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7.1. ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
Llicències per categories d’edat i sexe
Categories d'edat i sexe

Nombre de
federats

Sub-14
Sub-17
Sub-18
Major

%

3.973
1.293
285
35.752
41.303

Homes
Dones
Federat més veterà
Federat més jove

Homes

9,62
3,13
0,69
86,56
100,00%

2.160
768
172
23.659
26.759

26.759
14.544

64,79%
35,21%

26/03/1928
21/10/2018

90 anys
0 any

Dones
1.813
525
113
12.093
14.544

Llicències per modalitats
Modalitat

Habilitació Llicència

Sub-14 C

2.864

FEEC+FEDME
269

Sub-14 D

639

Sub-17 C
Sub-17 D
Sub-18 A
Sub-18 B
Sub-18 C
Sub-18 D
Majors A
Majors B
Majors C
Majors D
Majors E
Sense
Assegurança
FEEC
TOTAL

FEEC

Nombre de
federats/

%

3.133

7,59%

201

840

2,03%

842
202
36
2
141
42
8.563
899
9.200
6.154
4

140
109
3
0
33
28
551
236
4.044
6.094
7

982
311
39
2
174
70
9.114
1.135
13.244
12.248
11

2,38%
0,75%
0,12%
0,00%
0,42%
0,17%
22,06%
2,75%
32,06%
29,65%
0,02%

0

0

0

0,00%

29.588
71,64%

11.715
28,36%

41.303

100,00%
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Llicències habilitades

Nombre de federats
14.000

10.000

12.000

8.000

10.000

6.000

8.000

4.000

6.000

2.000

4.000

0

2.000
0

FEEC

FEEC + FEDME

Evolució del nombre de llicències
FEEC (2002 - 2018)
Any Llicències

2002

18.495

2003

20.122

2004

21.282

2005

23.846

2006

25.261

2007

26.389

2008
2009
2010
2011
2012

28.463
30.975
34.961
36.576
37.846

2013

36.701

2014

37.739

2015

38.234

2016

39.888

5.000

2017

41.102

0

2018

41.303

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2008 - 2018)
Any
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Homes
19.471
68,41%
20.948
67,74%
23.579
67,44%
24.466
66,89%
25.328
66,92%
24.719
67,35%
25.351
67,17%
25.517
66,74%
26.332
66,01%
26.846
65,32%
26.759
64,79%

Dones
8.990
31,59%
9.991
32,26%
11.382
32,56%
12.110
33,11%
12.518
33,07%
11.982
32,65%
12.388
32,83%
12.717
33,26%
13.556
33,99%
14.256
34,68%
14.544
35,21%

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Homes

2014

2015

2016

2017

2018

Dones

Evolució del nombre d’entitats (2002 - 2018)
Any
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Entitats
312
316
321
332
340
347
355
374
396
406
418
427
432
432
431
432
420

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
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Nombre de socis de les entitats (2002 - 2018)
Any Socis Entitats
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
2014
73.139
2015
74.796
2016
73.726
2017
73.926
2018
76.581

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Creixement interanual de llicències (1998 - 2018)
Llicències

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11.515
13.382
15.449
17.185
18.495
20.122
21.282
23.846
25.261
26.389
28.463
30.975
34.961
36.576
37.846
36.701
37.739
38.234
39.888
41.102
41.303

Increment
Interanual
+1.867
+2.067
+1.736
+1.310
+1.627
+1.160
+2.564
+1.415
+1.128
+2.074
+2.512
+3.986
+1.615
+1.270
-1.145
+1.038
+495
+1.654
+1.214
+201

Increment
Interanual
Acumulat
+3.904
+5.971
+7.707
+9.017
+10.644
+11.804
+14.368
+15.783
+16.911
+18.985
+21.497
+25.483
+27.098
+28.359
+27.223
+28.261
+28.756
+30.410
+31.624
+31.825

45.000
40.000
35.000

Llicències

30.000
25.000

Increment

20.000
15.000

Increment
Interanual
Acumulat

10.000
5.000
0
-5.000

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Any
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Distribució geogràfica dels federats 2018
Regió
Regió I - Baix Llobregat
Regió I – Barcelonès
Regió I – Maresme
Regió I – Vallès
Regió II
Regió III
Regió IV
Regió V
Regió VI
Regió VII
Regió VIII
Regió IX
Total

Federats
3.029
7.699
1.616
6.841
5.098
1.591
3.292
834
4.610
2.918
1.756
2.019
41.303

Percentatge
7,33%
18,64%
3,91%
16,56%
12,34%
3,85%
7,97%
2,02%
11,16%
7,07%
4,25%
4,90%
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Quadre general de llicències 2018
Categories

