme de 
Portugal i la Federació Italiana d’Excursionisme 
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Durant el 2015 la FEEC va signar dos convenis bilaterals amb la Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal (FCMP) i la Federació Italiana d’Excursionisme (FIE)  per 
impulsar conjuntament l’excursionisme i els esports de muntanya entre Catalunya i 
Portugal. L’acord preveu la promoció dels refugis de muntanya de la FEEC i les 
instal·lacions d’acampada de la FCMP entre els col·lectius de les dues federacions, que 
podran gaudir dels mateixos descomptes i avantatges que els usuaris de les respectives 
organitzacions.  
 
Respecte el conveni signat amb la FIE, l’acord preveu la promoció dels refugis de 
muntanya de la FEEC i els refugis Artesina i Ciarlo-Bossi de la FIE entre els federats de les 
dues federacions, que podran gaudir dels mateixos descomptes i avantatges que els 
usuaris de les respectives organitzacions. Segons aquest conveni, la federació italiana 
ofereix als socis i federats de les entitats catalanes federades, l’ús de les 
seves instal·lacions a preu de federat italià. Al mateix temps, la federació catalana ofereix 
als federats de la Federació Italiana la tarifa de preus vigent com a membres federats de la 
FEEC per a la pernoctació en els refugis de muntanya. 
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ÀREA DE SENDERS 
Homologació dels següents senders		
PR®-C 171: Serra de Collserola (Associació Excursionista d’Etnografia i Folklore). 
PR®-C 201: Castell de Montsoriu (Parc Natural del Montseny). 
PR®-C 224: Des de La Bisbal del Penedès a Sant Magí de la Brufaganya (Senderistes Bisbalencs). 
	
SL®-C 50: A la Mola des de Can Robert (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 
SL®-C 52: Les tines de la vall del Flequer (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac). 
SL®-C 53: De Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta (Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac). 
SL®-C 71: El dolmen de Pedra Gentil (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 72: La Plana del Corredor (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 78: L’Ermita de l’Erola (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 79: La Vall d’Olzinelles (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 80: Dolmen de Ca l’Arenes (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 81: Sender del castanyer de les nou branques (Parc Natural del Montseny). 
SL®-C 86: El Roc Perer (Parc Natural del Montseny). 
SL®-C 88: De Gaserans al coll de n’Orri (Parc Natural del Montseny). 
SL®-C 91: La Font d’Horta (Parc del Foix). 
SL®-C 96: El Rocar (Parc de la Serralada de Marina). 
SL®-C 100: Castell vell d’Olivella (Parc del Garraf). 
SL®-C 101: La vall de la riera de Pineda (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 102: Les Torrenteres (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 103: Montnegre Carener (Parc del Montnegre i el Corredor). 
SL®-C 113: A la Roca d’en Toni (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 114: Al Castell de Burriac des d’Argentona (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 115: Al Castell de Burriac des de Cabrera de Mar (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 116: La Creu de Montcabrer (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 121: El pont de Malafogassa (Espai Natural de les Guilleries – Savassona). 
SL®-C 122: El Puig del Far (Espai Natural de les Guilleries – Savassona). 
SL®-C 123: El Casol de Puigcastellet (Espai Natural de les Guilleries – Savassona). 
SL®-C 136: Ruta prehistòrica I: Can Gol – Céllecs (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 137: Ruta prehistòrica II: Can Planes – Sant Bartomeu (Parc de la Serralada 
Litoral). 
SL®-C 141: De Torribera al Puig Castellar (Parc de la Serralada de Marina). 
SL®-C 142: El torrent de l’Amigó (Parc de la Serralada de Marina). 
SL®-C 143: Al voltant de Sant Pere de Reixac (Parc de la Serralada de Marina). 
SL®-C 144: La vall de Sant Jeroni de la Murtra (Parc de la Serralada de Marina). 
Deshomologació dels següents Senders	
SL®-C 136: Ruta prehistòrica I: Can Gol – Céllecs (Parc de la Serralada Litoral). 
SL®-C 137: Ruta prehistòrica II: Can Planes – Sant Bartomeu (Parc de la Serralada Litoral).	
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Actualització i ampliació de la pàgina web de senders de la FEEC 
L’Àrea de Senders de la FEEC va actualitzar i ampliar la pàgina web de la xarxa de senders 
homologats de Catalunya. La nova eina ha nascut amb la intenció de donar un millor servei 
als practicants del senderisme, ja siguin entitats i clubs excursionistes, federats o públic en 
general. La principal novetat és que el contingut s’alimenta a través dels tracks de les 
etapes dels senders de gran recorregut (PR®), petit recorregut (PR®-C) i senders locals 
(SL®-C) que formen part de la xarxa de senders homologats. Aquests tracks –que es 
poden descarregar gratuïtament per a tots els usuaris– són els que proporcionen la 
informació de cadascuna de les fitxes tècniques que es generen (punt d’inici i final, 
distància, desnivell positiu i negatiu i comarques per on transita cada etapa, entre altra 
informació d’interès). 
 
Creació de la pàgina de Facebook Senders FEEC 
Paral·lelament a la posada en marxa del nou web de senders també es va crear una pàgina 
de Facebook de la xarxa, amb la intenció de difondre al màxim el patrimoni senderístic de 
Catalunya i les accions que es porten a terme des de l’Àrea de Senders. 
 
Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex 
Des del gener de 2015 es publica en cada número de la revista Vèrtex una fitxa 
excursionista a doble pàgina d’un tram de sender de gran, petit recorregut o sender local, 
per a la promoció de la xarxa. 
 
Jornada de Cuidadors de Senders a Montserrat  
Amb la participació d’un centenar de persones el 30 de maig es va celebrar la tradicional 
Jornada de Cuidadors de Senders a Montserrat i que va comptar amb la participació d’un 
centenar de persones. Amb un complet programa d’activitats la jornada es va dividir en 
dues parts: al matí es va fer una excursió per Montserrat, resseguint part de la xarxa de 
senders homologats que hi ha al massís. Tot seguit es va celebrar una commemoració dels 
40 anys del marcatge del primer sender a Catalunya, on s’ha fet un petit homenatge als 
diferents responsables del Comitè Català de Senders des de l’any 1975 fins a l’actualitat. 
La diada va acabar amb una xerrada a càrrec de Josep Casanovas, on es va fer un repàs a 
les darreres novetats que s’han portat a terme des de l’Àrea de Senders, però on sobretot 
es van plantejar possibles línies d’actuació per potenciar encara més un col·lectiu que 
actualment engloba 102 entitats excursionistes cuidadores, 274 cuidadors i que compta 
amb 11.000 quilòmetres homologats i senyalitzats. 
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Renovació del carnet de cuidador de senders  
Durant el primer semestre de 2015 es va demanar a totes les entitats i centres 
excursionistes que són mantenidores de senders o trams de senders homologats, 
l’actualització de les dades dels cuidadors de senders que en formen part, per d’aquesta 
manera poder enviar els carnets acreditatius amb una validesa fins l’any 2020. Aquesta 
sol·licitud ha servit per actualitzar les dades sobre entitats mantenidores I cuidadors, 
arribant al resultat de 112 entitats mantenidores i 302 cuidadors censats que ja disposen 
del seu carnet. 
 
 

 
 
 
Inauguració del nou recorregut del GR® 92 entre Vilanova i la Geltrú i Tarragona 
El 21 de novembre es va celebrar l’acte d’inauguració del nou tram del GR® 92 entre 
Vilanova i la Geltrú i Tarragona, que acosta el Sender de la Mediterrània a la costa. Per a 
celebrar la inauguració del nou tram es va realitzar una caminada popular que va recórrer 
un tram del sender entre Torredembarra i Altafulla. 
 
 
II Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus Orientals 
La segona edició de la Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus Orientals es va 
celebrar el 6 de setembre recorrent el traçat de l’itinerari transfronterer GRT 79 i la variant 
GR® 11.6, entre la localitats de Molló (Ripollès) i coll Pregon. La trobada, organitzada per 
la FEEC amb el suport del Club Excursionista de Ripoll, va reunir una quarantena de 
participants i va gaudir d’un clar caràcter festiu. 
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Participació en el Congrés de la Federació Francesa de Senderisme (FFRP) 
La FEEC va participar al congrés anual de la FFRP, que va tenir lloc a Talteüll (Rosselló), 
entre el 27 i el 29 de març. Es va compartir un estand amb l’Agència Catalana de Turisme 
per a promocionar la pràctica del senderisme i la xarxa de senders homologats de 
Catalunya, així com altres activitats excursionistes de muntanya. A més, es va realitzar una 
presentació de la tasca de la Federació en l’àmbit de la promoció i la difusió del senderisme 
a Catalunya, així com el paper de les entitats i la xarxa de voluntariat per a la conservació 
dels més de 11.000 quilòmetres de senders homologats que hi ha al país. En el mateix acte 
es va presentar la ruta dels Senders del 1714. 
 
Col·laboració de l’Àrea de Senders amb l’Àrea de Formació en el bloc de pràctiques 
del curs de Monitors d’excursionisme 
Un any més (11 i 12 d’abril), l’Àrea de Senders va tornar a col·laborar amb l’Àrea de 
Formació, en el desenvolupament del bloc de pràctiques del curs de Monitors 
d’Excursionisme. L’acció va consistir concretament en el marcatge del GR® 3 en l’entorn 
de Pont de Suert, i una part del GR® 11 (del Pont de Salenques fins la cota 2.000 m del 
port de Rius, camí del refugi de Restanca). 
 
Continua el marcatge del nou traçat del GR® 92 
El 2015 també s’ha continuat treballat en el nou marcatge del GR® 92, tant a les Terres de 
l’Ebre, com en la costa central (Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme). Aquest nou 
marcatge suposarà acostar el GR® 92 el màxim possible a la costa.  
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Continua el marcatge del GR® 3 
Durant el 2015 es va crear una comissió de seguiment del GR® 3 i es va continuar en el 
marcatge d’aquest sender, que avança a bon ritme i quan estigui acabat serà circular, amb 
inici i final a Lleida. 
 
Reunió de la Comissió Permanent d’Itineraris Transpirinencs 
Un any més se celebrà durant el mes d’octubre se celebrà la Comissió Permanent 
d’Itineraris Transpirinencs (CPIT) a Prats de Molló (Vallespir). A partir d’ara la CPIT actua 
com una “unió de federacions de muntanya pirinenques”, amb la voluntat d’iniciar una tasca 
de major coordinació, tant de les activitats de muntanya com de la gestió de refugis i 
senders al Pirineu, entre d’altres. 
 
 
Definició dels criteris de senyalització a la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona 
El 7 de maig es va realitzar una reunió de l’Àrea de Senders de la FEEC amb la xarxa de 
parcs de la Diputació de Barcelona per tal d’establir un criteri definitiu a l’hora de senyalitzar 
un sender dins d’un d’aquests espais naturals. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Jaume Grau, nou coordinador de l’Àrea de Medi Ambient de la FEEC. S’han iniciat una 
sèrie de reunions per a definir els representants territorials de la FEEC als espais naturals 
protegits de Catalunya. 
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7.4 Àrea Tècnica 
	
L’any 2015 ha estat marcat pels diferents canvis en la gestió de l’Àrea. Malgrat els canvis 
s’han pogut dur a terme les propostes que s’havien plantejat a inici d’any i que s’hauran de 
consolidar durant les properes temporades. Un any en el que les disciplines així com les 
activitats d’aquestes han agafat més força gràcies a l’esforç que s’ha fet per part de les 
entitats, la junta, els comitès i els treballadors de la mateixa àrea tècnica. Queda molt camí 
per fer però la tendència és positiva i els resultats ho demostren. 
	

1. Activitats	competitives	
Proves	oficials,	calendari	2015	d’Escalada: 13 Proves	

• 3 Proves de la 25a Copa Catalana d’escalada de Dificultat. 
• 3 Proves de la 12a Copa Catalana d’Escalada en Bloc. 
• 5 Proves al 8è Open d’Escalada Esportiva. 
• 1 Campionat de Catalunya d’Escalada en Bloc 
• 1 Campionat de Catalunya d’Escalada de Dificultat. 
• 1 Campionat de Catalunya Infantil d’Escalada 
• 1 Psicoblog Ciutat de Barcelona 

 
Curses per Muntanya: 23 Proves 

• 4 Proves de la 14a Copa Catalana de Curses per Muntanya. 
• 3 Proves de la 6a Copa Catalana de Curses Verticals. 
• 1 Campionat de Catalunya per Equips. 
• 1 Campionat de Catalunya Individual. 
• 1 Campionat de Catalunya de Curses Verticals 
• 13 Proves al 13è Circuit Català de Curses per Muntanya -1 suspesa. 

 
Curses d’Ultraresistència: 8 Proves. 

• 6 Proves de la 4a Copa Catalana de Curses. 
• 1 Campionat de Catalunya Individual. 
• 1 Campionat de Catalunya per Equips 

 
Canicròs: 4 Proves. 

• 4 Proves del 5è Premi FEEC de Canicròs. 
 
Esquí de Muntanya: 32 Proves. 