Habilitació
llicència

FEEC
Sub-14
FEEC+FEDME

FEEC
Sub-17
FEEC+FEDME

C
1.561
1.303
2.864
155
114
269
493
349
842
79
61
140

Home
Dona
Total
Home
Dona
Total
Home
Dona
Total
Home
Dona
Total

Totals

D
337
302
639
107
94
201
129
73
202
67
42
109

1.898
1.605
3.503
262
208
470
622
422
1.044
146
103
249

3.973

1.293

A
21
15
36
2
1
3
4.167
4.396
8.563
290
261
551

B
1
1
2
0
0
0
636
263
899
161
75
236

C
86
55
141
19
14
33
6.588
2.612
9.200
2.884
1.160
4.044

D
27
15
42
16
12
28
4.386
1.768
6.154
4.537
1.557
6.094

E
3
1
4
7
0
7

135
86
221
285
37
27
64
15.780
9.040
24.820
35.752
7.879
3.053
10.932

FEEC

Total

8.599

901

13.047

7.037

4

29.588

FEEC+FEDME

Total

554

236

4.486

6.432

7

11.715

TOTAL

9.153

1.137

11

41.303

Sub-18
FEEC+FEDME

FEEC
Major
FEEC+FEDME

Llicències
temporals

Modalitat

Home
Dona
Total
Home
Dona
Total
Home
Dona
Total
Home
Dona
Total

FEEC

Llicències
anuals

Sexe

41.303

17.533 13.469

11.433

52.736
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7.2. ÀREA D’ENTITATS
L’any 2018 ha estat un nou any de consolidació de les diferents
iniciatives promogudes des de l’Àrea d’Entitats. Ens marcàrem
l’objectiu d’informar puntualment i de facilitar les gestions
federatives.

ENTITATS

La tramitació de les llicències federatives ha deixat de suposar
un greu problema de concentració de tasques administratives a
inicis d’any.

LEGISLACIÓ

Les noves lleis, decrets i reglaments redactats per les diferents
administracions ens obliga contínuament a efectuar adaptacions
que les entitats estan obligades a compir per llei,
independentment de les activitats esportives i/o culturals que
puguin realitzar.

BIBLIOTEQUES

El treball amb les Divisions Territorials ha estat constant a fi
d’establir unes línies directes d’informació i de resolució de
conflictes. La reunió mensual del Consell de la FEEC, on
participen tots els veguers i vegueres i que representen tot el
territori, és el principal punt de trobada per a debatre tot allò que
sigui d’interès federatiu.

VEGUERIES
RECURSOS
INFORMACIÓ
CULTURA
LLICÈNCIES
FORMACIÓ
CONVENIS
SUBVENCIONS

L’atenció personal, telefònica i telemàtica és tasca diària i
permet resoldre ràpidament qualsevol gestió.
Fem un repàs de les accions més significatives de l’any 2018:

Programa de ‘’Suport a les biblioteques’’
Finalitzem l’any amb un augment d’entitats
al Programa de Suport a les Biblioteques,
que va arribar al seu sisè any consecutiu.
En concret s’hi han afegit quatre entitats a
les més de 60 que ja hi ha de tot Catalunya.
Un any més, s’ha apostat per les editorials
de caire excursionista repartint més de
3.000 llibres i mapes entre totes.
- Ed. Alpina: 27 entitats
- Cossetània: 17 entitats
- Desnivel:
8 entitats
- Ed. Piolet:
2 entitats
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Àrea Privada
DADES:
DESEMBRE 2018

420 ENTITATS
FEDERADES

L’Àrea Privada del web de la FEEC es consolida com una eina
per a les entitats, ja que recopila molta de la informació
necessària, ja sigui per demanar una subvenció, sol·licitar
l’obertura de les inscripcions d’un esdeveniment, demanar
material o publicar una notícia a l’agenda del web de la FEEC.
L’Àrea d’Entitats s’encarrega de la seva actualització perquè les
dades estiguin al dia i s’hi trobi tota la informació necessària per
fer qualsevol tràmit amb la FEEC.

76.581 SOCIS
D’ENTITATS
Suport de recursos materials
Aquest 2018 les carpes han circulat per diferents competicions
de les entitats arreu del territori i s’han anat adquirint més rotlles
de cinta biodegradable donada la gran demanada de les entitats
per senyalitzar els recorreguts.
Fruit d’aquest intens ús ja s’han realitzat tasques i compres per
al manteniment d’aquest material.

41.303
LLICÈNCIES
FEDERATIVES:
14.544 DONES
i
26.759 HOMES
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Llei de protecció de dades (LOPD)
La FEEC, a partir del 28 de maig del 2018, està aplicant el nou Reglament europeu sobre
Protecció de Dades que ha substituït l’antiga Llei Estatal de Protecció de Dades (LOPD).
Com cada any, l’Àrea d’Entitats busca facilitar el compliment de les normatives i les
gestions administratives de les entitats a través de convenis i acords amb diferents
empreses que coneguin el nostre perfil associatiu i que puguin oferir un preu just i reduït.

Assegurança del voluntariat
La FEEC ha mantingut el conveni de col·laboració amb diverses corredories
d’assegurances per oferir a totes les entitats la possibilitat de contractar una pòlissa
(Accidents i RC) per als voluntaris de la seva entitat. Ens consta que ja són més de
vint entitats les que han contractat aquest tipus d’assegurança.
Amb aquesta assegurança, l’Àrea d’Entitats, disposa ja de totes les assegurances
necessàries per satisfer les necessitats de les entitats excursionistes.

Subvencions per a activitats
extraordinàries i d’aniversaris

territorials,

culturals,

infantils,

El 2018 es va repartir un total de 82.819,99 € ens aquests conceptes. Dels 60.000 €
pressupostats per a les subvencions territorials i distribuïts des de les diferents assemblees
territorials, s’han repartit 58.269,99 €.
Pel que fa a les subvencions Culturals, Infantils/Juvenils i Extraordinàries, es van
pressupostar 24.000 € (12.000 € per les culturals, 5.000 € per els infantils i juvenils i 7.000
€ per les extraordinàries) i s’ha repartit un total de 21.800 €. Atenent a l’increment de
sol·licituds per a activitats infantils i juvenils, vam doblar la quantitat a distribuir a 5.000 €
Les convocatòries d’aquestes subvencions són revisades cada any a partir de les
aportacions fetes per part de les vegueries i de la pròpia Àrea d’Entitats. Les millores es
van presentar a la Junta Directiva de la FEEC i al Consell, amb l’objectiu de la seva
aprovació i publicació.
A continuació es mostra més detalladament el repartiment segons les diferents divisions
territorials (vegueries).
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Repartiment de les diferents subvencions per vegueries 2018
Territorials
Baix
Llobregat
Barcelonès

5.078,00 €

Culturals

Infantil/
Aniversaris
Extraordinàries

Total

850,00 €

1.000,00 €

300,00 €

7.228,00 €

8.944,00 €

2.400,00 €

1.000,00 €

600,00 €

12.944,00 €

Maresme

3.326,00 €

400,00 €

1.500,00 €

0,00 €

5.226,00 €

Vallès

6.940,00 €

2.200,00 €

3.350,00 €

750,00 €

13.240,00 €

Regió 2

7.201,99 €

600,00 €

500,00 €

300,00 €

8.601,99 €

Regió 3

2.580,00 €

1.350,00 €

400,00 €

0,00 €

4.330,00 €

Regió 4

6.787,00 €

1.050,00 €

600,00 €

0,00 €

8.437,00 €

Regió 5

2.423,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

2.823,00 €

Regió 6

4.664,00 €

700,00 €

150,00 €

300,00 €

5.814,00 €

Regió 7

5.100,00 €

550,00 €

500,00 €

0,00 €

6.150,00 €

Regió 8

3.726,00 €

800,00 €

650,00 €

0,00 €

5.176,00 €

Regió 9

1.500,00 €
58.269,99 €

0,00 €

850,00 €

500,00 €

2.850,00 €

10.900,00 €

10.900,00 €

2.750,00 €

82.819,99 €

TOTAL
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SUBVENCIONS TERRITORIALS
420 ENTITATS
407 ENTITATS AMB
LA LLEI DE
PROTECCIÓ DE
DADES
ACTIVADA(*):
(*)segons informació de les
pròpies entitats a 31 de
desembre

Regió 8, 3.726,00
€, 6%

Baix Llobregat,
5.078,00 €, 9%

Regió 7, 5.100,00
€, 9%

Barcelonès,
8.944,00 €, 15%

Regió 6,
4.664,00 €, 8%
Maresme,
3.326,00 €, 6%

Regió 5,
2.423,00 €, 4%

Regió 4,
6.787,00 €, 12%
Regió 3,
2.580,00 €, 4%

Vallès, 6.940,00
€, 12%
Regió 9, 1.500,00
€, 3%
Regió 2,
7.201,99 €, 12%

SUBVENCIONS CULTURALS, INFANTILS,
EXTRAORDINÀRIES I ANIVERSARIS

VIGÈNCIA DE LES
JUNTES DIRECTIVES
AL REGISTRE
D’ENTITATS DE LA
SECRETARIA
GENERAL
D’ESPORTS(*):

vigent: 224
caducat: 196
(*)segons l‘última
Assemblea de la FEEC
11/2018

Regió 8,
1.450,00 €

Regió 9,
1.350,00 €
Baix Llobregat,
2.150,00 €

Regió 7,
1.050,00 €
Regió 6,
1.150,00 €
Regió 5, 400,00
€

Barcelonès,
4.000,00 €

Regió 4,
1.650,00 €

Maresme,
1.900,00 €

Regió 3,
1.750,00 €
Regió 2,
1.400,00 €

Vallès, 6.300,00
€
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Convenis per a activitats
Hem mantingut la totalitat dels convenis signats amb les entitats amb l’objectiu de donar
continuïtat a totes elles, valorant la seva història, treball, tradició i fomentant l’excursionisme
històric, present i futur.
El 2018 es van signar diferents convenis i es van repartir més de 7.000 € per a les diferents
activitats.

Activitats itinerants
Les activitats itinerants mantenen any rere any el seu objectiu i, organitzades per diferents
entitats federades amb la col·laboració de la FEEC, arrosseguen cada any un bon grup de
participants. S’han estimulat i modernitzat algunes d’elles i creat algunes comissions per
organitzar l’esdeveniment i fomentar la participació.

Fitxa de dades
Seguim amb les millores administratives i facilitant els tràmits a les entitats. Ja fa dos anys
que la fitxa de dades en paper ha estat substituïda per la modificació de les dades
telemàticament a través del programa de Play-off. Com marquen els estatuts de la FEEC,
les entitats han d’actualitzar aquestes dades durant els primers mesos de l’any. Poden
seguir fen les actualitzacions necessàries durant tot l’any en cas de canviar l’adreça de
l’entitat, de l’enviament de les llicències o la de correu electrònic.
El nombre de socis només es podrà modificar durant els dos primers mesos de l’any.