• 5 Proves de la 31a Copa FEEC Millet per Equips d’Esquí de Muntanya. 
• 3 Proves de la 10a Copa Catalana de Curses Verticals. FGC Mountain Series 6.0 
• 1 Campionat de Catalunya individual 
• 1 Campionat de Catalunya de curses verticals 
• 1 Campionat de Catalunya de Llarga distància 
• 1 Campionat de Catalunya per Equips 
• 11 Proves de les Curses Open. 
• 9 Proves de les Curses Populars. 
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Raids d’Esports de Muntanya: 7 Proves. 
6 Proves de la 12a Copa Catalana  
1 Campionat de Catalunya  
 
Raquetes de Neu: 4 Proves. 

• 3 Proves de Copa i Circuit, una de les quals va ser Campionat de Catalunya. 
• 1 Prova de Circuit. 

 
Caminades de Resistència: 23 proves. 

• 23 Proves de la 18a Copa Catalana de Caminades de Resistència, una de les quals 
va ser Campionat. 
 

Curses de Resistència: 4 proves. 
• 4 Proves de la 2a Copa Catalana. 

 
Marxes Tècniques i de Regularitat: 8 proves. 

• 8 Proves de la 17a Copa Catalana, una de les quals va ser Campionat. 
 

2. Activitats	no	competitives	
	

Alt Nivell (Premis Juanjo Garra): 10 activitats premiades 
 

• Conjunt d'Escalades al Ladakh - Alpinisme Extraeuropeu  
• Apertura de "Amapola Express" 7c+ 860m, al Gigante, Chihuaua, México. - Escalada 

en Paret  
• Liberar PanAroma 8c/+ (500m) - Escalada en Paret 
• Obertura de SET DE SAL, Pollença, Mallorca - Escalada en Paret 
• Obertura Via NOVA TEPUY, Venezuela - Escalada en Paret  
• Travessa integral del Pirineu amb esquís "non-stop" - Altres Activitats d'alt Nivell 
• Alliberar amb equip, tots els llargs i en el dia  "Viaje de Locos 8b+" 300m - Escalada 

en Paret 
• Ruta Bonatti-Vaucher (1.100m) a les Grands Jorasses, punta Whymper (4.184m) –

Alpinisme Europeu. 
• Ascensió a l'aresta Nwdel pic Djigit  - Alpinisme Extraeuropeu  
• Ascensió a la via Plotnikov del pic Korona (Kirguistan) - Alpinisme Extraeuropeu. 

  
  
  
 Gorgs 2015: 20-26 de juliol a la Vall d’Aran (12a Trobada). 

• Taller d’Iniciació al Descens de Barrancs. 
• Taller de Perfeccionament de Descens de Barrancs. 
• Taller d’Autorescat. 
• Taller de Sistemes de Fortuna. 
• Taller sobre Aigues Vives. 
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BTT 
1 activitats premiades amb un total de 1.500 euros. Bike a Vic 2015. 
 
Trobada d’Escaladors 
1 activitat premiada amb un total de 1.000 euros. Rally de Tarradets 
 
Campaments 
1 Activitat premiades amb un total de 2500 euros. Campament d’Estiu del UEC Anoia. 
 
Re-equipaments 

• 8 Entitats premiades amb material per al re-equipament per a vies d’escalada: 
CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS - UEC DE BAGÀ - CLUB ESQUÍ 
BERGUEDÀ - CENTRE EXCURSIONISTA MASPUJOLS - CENTRE 
EXCURSIONISTA LLEIDA - CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES -  - 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA - CLUB EXCURSIONISTA REDDIS DE 
REUS 

• 3 fases de re-equipament de la Ferrada Teresina. 
 

3. Centres	de	Tecnificació	
	

CTEMC	(Centre	de	Tecnificació	d’Esquí	de	Muntanya	de	Catalunya)	
	

• 22 Esportistes han format part del CTEMC (Nois i noies amb edat compresa entre 
els 14 i 23 anys ) i 7 tècnics. 
 
Esportistes: Oriol Cardona Coll - Andreu Sarrà Ferre - Joan Reyné Magret - Sergi 
Lambea Turmo - Oriol Barbany Bofill - Jordi Alís Sanchez - Guim Llort Alegret - 
Aribau Portillo Cortadella - Pau Coll Turrà - Oscar Simó Pons - Albert Artís Caparrós 
- Narayan Macià Casanovas - Joan Soler Rego - Laura Balet Caixach - Julia 
Massagué Periago - Erola Bisquert Pares  - Júlia Casanovas Cuairan - Maria Illa 
Camps - Judith Buyse Crusat - Marta Ruso Tortosa - Paula Sellol Ballesta - Albert 
Ayats Vidal. 
Tècnics: Jordi Canals Fontan - Gil Orriols Jansana - Nuria Burgada Burón - Xavi 
Tomàs De La Cruz - Dani Solà Riu - Ignasi Andrés Sabido - Arnau Anguera Bigas. 

 
• S’han fet un total de 5 competicions i 25 entrenaments, entre els que cal destacar els 

Campionats de Catalunya. 
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CTAC	(Centre	de	Tecnificació	d’Alpinisme	de	Catalunya)	
 

• En aquest 2015 el CTAC es fruit de la fusió del CTAC i el GFTAC 13 esportistes i 4 
tècnics. 

 
GFTAC: Alina  Moser - Celia  Espinos - Cristina  Cots - Diana  Galabuig - Esther  
Simon - Esther  Godina - Helena  Aleman - Joana  Collell - Júlia  Busquets - María 
Isabel  Pozo - Minerva  Porté - Gemma  Soriano. 

CTAC: Alex  Vicedo - 
Amós  Pazos - Bernat  
Vilarrasa - Carlos Murillo -
David  Belmonte - Gil  
Redorta - Jesús Ibarz - 
Josep Cotrina - Nil Alcubilla 
- Oriol  Borreda - Pol 
Rodríguez - Ricard Garcia. 
Tècnics: Toti Vales - Adria  
Chueca - Elías  Coll 
 

• 8 concentracions de 
les que cal destacar: 
Escalada en gel a la Vall 
de Boí, expedició a Oman 
en el que es van obrir 

diferents vies i la desafortunada expedició al Kirguistan en el que tres esportistes hi 
van perdre la vida. 
 
 

CTCMC	(Centre	de	Tecnificació	de	Curses	per	Muntanya	de	Catalunya)	
	

• El CTCMC ha estat format per un total de 27 esportistes. 
 