Consell General de la FEEC
L’assistència al Consell General de la FEEC és fonamental. En aquestes trobades hi ha un
intercanvi d’informació FEEC - Entitats - FEEC.
Els representants territorials són els encarregats de
transmetre la informació que es dona al Consell a
totes les entitats de la seva zona i també de reportar
tots aquells dubtes o informació del territori a la
FEEC. L’Àrea d’Entitats és l’encarregada de donar
suport i col·laborar activament amb els diferents
representants territorials que hi ha per tot el territori
català.
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Trobades amb les Assemblees Territorials
Han estat nombrosos els desplaçament a les diferents
reunions de les Assembles Territorials, convidats pels seus
representants per tal de donar suport, assistir a processos
electorals, informar i explicar temes d’interès general.
Treballem per fer d’aquestes assembles punts d’informació, de
debat i de recollida de propostes. És necessari potenciar un
mecanisme que permeti recollir les diferents demandes i que
ràpidament arribin a l’Àrea i a la Junta Directiva per a la seva
resposta i resolució.
Destaquem que s’han realitzat més de 100 reunions entre les
12 vegueries, amb una alta participació de les entitats
adherides a la FEEC.

LA PARTICIPACIÓ
DE LES ENTITATS A
LES REUNIONS DE
VEGUERIA ÉS
IMPRESCINDIBLE
PER TAL DE
GARANTIR LA
PLURALITAT, EL
TREBALL COMÚ, LA
CANALITZACIÓ 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 D’EXCURSIONISME
El 2018 ha estat el primer any complert d’aquesta nova àrea. Ha estat un any en què hi ha
hagut un mix d’aprenentatge i assentament, amb noves incorporacions pel que fa a
col·laboradors.
Com ja sabeu, l’Àrea d’Excursionisme gestiona totes les activitats esportives no
competitives, amb una clara voluntat de ser una ajuda per a les entitats a l’hora de realitzar
les seves activitats i dinamitzar noves accions on aquestes tinguin un clar protagonisme.

Organigrama
L’Àrea d’Excursionisme l’han format els membres que es detallen a continuació,
encarregats de les següents disciplines esportives o esdeveniments socioculturals:
• Joan Huertos – Cap de l’Àrea – joan.huertos@feec.cat
o Barrancs
o Marxa aquàtica
• Antoni Ricart – antoni.ricart@feec.cat
o Caminades de resistència
o BTT
o 100 Cims
o Campaments
• Jordi (Koki) Gassiot – jordi.gassiot@feec.cat
o Escalada
o Vies ferrades
• Cóncep Miró – concep.miro@feec.cat
o Esquí de muntanya
o Raquetes de neu
o Alpinisme
• Silvano Bendinelli – silvano.bendinelli@feec.cat
o Marxa Nòrdica
• Josep Pérez – josep.perez@feec.cat
o Aplec Excursionista dels Països Catalans
o Renovació de la Flama de la Llengua
o Cançó de Muntanya
S’ha treballat amb els següents Comitès:
Barrancs
• Francisco Sánchez – paco.sanchez@feec.cat
• Lluís Beardo - lluis.beardo@feec.cat
• Marc Prats – marcprats.r@gmail.com
• Olga Arcos – olgarcos@gmail.com
• Joan Huertos – joan.huertos@feec.cat
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Marxa Nòrdica
• Marc Moreno – mmoreno@coplefc.com
• Pep Barberà – pbarberacl@gmail.com
• Fernando Bartolomé – info@nordicwalkingterapeutic.com
• Sergi Garcia – sergi@bendhora.com
• Joaquim Gili – kimgili@me.com
• Jordi Martínez – jmartinezbenet@gmail.com
• Carlos Redón – redon.carlos@gmail.com
• Xavier Ortega – xaviortegah@gmail.com
• Joan Antoni Rovira – lleuredisseny@gmail.com
• Anna Puig – anna699@gmail.com
• Manolo Barcia – manolobarcia@gmail.com
• Joan Abelló – jabellog@gmail.com
• Ramon Bruno – rbrunosalto@gmail.com
• Toni Duart - tduart13@gmail.com
• Jordi Pau Caballero - jordipau.trainerforgrow@gmail.com
• Montse Grau Poch – molasgrau@hotmail.com
Caminades de Resistència
Hi ha hagut canvis importants: l’Oscar González, a qui agraïm l’esforç i dedicació al Comitè,
passa el relleu al Pedro Bonías, que ja ha format el seu equip. La tasca ben feta segueix,
doncs, garantida:
• Pedro Bonías - julkerlluis@hotmail.com
• Xavier Capdevila - xccmbs@yahoo.es
• Josep M. Tomàs - josepmaria.tomas@urv.cat
Cent Cims
El Comitè dels "100 Cims" el formem: Fernando Ferrer, Fermí Azcona, Constantí Torres,
Montse Ros, Marta Farrà, Josep M. Bardají, Josep Pairó, Òscar Argudo, Josep Manuel
Soriano i Joan M. Vives.
El correu electrònic de contacte és: 100cims@feec.cat
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ACTIVITATS ESPORTIVES
Descens de barrancs
S’ha treballat en el reequipament de dos barrancs de la
Garrotxa que s’acabarà de completar aquest any.
Es va fer la trobada Gorgs a Olot, organitzada per la Colla
Excursionista de Sant Julià de Llor, amb un centenar de
participants.

Marxa Nòrdica
Es va posar en marxa el Circuït Català de Marxa Nòrdica, amb
una bona participació, que valorem molt positivament en tractarse del primer any.
Hi van prendre part 8 entitats, i es va reconèixer la participació d’una dotzena de federats
que havien realitzat més de la meitat de les sortides.
Aquest primer circuit ha estat una bona llavor de cara als següents anys.