Esportistes: Abdelkadous Mouj (Joui) - Amàlia Bardolet Fernández - Àngel López 
Galera - Aniol Bonada Bardolet - Arnau Cases Dematias - Eduard Baquer Font – Fèlix 
Díaz-Prieto Massana - Gemma Terns Feixes - Gerard Batet Xaus - Iu Escolà Viladrich - 
Jacint Gili Torres - Jan Margarit Solé - Jaume Adell Ferré - Josep Morales López - Josep 
Roset Rojo - Júlia Font Gómez - Laia Aguilar Bruch - Lluís Toll Riera - Marc Rota Collell 
- Marc Traserra Pujol - Maria Illa Camps - Oriol Comellas Vilanova - Oriol Massó Gómez 
- Roger Escolà Sanz - Roger Martínez Navarro - Sergi Brau Villaró - Youssef Abaghad. 
Tècnics: Arnau Anguera Bigas i Fernando Rosa Peña. 

 
• 7 Concentracions + els entrenaments setmanals. 
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CTEEC	(Centre	de	Tecnificació	d’Escalada	Esportiva	de	Catalunya)	
	

• El CTEEC ha estat format per un total de 10 esportistes i un tècnic: 
 

Esportistes: Pau Jover Escapa - Marta Palou Carol - Álex Hernández Castilla - Marina 
Valencia Corrales - Olivia Marsella Barberio - Rai Suñé Rius - Rut Casas Mur - Alba 
Pelfort Ventura - Héctor Bazán Martín - Pere Borrell Sánchez. 
Tècnic: David Gambús Knörr 

 
• 5 concentracions + els entrenaments setmanals. 

 
• 8 competicions catalanes, 5 competicions estatals i 1 competicions internacionals. 

 
 

4. Seleccions	catalanes	absolutes	
 

 
 
 
Podis aconseguits i competicions en les que s’ha participat: 
 
Esquí	de	Muntanya:	
	

• 13 esportistes, 2 seleccionador i 3 tècnics. 
• 16 competicions internacionals,10 competicions estatals de Copa i Campionats, i 3 

campionats de Catalunya. 
o 22  podis absoluts internacionals amb 4 primeres posicions: 
- 1r Font Blanca Individual Race – Andorra 
- 1r Ski Ecrins Vertical Race – França 
- 1r Font Blanca Vertical Race – Andorra 
- 1r Mondolé Ski Alp – Itàlia. 
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o 30 podis absoluts estatals amb 15 primeres posicions. 
o 6  podis absoluts ens els campionats de Catalunya amb 10 primeres posicions. 

 
Escalada	
	

• 8 esportistes i 1 seleccionador. 
• 8 Competicions internacionals, 10 competicions estatals, 6 proves catalanes. 
o 3 podis absoluts internacional amb una primera posició:  
- IFSC Climbing Worldcup Dificultat - Puurs  
- European Championship Dificultat - Chamonix   
- IFSC Climbing Worldcup Dificultat- Chamonix   

• 17 podis absoluts estatals amb 5 primeres posicions. 
• 8  podis ens els campionats de Catalunya amb 5 primeres posicions. 

 
	
	
	
Curses	per	Muntanya	

• 11 esportistes, 1 seleccionador i 1 tècnics. 
• 10 proves internacionals, on es destaquen: 
o 2 podis absoluts internacional: 
- 3r Ranking Final Copa Món SkyRace per Equips 
- 1a Femenina Ranking Final VerticalRace. 

• 5 proves estatals amb 5 primeres posicions absolutes.  
• 2 campionats de Catalunya amb 2 podis absoluts. 
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Raquetes	de	Neu	
	

• 7 esportistes i 1 seleccionador. 
• 4 Competicions internacionals. 
o 3 podis internacionals amb 1a primera 
- 2n Campionat del Món de Curses amb Raquetes de Neu 
- 2a Campionat del Món de Curses amb Raquetes de Neu 
- 3a Campionat del Món de Curses amb Raquetes de Neu 

 
Alpinisme 
 
Premi FEDME a Santi Padrós per l’obertura de nova via "Balas y Chocolate", a la 
Patagonia. 
Destacar també l’ascensió al Gasherbrum I, juliol 2015 Ferran Lartorre Torres. 
 

5. Esportistes	d’Alt	Nivell	-	Programa	ARC	
	

Esportistes Catalans que participen o tenen opcions de participar en les competicions de 
màxim nivell organitzades per les federacions esportives Internacionals i que figuren en les 
llistes que aprova la presidència del CCE (Cap.3 art. 17b). Hi ha 3 categories en funció de 
la seva edat i rendiment esportiu: Alt Nivell, Futur i Perfeccionament. Actualment, trobem 
esportistes d’Esquí de Muntanya, de Curses per 
Muntanya, d’Escalada i d’Alpinisme dins del programa ARC (Alt Rendiment Català): 
 

• Esquí de Muntanya: 35 esportistes (8 Alt Nivell - 10 de futur - 17 de 
perfeccionament). 

•  Curses per Muntanya: 38 esportistes (2 Alt nivell - 15 de futur - 21 de 
perfeccionament). 

•  Escalada: 18 esportistes (1 Alt Nivell - 10 de futur - 7 de perfeccionament). 
• Alpinisme: 13 esportistes (13 de futur)  
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6. Comitès	
	

Els Comitès, són els organitzadors de les diferents disciplines de la FEEC. Cada comitè 
està format per un grup de persones voluntàries que amb el suport de l’àrea tècnica, 
revisen i determinen el reglament de la competició, decideixen quines proves poden entrar 
al calendari i supervisen la consecució d’aquestes al llarg de la temporada. 
 
Cal tenir en compte que alguns dels comitès són puntuals i només funcionen quan cal 
decidir alguns temes referents a activitats no competitives així com l’atorgament de 
subvencions. 
 

• Els comitès del 2015 han estat: 
• Comitè de Curses per Muntanya. 
• Comitè de Curses d’Ultraresistència. 
• Comitè de Caminades i Curses de Resistència per Muntanya. 
• Comitè de Marxes Tècniques. 
• Comitè d’Esquí de Muntanya. 
• Comitè de Raids d’Esports de Muntanya. 
• Comitè d’Escalada. 
• Comitè de F-Rally. 
• Comitè de Raquetes de Neu. 
• Comitè d’Alt nivell i Expedicions. 
• Comitè de Barrancs. 
• Comitè de Campaments, BTT i trobades d’escaladors. 
• Comitè de 100 Cims. 
• Comitè de Re-equipaments. 