Caminades de resistència
Es va dur a terme el Circuit Català de Caminades de Resistència 2018, amb un total de 21
caminades, de les 22 programades, repartides pràcticament per tot el territori i una
valoració general del Circuit molt satisfactòria. La 9a Caminada de Carenes es va haver
d’anul·lar a causa de les condicions meteorològiques.
Es va tornar al sistema
de
puntuació
antic,
puntuant distància i
desnivell, fet que va fer
que hi hagués més
federats
que
obtinguessin
el
reconeixement
de
participació, arribant fins
als 65 reconeguts i
reconegudes.
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Raquetes de neu
S’ha fet com cada any el circuit popular de Raquetes de Neu, que gaudeix d’una bona
participació, tot i que hi ha una petita manca d’entitats organitzadores. En total es van dur a
terme quatre raquetades amb una participació total superior a les 180 persones, que es
mereixen el nostre reconeixement.

Escalada
S’ha subvencionat amb material a dues entitats, per fer reequipaments de vies. Es tracta de
l’Agrupació Excursionista Talaia i el Grup de Muntanya Sant Sadurní.
S’ha treballat amb Parcs Naturals per ser referent de consulta en temes d’escalada, als
quals se’ls ha explicat el projecte d’ESCALADA I SOSTENIBILITAT, que estem duent a
terme.
Es va col·laborar com cada any amb el Grup Cavall Bernat, que va celebrar els seus 40
anys d’història amb una trobada a Monistrol de Montserrat el 22 d’abril. L’aniversari va
servir per homenatjar Josep Manuel Anglada i els seus fundadors, Josep Barberà i Josep
Mª Torras. A la trobada van assistir-hi més de 200 escaladors vinguts d’arreu de Catalunya.
També es va celebrar la trobada de Pubilles Escaladores, el cap de setmana del 2 i 3 de
juny. Cent vint-i-cinc pubilles es van trobar a Montserrat.

Subvencions per a activitats no competitives
BTT
ENTITAT

ACTIVITAT

Foment Excursionista de Barcelona

Cicle de sortides en BTT

Club Falcons Sabadell

13a Falconada

Club Excursionista de Calldetenes

25è Pa i Trago

Club Excursionista de Gràcia

Cicle de sortides en BTT

Campaments
ENTITAT

ACTIVITAT

Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya

Campament General de Muntanya

Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya

Campament Infantil de la 8a Divisió Territorial

Club Excursionista Anoia

Campament al Parc Natural de Gualba
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100 Cims
Aquesta proposta gaudeix de bona salut. Es va fer l’entrega de reconeixements a
Vilafranca del Penedès amb una molt bona organització per part del Centre Excursionista
del Penedès i amb una destacada assistència de participants.
Es van lliurar els premis del concurs literari, on s'havien presentat 16 treballs, i del concurs
"Fotocims", amb la presentació de 58 fotografies. Els reconeixements van ser per a 3
entitats que havien superat les 2.000 ascensions, 5 federats que havien superat els "3x100
Cims", 22 federats que havien superat els "2x100 Cims" i 79 federats que havien superat el
repte dels "100 Cims".

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
La 49a edició de la renovació de la Flama de la Llengua Catalana la va organitzar el Centre
Excursionista de Sant Feliu de Codines, amb la col·laboració de l´Ajuntament i la FEEC, i
va coincidir amb el mateix dia del 78è aniversari de la sortida cap a l’exili de Pompeu Fabra
i la seva família des del mateix poble de Sant Feliu de Codines, on ja no va tornar.
El divendres dia 26 de gener al vespre es va fer l´acte d’“Inici de la ruta cap a l´exili” i el
dissabte dia 27 es va sortir de Sant Feliu de Codines, començant aquesta ruta i fent dues
parades, la primera a Mas Pol (Bescanó) i la segona a Mas Parxers (Agullana), arribant al
vespre a Prada de Conflent.
L’endemà, diumenge dia 28, es van fer els actes de Renovació de la Flama, davant la
tomba de Pompeu Fabra.
Entre dissabte dia 10 i diumenge 11 de febrer es va portar la Flama des de Fredes al
Tossal del Rei i diumenge 18 de febrer es va fer la sortida a Montserrat per portar-la fins al
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Monestir, on va ser rebuda pel Pare Abat. Aquí es va fer el relleu que va passar a la 50a
edició.

El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, també va
estar present a la celebració de la renovació de la flama i va comentar a Twitter: “Font
d’inspiració per la defensa dels nostres drets i la nostre Llengua. Avui hem encès la flama
que ens uneix amb en Pompeu Fabra. Gràcies a la FEEC i Jordi Merino per la bona tasca
en defensa de la llengua catalana”.