 
	
7.Altres	activitats	
	
Aquest	any	cal	destacar	les	següents	activitats:	
	

• Curs d’àrbitres d’escalada: 
 

Els dies 7 i 8 de Novembre es van celebrar un curs d’àrbitres d’escalada amb 7 
persones que van treure’s la titulació. El Club Muntanyenc de Sant Cugat va acollir les 
sessions teòriques i els pràctiques es van fer durant les competicions del calendari 
oficial de la FEEC. 
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• Trobada àrbitres de Curses per Muntanya: 

 
El 22 de novembre a Cornudella de Montsant es va celebrar una reunió de tots els 
àrbitres de Curses i Curses d’Ultraresistència per Muntanya, en el que es va fer un 
repàs del reglament i es van donar les noves directrius de cara a al següent temporada. 
La jornada va contar amb la presència d’un coach que va dinamitzar una sessió per 
cohesionar el col·lectiu. 
 
• F-Rally: 
 
El 10 i 11 d’octubre a Esterri es va dur a terme la prova pilot del FRally de la FEEC, una 
prova exclusivament destinada a la elit de l’alpinrunning que va aplegar 15 equips, a 
destacar els format pels germans Zapater i el de la Núria Picas i Pedro Cifuentes. 
Algunes de les històriques entitats que havien format part del Comitè de Rallys van 
estar present a la competició que s’espera que es repeteixi amb un format més obert 
durant el 2016. 

 
 

• Lloguer del Rocòdrom: 
 

S’han fet 23 lloguers del rocòdrom vertical a entitats i dos lloguers del rocòdrom 
modular, a destacar la cessió del rocòdrom a la Festa del Súpers i la Fira de Muntanya 
de Vic. 

 
• Gestor d’inscripcions: 

 
S’han fet millores al gestor d’inscripcions que permeten gestionar de manera més eficaç 
les competicions i ofereix la possibilitat a les entitats a poder obrir inscripcions molt més 
completes i ajustades a les seves necessitats. 
 
• Convenis: 

 
S’ha aparcat temporalment el conveni amb la FCOC per elaborar-ne un de nou que  
permeti els federats FEEC participar a les competicions de la FCOC amb les cobertures 
necessàries. 
S’han renovat els convenis amb CEBE, TUGA, TERNUA, MILLET, FGC,  

 
• Beques: 

 
S’han aconseguit Beques de Residència i manutenció per a 4 esportistes a Font 
Romeu. 
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7.5 Àrea de Formació 
 
1. Formació Federativa 
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les titulacions federatives, durant el 2015 es van 
convocar les següents proves d’accés i els següents cursos: 
 
1.1 Proves d’accés a Monitor i Instructor 
Convocatòria del gener (Berguedà) – 5 Instructors avaluadors: 

• Monitor Excursionisme: 19 aspirants de 14 entitats; 14 aptes. 
• Instructor Excursionisme: 4 aspirants de 4 entitats; 3 aptes. 
• Instructor Alpinisme: 10 aspirants de 9 entitats; 6 aptes. 
• Instructor Esquí de muntanya: 6 aspirants de 5 entitats; 3 aptes. 

Convocatòria del setembre (Collbató) – 4 Instructors avaluadors: 
• Monitor Excursionisme: 14 aspirants de 13 entitats; 12 aptes. 
• Instructor Excursionisme: 6 aspirants de 6 entitats; 4 aptes. 
• Instructor Escalada: 5 aspirants de 4 entitats; 4 aptes. 

 

 
 
1.2 Cursos de Monitors i Instructors 
1.2.1 Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat (octubre – desembre 2015) 
Hi participen 18 alumnes (15 homes i 3 dones) provinents de 16 entitats; 7 d’ells superen el 
curs en l’avaluació ordinària i 8 ho fan en l’extraordinària. En aquest curs hi van participar 
un total de 7 docents. 
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1.2.2 Curs d’Instructor d’Escalada + Bloc de roca d’Instructor d’Alpinisme (octubre – 
desembre 2015) 
El curs d’instructor d’Alpinisme consta de dos blocs, el de roca i el de neu i gel. El primer 
d’aquests coincideix amb aquest curs d’instructor d’Escalada, el segon s’ha realitzat entre 
els mesos de febrer i març de 2016.  
Hi participen 12 alumnes (10 homes i 2 dones) provinents de 6 entitats; 8 d’ells superen el 
curs en l’avaluació ordinària, vist que els no aptes requerien de temps de pràctica, 
l’avaluació extraordinària serà al juny d’aquest any. En aquest curs hi van participar un total 
de 8 docents. 
 
1.2.3 Curs d’Instructor d’Excursionisme (octubre 2015 – febrer 2016) 
Hi participen 8 alumnes (8 homes) provinents de 7 entitats; tots aptes en l’avaluació 
ordinària. En aquest curs hi van participar un total de 7 docents. 
 
2. Formació per a esportistes 
2.1. Cursos de promoció 
L’àrea de formació va concedir 64 subvencions per col·laborar amb les entitats per 
organitzar activitats formatives de promoció (cursos, monogràfics i jornades tècniques), 
d’aquestes s’han acabat realitzant 31, 22 van ser anul·lades per manca d’inscrits i en 11 
ocasions l’entitat no va voler organitzar l’activitat. Per això, demanem a les entitats que qui 
es comprometi a l’inici de temporada tingui la voluntat d’intentar tirar el curs endavant, si no 
es així, que deixi la possibilitat a altres entitats i clubs de la vegueria, ja que aquestes 
subvencions són limitades.  
En total, hi ha participat 298 persones i col·laborat 93 instructors. 
Aquestes 31 activitats de promoció han estat repartides en les diferents vegueries i entitats 
de la següent manera: 
 

• Regió I - Baix Llobregat: 4 activitats en 3 entitats. 
• Regió I - Barcelonès: 10 activitats en 4 entitats. 
• Regió I - Vallès: 6 activitats en 4 entitats. 
• Regió I – Maresme: cap activitat. 
• Regió II: 3 activitats en 3 entitats. 
• Regió III: 1 activitat en 1 entitat. 
• Regió IV: 2 activitats en 2 entitats. 
• Regió V:  2 activitats en 2 entitats. 
• Regió VI: 3 activitats en 2 entitats. 
• Regió VII: cap activitat. 
• Regió IX: cap activitat. 
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Tenint en compte les disciplines i especialitats esportives de la Federació, s’han realitzar 
activitats d’aquestes especialitats: 

• Alpinisme:11 
• Esquí de muntanya: 5 
• Excursionisme Hivernal: 2 
• Escalada: 7 
• Vies Ferrades: 2 
• Progressió per crestes: 2 
• Orientació i GPS: 1 
• Bicicleta de muntanya: 1 

 
3. Formació reglada 
Segons conveni entre la Federació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, és la primera l’encarregada de portar el personal docent dels blocs específics 
dels primers i segons nivells dels cursos de tècnics esportius de muntanya i escalada als 
instituts públics de Catalunya.  
3.1 Oferta formativa de Tècnics d’esports de muntanya i escalada durant el curs 
acadèmic 2014-2015. 
Els cursos que es van oferir a cadascun dels Instituts són els següents: 