Festa de la Cançó de Muntanya
A Terrassa, el 3 de juny, es va celebrar la 53a edició de la Festa de la Cançó de Muntanya,
organitzada per la Coral del Centre Excursionista de Terrassa, CET de Cants.
Va estar protagonitzada per cinc cors o corals: la Coral la Carena de la Unió Excursionista
de Sabadell, la Coral Madrigalistes de Catalunya de l’Agrupació Excursionista de
Catalunya, la Coral Núria de la UEC de Gràcia, la Coral La Llum del Centre Excursionista
Sant Feliu i, com s’ha dit, els amfitrions el cor CET de Cants del Centre Excursionista de
Terrassa.
Dins de la programació de la festa d’aquesta edició també es va visitar el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i la Masia Freixa.
Cal destacar la bona organització i l’excel·lent disposició i entrega dels directors i cantaires
de les corals que van actuar.
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Aplec Excursionista dels Països Catalans
Aquest 42è Aplec s´ha dut a terme al poble de La Sénia de l’1 al 4 de novembre de 2018 i
ha estat organitzat conjuntament pel Centre Excursionista Refalgarí, l’Agrupació
Excursionista d’Alcanar, el Centre Excursionista d’Ulldecona (Sudactiu), el Club
Excursionista l’Esquetxe de Rossell i la Roca Miloca, Associació Excursionista de la Galera,
amb la col·laboració de l’Aula de Natura de Vinaròs. Es van fer 8 excursions i 5 sortides
culturals diferents que es van repetir diferents dies. A la tarda es van realitzar exposicions,
xerrades i audiovisuals de gran interès pel coneixement del territori i a última hora els
conjunts musicals van amenitzar la vetllada. El dissabte, amb el sopar de cloenda, i
diumenge al matí, amb la tradicional plantada de l’arbre, es van donar per acabats tots els
actes de l’Aplec.
Cal agrair la bona feina de tots els voluntaris i sense desmerèixer a cap d´ells, cal destacar
l´entrega del president del Centre Excursionista Refalgarí, en Victor Reverté i del veguer,
en Joan Mitjavila.
En total hi van col·laborar 71 voluntaris i es van inscriure 384 participants, 54% dels quals
eren catalans, 29% del País Valencià, un 11% era de les Illes Balears i la resta (6%) de la
Catalunya Nord.
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7.4. ÀREA DE LLEURE
Carnet de lleure
L’aparició d’aquesta nova àrea va venir acompanyada
d’una nova assegurança. Per primera vegada s’oferia
una modalitat de carnet federatiu destinada a les
activitats d’educació en el lleure organitzades per les
entitats de la FEEC. Aquesta assegurança anava
dirigida als menors que no realitzessin esports però
que practiquessin activitats d’oci en el medi natural
organitzades per la FEEC.

Campament General Infantil
El Campament General Infantil de Catalunya
es va recuperar el 2018, organitzat pel Centre
Excursionista de Catalunya, a Estaron (Pallars
Sobirà), destinat a joves d'entre 6 i 13 anys. Es
van fer dos, un del 8 al 15 de juliol i un segon
del 15 al 22 de juliol.

Subvencions de lleure
El 2018 hi va haver un increment en les subvencions de lleure. Es va passar de les 9
peticions del 2017 a les 15 del 2018.

Calendari de marxes infantils
Es va començar a treballar en l’elaboració d’un calendari que recollís les diferents marxes
infantils que organitzen les entitats FEEC d’arreu del territori. Aquest calendari no és un
circuit i per tant no tindrà reconeixements, es tracta simplement d’un recull d’activitats de la
mateixa temàtica. El primer sortirà a la llum el 2019.

7.5. ÀREA DE NATURA
El 2018 es va crear l’Àrea de Natura, amb la Montse Jové de cap d’Àrea i la Rosa M.
Hontoria.
Aquest va ser un any de començar a dibuixar el full de ruta per al 2019, a través de
diferents reunions. S’han anat determinant aspectes i temes a desenvolupar durant aquest
proper any.
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7.6. ÀREA DE TERRITORI
COMITÈ DE REFUGIS
Finalització i inauguració del nou refugi de la Morera de Montsant
El 9 de setembre de 2018 es va inaugurar oficialment el refugi de la Morera de Montsant
(Priorat). Es tracta del primer en sòl urbà de la FEEC, que suma així el seu catorzè refugi
guardat, d’un total de 21. L’edifici consta de tres plantes i té un total de 6 habitacions que
poden allotjar fins a 34 persones. En la reforma de l’equipament s’ha habilitat l’edifici que
era l’antic Ajuntament de la Morera de Montsant, seguint uns paràmetres diferents als d’un
refugi aïllat, apostant per la comoditat de l’usuari. També s’incentiva la pernocta de famílies
i grups d’amics, amb
habitacions
amb
poques places. Una
instal·lació moderna i
a l’alçada de les
exigències
dels
usuaris del segle XXI.
Excursionisme,
senderisme
i
escalada són les
activitats
de
muntanya
estrella
que podran practicar
els usuaris del refugi.
Sense oblidar el ric
patrimoni cultural i
enològic de la zona,
al cor del Priorat.

Participació en la comissió de refugis liderada pel Consell Català de l’Esport
Amb l’objectiu de regular els refugis de muntanya de Catalunya el gener de 2018 va
començar la primera reunió de la comissió de refugis, liderada pel Consell Català de
l’Esport i amb la participació del Comitè de Refugis de la FEEC, entre d’altres actors. Des
del primer moment es van acordar una sèrie d’objectius, que s’estan treballant al llarg de
les reunions de seguiment periòdiques que s’estan duent a terme:
• Revisió de la definició d’allò que es considera un refugi de muntanya, i de les seves
diferents tipologies.
• Concreció dels usos, serveis i àmbits d’aplicació de les diferents tipologies de refugi
de muntanya, atenent a la màxima sostenibilitat.
• Compilació de la documentació i normativa sobre refugis de muntanya, pròpia i dels
països de l’entorn.
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•
•

•
•

Actualització de la informació sobre refugis de muntanya que hi ha abocada al Cens
d'Equipaments Esportius de Catalunya.
Relacionar les necessitats de recursos materials i d’altra índole que requereixen els
refugis de muntanya per a la seva adequació als usos i serveis que s’hagin
considerat que han de prestar als usuaris.
Fer una anàlisi de quina ha de ser la tramitació urbanística, la gestió, titularitat i
intervenció pública dels diferents refugis existents avui a Catalunya.
Valoració de quin ha de ser l’àmbit i l’abast normatiu que reguli els refugis de
muntanya a Catalunya. Analitzar la possible substanciació jurídica o normativa dels
conceptes de seguretat, d’interès públic i d’utilitat social dels refugis de muntanya.

Signatura d’un conveni bilateral amb la Federació Andorrana de Muntanyisme
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va establir des del març de
2018 un conveni de col·laboració bilateral amb la Federació Andorrana de Muntanyisme per
al desenvolupament i la promoció de l’excursionisme i els esports de muntanya entre
Catalunya i Andorra. L’acord preveu que ambdós col·lectius de federats, tant els catalans
com els andorrans, gaudeixin de descomptes en la utilització que facin dels refugis de
muntanya d’aquests territoris. Segons aquest conveni, la federació andorrana ofereix als
federats de la FEEC l’ús dels refugis de Comapedrosa, Juclà, la Borda de Sorteny i el
recentment inaugurat refugi de l’Illa, a preu de federat andorrà. Al mateix temps, la
federació catalana ofereix als federats de la Federació Andorrana la tarifa de preus vigent
com a membres socis d’entitats adherides a la FEEC per a la pernoctació en els refugis de
muntanya gestionats per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Participació en el II Col·loqui Internacional de Refugis dels Pirineus
La FEEC va participar, entre el 16 i el 17 de novembre de 2018, al II Col·loqui internacional
de refugis dels Pirineus, organitzat per la Federació Aragonesa de Muntanyisme a
Benasque. La iniciativa va consolidar les idees extretes durant la celebració del primer
col·loqui, a Bagnères de Luchon, principalment en matèria de treball en comú entre els
principals gestors de refugis d’ambdós vessants de la serralada pirinenca: Federació
Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya (FFCAM-CAF), FAM, Conselh Generau d’Aran, el
Govern d’Andorra i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), en
matèries com ara l’acollida turística, la millora dels refugis, els equipaments i itineraris,
innovant però a la vegada respectant el medi ambient i el desenvolupament sostenible de
les valls pirinenques. Per això cal aconseguir integrar els progressos tecnològics recents,
millorar el confort dels refugis i tenir en compte les necessitats dels guardes.

Reedició i reimpressió dels desplegables de refugis
Mitjançant una subvenció de 12.000 € de la Secretaria General de l’Esport s’han reeditat i
reimprès els desplegables de 13 refugis guardats de las FEEC, a més d’un desplegable
genèric de tots els equipaments de la FEEC (un total de 20, entre guardats i d’emergència),
a més a més d’un altre amb els 20 de la FEEC + 8 del Centre Excursionista de Catalunya.
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Tots aquests desplegables (un total de 64.000 unitats) s’han imprès en català, castellà,
anglès i francès.

Renovació del contracte de prestació de serveis amb Refusonline
Després de 3 anys de treball en comú, la FEEC ha renovat 4 anys més la seva relació
contractual amb Refusonline, l’empresa encarregada de la gestió de les reserves online i
telefòniques de pràcticament tots els refugis guardats de Catalunya, entre els quals hi ha
tots els gestionats per la Federació.

Canvi en l’organigrama del Comitè de Refugis
Nomenament de Ramon Tornero com a nou coordinador del Comitè de Refugis de la
FEEC, a partir de la tardor de 2018.

Formació oficial de desfibril·lador automàtic (DEA) pels guardes
En el marc de la reunió de valoració anual que el Comitè de Refugis manté a finals d’any
amb tots els guardes, enguany es va oferir a tots ells la possibilitat que realitzessin la
formació oficial de desfibril·lador automàtic (DEA) a la seu de la FEEC. En la mateixa hi van
assistir una dotzena de participants, entre guardes titulars i ajudants.
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COMITÈ DE SENDERS
Homologació dels següents senders
Parc del Montnegre i el Corredor
SL®-C 77: Can Vilar i el sot de Can Montasell
Espai Natural de les Guilleries – Savassona
SL®-C 94: Ruta de les carboneres
Parc Natural del Montseny
SL®-C 89: Poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús
SL®-C 90: Riera de Vallfornès
Parc del Castell de Montesquiu
SL®-C 129: Del castell de Montesquiu al castell de Besora
Parc de la Serralada de Marina
SL®-C 145: La vall de Montalegre
SL®-C 146: De la font de l’Alba a la Conreria
SL®-C 147: De la font de l’Alzina al Puig Castellar
SL®-C 150: De la Conreria al turó de les Maleses

Deshomologació dels següents senders
PR®-C 80: Rasquera - Rasquera
PR®-C 81: Rasquera - Pont de l'Àliga