• INS Abat Oliba (Ripoll):  
o Primer nivell d’excursionisme 
o Segon nivell de muntanya mitjana 

 
• INS CAR Sant Cugat:  

o Primer nivell d’excursionisme 
o Segon nivell de muntanya mitjana 

 
• INS La Pobla de Segur:  

o Primer nivell d’excursionisme 
o Segon nivell de muntanya mitjana,  
o Segon nivell d’escalada 
o Segon nivell d’alta muntanya 
o Segon nivell de descens de barrancs 
o Tercer nivell d’alta muntanya  
o Tercer nivell d’escalada  

 
• INS l’Alt Berguedà (Bagà):  

o Primer nivell d’excursionisme. 
o Segon nivell de muntanya mitjana.  
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4. Formació Continuada 
 
A petició dels representants territorials de formació s’organitzen unes jornades de formació 
sobre seguretat en allaus durant una sortida a la muntanya hivernal.  
L’objectiu principal van ser aprendre quins són els factors que influeixen en el perill d’allaus 
i quines són les eines més importants que s’han d’utilitzar a l’hora de circular per la 
muntanya amb seguretat. Són unes jornades orientades a l’aprenentatge de l’ús de l’ARVA 
(rescat) i la interpretació del Butlletí de Prevenció d’Allaus (BPA) i altres fonts d’informació. 
Es van fer dues jornades independents l’una de l’altre:  

• 8 de febrer a Tavascan: 21 participants. 
• 21 de febrer a la Molina: 25 participants 

 
 
5. Promoció a les escoles i als instituts 
 
5.1 IES Pere Fontdevila (Gironella) 
Enguany els alumnes de 2n d’ESO, dintre del crèdit de síntesi, van realitzar activitats de 
muntanya a Sant Joan de l’Erm. Durant una jornada van fer activitat d’orientació amb GPS, 
caminada tècnica amb raquetes de neu, construcció d’iglús i seguretat en la muntanya 
hivernal. Van dirigir i dinamitzar la pràctica 2 instructors de l’ECAM amb l’acompanyament 
de docents de l’Institut. L’activitat es va organitzar conjuntament amb el Centre Alpí 
Gironella. 
5.2 Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de l’Ebre 
Instructors de l’ECAM membres de la Unió Excursionista de Catalunya de Tortosa van dur 
a terme una jornada d’iniciació a l’escalada al rocòdrom d’aquesta entitat per 25 alumnes 
de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de les Terres de l’Ebre.  
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6. Estades per a joves 
 
6.1 Estades FEEC 
Durant el 2015, l’Àrea de Formació va convocar 7 estades per a joves, de les quals es van 
realitzar 5: 

• Esquí de muntanya:  
o Dates: del 28 de març a l’1 d’abril.  
o Participants: 11 de 14 a 22 anys.  
o Lloc: Cerdanya.  

• Escalada:  
o Dates: del 25 al 28 de juny 
o Participants: 12 de 13 a 17 anys.  
o Lloc: Empordà. 

• Pirineus:  
o Dates: del 5 a l’11 de juliol  
o Participants: 12 de 13 a 17 anys 
o Lloc: Vall Fosca, al Parc Nacional d’Aigües Tortes i l’Estany de Sant Maurici 

• Alps:  
o Dates: del 19 al 25 de juliol 
o Participants: 9 de 18 a 25 anys 
o Lloc: Parc Natural dels Écrins 

• Hivernals:  
o Dates: del 27 al 30 de desembre 
o Participants: 13 de 13 a 17 anys 
o Lloc: Pedraforca. 

• Descens de barrancs: No es realitzen per falta d’inscrits.  
• Activitat competitiva – Curses per muntanya: No es convoca.  

 
6.2 Global Youth Summit  
Un any més, es va poder participar a les estades organitzades pel Club Alpí Italià dintre del 
programa Global Youth Summit (GYS) de la UIAA, en aquesta ocasió destinades a 
l’excursionisme i a les vies ferrades.  

o Dates: del 19 al 25 de juliol 
o Participants: 6 de 14 a 17 anys. 
o Lloc: Dolomites, Itàlia.  

Per primera vegada, es van poder organitzar unes estades dintre del programa Global 
Youth Summit de la UIAA a Catalunya, va ser una setmana d’escalada a dues de les zones 
més emblemàtiques del nostre país: Montserrat i el Pedraforca.  

o Dates: 27 de juny al 3 de juliol 
o Participants: 7 de 18 a 25 anys, 5 catalans i dos estrangers (Sèrbia i 

Sudàfrica) 
o Lloc: Montserrat i Pedraforca  
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7. Dona i Esport 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 Curses per Muntanya – Club Camí dels Ibers Trail Running: 
o Dates: 14 i 15 de novembre 
o Participants: 27 participants, coordinades per la Montse Martínez (selecció 

catalana de curses per muntanya) i la Núria Domínguez (selecció espanyola).  
o Lloc: La Pobla de l’Illet 

 
• 13a Trobada de pubilles escaladores – Centre Excursionista de Sitges: 

o Dates: 16 i 17 de maig  
o Participants: 120 
o Lloc: Organyà. 

 
Cursos de promoció: en els 31 cursos que han fet les entitats i que hem detallat 
prèviament, hi ha participat 75 dones que es van acollir al programa Dona i Esport de 
Muntanya. 
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7.6 ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING 
 
Revista Vèrtex: 
 
La revista Vèrtex ha afrontat aquest 2015 com l’any de la consolidació i creixement del seu 
nou format. L’aposta per un disseny innovador i que s’adapti al toc més net que mantenen 
les publicacions capdavanteres al mercat ha tingut una bona acceptació per part dels 
Federats.  
Segons les dades de la tercera onada del 2015 de l’Estudi General de Mitjans (EGM) a 
Catalunya (Treball de camp: Febrer-novembre 2015) 
La revista Vèrtex segueix ben posicionada entre les publicacions fetes en català en el sisè 
lloc només per darrere de publicacions com Sàpiens, Time Out Barcelona, Descobrir 
Catalunya, Cuina i Cavall Fort.  
I situada entre les trenta revistes més llegides a Catalunya. La revista ha tingut un tiratge 
aquest 2015 de 162.244 exemplars. 
Per demarcacions a Barcelona hi ha 23.000 lectors, a Girona 4.000, a Lleida 3.000 i a 
Tarragona 2.000.  
La Vèrtex s’ha convertit en la segona revista relacionada amb l’esport amb més lectors a 
Catalunya només per darrere d’Sport Life amb 43.000 lectors. 
 
 

 
 
 
Ingressos per publicitat i subvencions 

• La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per publicitat de 61.827,25 euros el 2015, 
amb per convenis de patrocini i col·laboració i promoció d’activitats de les àrees de 
la FEEC. 

•  El 2015 es va tramitar i adjudicar una subvenció de 4.380,00 euros de la Generalitat 
de Catalunya en concepte d’ajut estructural per a publicacions periòdiques en suport 
paper. 
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Vèrtex 258: 
Gen-feb de 2015. Esquí de Muntanya: Els grans espais blancs 
• Esquí	de	muntanya	a	Néouville	
• EntrevistJoan	Cardona	
• La	travessa	del	Montsec	
• Montserrat	Fotogènic	
• L’Escalada	Poètica	
 
Vèrtex 259: 
Març-Abril de 2015.  Cavalls del Vent: La travessa del Cadí, el Moixeró i el Pedraforca.  
• Entrevista	Sebastià	Massagué	
• Una	ruta	pel	Prepirineu	del	Pallars	
• Ascensions	andaluses	
• Servei	General	d’informació	de	Muntanya	
 
Vèrtex 260: 
Maig-Juny de 2015.  Langtang: Llums i Ombres al Nepal.  
• Entrevista	Miquel	Vilaplana	i	Miquel	Pérez	
• Els	llibres	de	registre	dels	cims	de	les	muntanyes	
• Les	altures	del	Pirineu	Oriental	
• De	l’Aran	al	Canigó	pedalant	i	escalant	
 
Vèrtex 261:  
Juliol-Agost de 2015.  Els confins de la Val d’Aran 
• Entrevista	a	Ferran	Latorre	
• Tresc	a	Islàndia	
• Josep	Iglésies	i	l’enciclopèdia	de	l’excursionisme	
• “100	cims”,	Un	repte	de	país	
 
Vèrtex 262:  
Setembre-Octubre de 2015.  Serra de Sant Gervàs i Pui de Lleràs 
• Entrevista	Jordi	Mir	
• Montsant	amb	BTT	
• Monte	Viso,	el	gegant	del	Piemont	
• La	darrera	cresta,	Roc	de	la	Campana	
 
Vèrtex 263:  
Novembre-Desembre de 2015. Ruta de les Colònies tèxtils 
• Entrevista	Bea	Garcia	
• Esquí	de	muntanya	a	la	Vall	Maira	
• La	Puna	d’Atacama	amb	bicicleta	
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XV PREMI VÈRTEX:  
 
El llibre “Serra de Sant Gervàs” va ser el guanyador de la quinzena edició de l’entrega del 
premi vèrtex.  
L’obra de Joan Ramon Segura vol ser una guia que convida a descobrir la serra de Sant 
Gervàs i els seus voltants.  
 

 
 
El llibre ha estat editat per Cossetània edicions després de ser escollit com el millor treball 
per un jurat format pel vicepresident de la FEEC, Lluís Simó; el director de la revista Vèrtex, 
Francesc Vila; el director editorial de Cossetània Edicions, Josep Maria Olivé; el periodista i 
escriptor, Eliseu T. Climent; l’advocada i professora de la UdG, Judit Baseiria el dijous 19 
de març a Barcelona.  
El premi Vèrtex està dotat amb 3.000 euros i la publicació de l’obra.  
L’entrega del premi es va fer el 8 d’abril de 2015 al Centre Excursionista de Lleida. 
 
 
 
Gestió de peticions de mitjans de comunicació:  
 
L’Àrea gestiona les peticions de mitjans de comunicació. Durant l’any passat es van 
gestionar peticions de premsa, ràdio i televisió, a més es van establir diferents acords de 
col·laboració. La FEEC va tenir presència en mitjans com:  
 
• “El Pont de Mahoma”, de Tarragona Ràdio 
• La primera pedra de RAC1 
• Espai Terra, de Tv3 
• Via Verda i En joc, de la Xarxa de Televisions Locals.  
• Zona UFEC de TV3 
• El diari Ara 
• L’Esportiu i Diari Sport (UFEC) 
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WEB DE LA FEEC (www.feec.cat)  
 
El Web de la FEEC és el portal de referència de l’esport de muntanya a Catalunya. Aquest 
2015 ha servit per potenciar les diferents proves organitzades des de la FEEC i les 
competicions on han participat els esportistes catalans i les seleccions.  
Aquest hivern ha estat el portal que han consultat tots aquells que han seguit les diferents 
competicions i les activitats organitzades des de la FEEC. 
Més enllà de la competició el web ofereix també una visió ampla de la Federació amb tot 
tipus d’opcions per poder donar servei als nostres federats i al públic en general.  
En aquest darrer any hem tingut 1.627.642 entrades a la nostre web de les quals 579.001 
han estat usuaris únics.  Situant a l’adreça www.feec.cat com a capdavantera en la 
informació a l’àmbit de l’esport de muntanya a Catalunya.  
 

 
 
Estadístiques	generals	
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. 
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Des del 2015 el web ja és responsiu i s’adapta als nous formats digitals sense patir 
alteracions.  
Aquest canvi ha vingut acompanyat de una ampliació de la informació els caps de setmana 
i per potenciar les entrades amb els telèfons mòbils que el 2015 han estat un 25’94%, de 
les que s’han fet en total al web. La resta un 65’70% s’han fet des d’ordinadors i només un 
8’36% des de tablets.  
L’entrada en funcionament a finals d’any del sistema responsiu que s’ha de visualitzar 
aquest 2016, ha de servir per donar més facilitat a les entrades des dels dispositius mòbils.  
 
Activitat general de la web 2015 
 
 2014+2015 (fins abril) 2015 (Gener-Desembre) 
Notícies publicades             716               580 
Activitats a l’agenda             383               602 
Avantatges per al 
Federat 

            370               386 

Butlletins electrònics              48                 65 
 
 
Butlletins electrònics 
 
Durant el 2015 es van enviar: 
 

• 46	butlletins	d’informacions	generals	i	activitats	
• 10	butlletins	per	a	entitats	
• 9	butlletins	sobre	avantatges	i	promocions	per	als	federats	

 
Aquesta eina es va crear l’any 2014 i en aquests dos primers anys els butlletins que 
s’envien cada setmana ja arriben a 7.646 persones  (dada maig 2015) habitualment.  
 
 
 
LA @FEEC A LES XARXES 
 
El pes de la FEEC a les xarxes ha seguit guanyant seguidors en les diferents propostes. A 
Twitter  14.400 seguidors a Twitter. 11.400 seguidors a Facebook i 2.500 seguidors a 
Instagram.  
El valor de les xarxes ha anat més enllà dels seguidors i s’ha consolidat també en la 
interacció d’aquests amb la FEEC.  
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Les xarxes socials de la @FEEC són referència en el sector dels esports de muntanya amb 
una de les interaccions més altes comparades amb altres entitats del mateix sector o 
Federacions.  
La potenciació de les xarxes, encara amb creixement, és un dels valors afegits que vol 
aportar la FEEC en els pròxims mesos. Aquest 2016 també s’ha posat en funcionament la 
nova APP per tauletes i telèfons mòbils que permet tenir a l’abast del Federat la llicència 
federativa al dispositiu mòbil.  
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Posicionament Facebook FEEC respecte entitats d’un perfil semblant 
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Patrocinis i col·laboracions 
 
Els principals patrocinis i acords de col·laboració de la FEEC es vehiculen a través dels 
pòsters de les competicions de les diferents disciplines esportives.  
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FEEC TV 
 
El 2015 ha seguit creixent la visualització dels vídeos de producció pròpia i el canal de 
FEEC TV creat al Youtube ha superat les 20.000 visualitzacions i s’aproxima al centenar de 
subscriptors.  
La força dels audiovisuals i la realització d’aquests han servit per poder complementar 
l’oferta comunicativa des de la FEEC.  En total s’han realitzat 24 vídeos que s’han penjat al 
canal de FEEC TV.  
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Convenis i patrocinis 
 
Aquestes són algunes de les principals empreses i marques amb convenis de patrocini i 
col·laboració amb la FEEC. 
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Amb el suport de:  
 
 

 
 
 
 
 
La FEEC és membre de:  
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7.7 Àrea de Tecnologies de la Informació 
 

 
 
 
Àrea de Territori 
 

- Reparació	webcams	dels	refugis	de	Serra	d’Ensija	i	Estasen.	Instal·lació	de	Sistemes	
d’Alimentació	Ininterrompuda	als	citats	refugis.	

- Instal·lació	de	nova	webcam	al	refugi	de	Prats	d’Aguiló.	
 
Àrea d’Entitats 
 

- Desenvolupament	i	adaptació	de	l’àrea	privada	per	a	les	entitats	i	diferents	rols.	
- Lliurament	d’equips	convertibles	en	tablet	marca	Asus	als	veguers.	

 
Àrea de Comunicació i Màrqueting 
 

- Adaptació	de	la	web	de	la	FEEC		a	multi	dispositiu.	Responsive.	
- Creació	de	diferents	tipus	de	plantilles	per	ressaltar	diferents	situacions.	
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Àrea Tècnica 
 

- Millores	i	ampliacions	de	funcionalitats	al	Gestor	d’Inscripcions	FEEC.	Inscripcions	per	
equips,	assignació	de	dorsals	automàtics,	gestió	de	certificats	mèdics...	etc.	

- Substitució	d’equips	informàtics	de	l’àrea.	
- Adquisició	d’equips	SPOT	de	geolocalització	per	esdeveniments	i	expedicions.	
- Dotació	d’	equips	convertibles	marca	Asus	a	arbitres.	
- 	

	

 
 
 
 
Àrea de Formació – ECAM 
 

- Estudi	d’actualització	i		canvi	de	servidors	de	la	plataforma	on-line	d’aprenentatge.	
		

 
Actuacions generals 
 

- Manteniment	i	millora	de	la	infraestructura	tecnològica	de	l’oficina.	
- Suport	en	el	desenvolupament	i	migració	del	gestor	d’entrades	i	sortides	Gifeec2	a	Playoff.	
- Suport	en	el	desenvolupament	i	migració	de	la	part	comptable	de	Gifeec	a	Playoff.	
- Renovació	i	securització	dels	servidors.	
- Auditories	de	seguretat	Cloud.	
- Substitució	d’equips	informàtics	obsolets.	
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Resum Gràfic del pressupost 2015  
 
Detall de les despeses dels comptes anuals 2015 

 

 
 
Desglossament de les despeses destinat a les entitats 2015 
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2015	

Llicències	-	2.430.940	€	

La	resta	pressupostat	-	1.300.862	€	

Enhtats	-	666.328	€	

No	pressupostat	-	222.313	€	
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Comunicació	-	254.495	€	

Divisions	territorials	i	enhtats	-	
132.876	€	

Organització	proves	esporhves	-	
151.204	€	

Temes	culturals	i	achvitats	socials	
-	49.673	€	

Cursos	de	promoció	per	a	les	
enhtats	-	47.357	€	

Equipaments	-	30.724	€	
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Detall del desglossament de les despeses 2015 
 
 

 
 
 
Detall del desglossament general de les despeses 2015 
 
 

 

2015	

Comunicació	-	254.495	€	

Divisions	territorials	i	enhtats	-	132.876	€	

Organització	proves	esporhves	-	151.204	
€	

Temes	culturals	i	achvitats	socials	-	
49.673	€	

Cursos	de	promoció	per	a	les	enhtats	-	
47.357	€	

Equipaments	-	30.724	€	

2015	
Llicències	-	2.430.940	€	

Estructura	FEEC	-	836.734	€	

Enhtats	-	666.328	€	

Àrea	de	Formació	-	199.673	€	

Centres	de	tecnificació	-	112.264	
€	
Seleccions	esporhves	-	101.451	€	

Àrea	de	Territori	-	50.738	€	

No	pressupostat	-	222.313	€	
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Desglossament pressupost 2015 per àrees 
 
 

 
 
 
Detall del desglossament del pressupost 2015 per àrees 
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3.000.000	

Estatge	FEEC	-	30.775	€	

Despeses	Llicències	-	2.430.940	€	

Àrea	d'Administració	General	-	240.815	
€	
Àrea	de	Comunicació	-	254.495	€	

Àrea	Tècnica	-	395.642	€	

Àrea	de	Formació	-	247.030	€	

Divisions	Territorials	i	Enhtats	-	132.876	
€	

Estatge	FEEC	-	30.775	€	

Despeses	Llicències	-	2.430.940	€	

Àrea	d'Administració	General	-	240.815	€	

Àrea	de	Comunicació	-	254.495	€	

Àrea	Tècnica	-	395.642	€	

Àrea	de	Formació	-	247.030	€	

Divisions	Territorials	i	Enhtats	-	132.876	€	

Temes	Culturals	i	Achvitats	Socials	-	49.673	€	

Àrea	de	Territori	-	50.738	€	

Despeses	de	Personal	-	447.978	€	

Amorhtzacions	-	117.167	€	

No	pressupostat	


	Portada Anuari
	Anuari 2015