Celebració de les II Jornades Nacionals de Senderisme
Sant Feliu de Guíxols va acollir el 7 i 8
d’abril les II Jornades Nacionals de
Senderisme, organitzades pel Comitè
de Senders de FEEC, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal
del Baix Empordà. Durant el primer dia
es van desenvolupar una sèrie de
xerrades i tallers, relacionades amb el
senderisme, a càrrec de l’associació
Rodamunt (senderisme amb joëlette),
els
Agents
Rurals,
l’editorial
Cossetània, el Patronat de Turisme del
Baix Empordà i la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. L’endemà es va fer una
caminada per l’entorn de Sant Feliu de Guíxols. L’itinerari triat per a l’ocasió va ser una
volta circular de 7,5 quilòmetres, resseguint part dels senders homologats que recorren el
terme municipal de la localitat empordanesa: l’SL®-C 33, el PR®-C 101 i el GR® 92.
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Col·laboració en el contingut digital de la topoguia La Catalogne à pied
Després de col·laborar amb l’Agència Catalana de Turisme a França en l’edició de la
topoguia La Catalogne à pied mitjançant la redacció dels itineraris i la cessió de fotografies,
l’any 2018 se’ns va demanar aportar més fotografies per a complementar la informació que
es dona en cadascun dels 22 itineraris descrits al llibre.

Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex
Se segueix publicant 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 de senders homologats de Catalunya.

Curs de tècnics de senders de la FEEC
Entre el 6 de novembre de 2017 i el 15 de maig de 2018 es va dur a terme un curs de
formació en línia de Tècnic de Senders FEEC amb un total de 29 inscrits, 24 dels quals van
assolir la titulació final, que els permet l’execució d’informes tècnics d’homologació de
projectes de senders senyalitzats amb les marques GR®, PR®-C i SL®-C i acreditar la
capacitat per realitzar projectes de senders homologats en l’àmbit català. El procés també
forma els tècnics per assessorar tant a entitats excursionistes com a altres promotors,
públics o privats, que desitgin dur a terme senders amb les marques registrades.
La titulació s’obté després d’haver superat satisfactòriament dues fases. La primera se
centra en continguts teoricopràctics en modalitat en línia i presencial, que cal superar en la
seva integritat. La segona consisteix en pràctiques tutoritzades abordant dues situacions:
anàlisi i valoració d’un sender ja senyalitzat i elaboració d’un projecte bàsic per a la
senyalització d’un sender amb les marques de GR®, PR® i SL®. Cal superar la primera
part per poder accedir a la segona. Un cop superada l’avaluació de la part teòrica i
culminada la fase de pràctiques, s’habilita a la persona per al desenvolupament de totes les
funcions pròpies de l’activitat de Tècnic de Senders FEEC.
El contingut del curs se centra a conèixer tot el que es necessita per a culminar la
senyalització d’un sender de mobilització pedestre usant les tres marques federatives.
Aborda les fonts d’informació per conèixer els vials d’una zona i criteris per a l’elecció dels
més adequats, la consecució de la documentació que proporciona la garantia jurídica de
trànsit per al senderista i les metodologies per a valorar i disminuir els riscos. També
s’adquiriran coneixements per a la bona ubicació de marques i metodologies de marcatge,
les rutines més adequades per a la divulgació correcta de la xarxa a la comunitat senderista
i els coneixements perquè els treballs d’implantació suposin una major satisfacció per al
senderista, un major impacte socioeconòmic i un menor impacte mediambiental.

Canvi en l’organigrama del Comitè de Senders
Durant el 2018 es va produir un canvi al capdavant del Comitè Català de Senders: Marià
Morera substitueix Domingo Curto com a coordinador de senders de la FEEC.
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V Trobada Senderista Transfronterera a Tavascan
El 2 de setembre se celebrà la cinquena
edició de la trobada senderista transfronterera
al port de Tavascan (2.215 m), situat a la
carena fronterera entre el Pallars Sobirà i
l’Arieja. Organitzada per la FEEC i el Comitè
Departamental de l’Ariège de la Federació
Francesa de Senderisme (FFRP), amb el
suport del Centre Excursionista de Lleida i el
Club Excursionista Ripoll, la jornada va tenir
com cada any un clar caràcter festiu i la
voluntat de donar a conèixer els senders
transfronterers que connecten els dos grans
senders transfronterers pirinencs: el GR 11 amb el GR 10 francès. Des del vessant català
es va remuntar el port de Tavascan pel GR®T 58.

Canvi de numeració en les etapes del GR® 11
El recorregut del sender GR® 11, al vessant sud dels Pirineus, numera de nou les seves
etapes. Així ho van decidir les federacions autonòmiques de muntanya implicades en
aquest sender: la basca, la navarresa, l’aragonesa i la catalana. La nova numeració anirà
de ponent a llevant. La primera etapa, per tant, serà entre el cap Higuer (País Basc)
i Bera de Bidasoa (Navarra) i la darrera, la número 44, del Port de la Selva al Cap de Creus
(Catalunya). La primera etapa en territori català, entre els refugis de Conangles i Restanca,
a la Val d’Aran, passarà a ser la número 21 d’un total de 44. D’aquesta manera, 24 etapes
–més de la meitat– transcorreran íntegrament per Catalunya, sumant un total de 421
quilòmetres dels gairebé 800 que té aquest sender de gran recorregut.

Participació en l’assemblea anual de la Federació Europea de Senderisme
Participació en l’assemblea anual de la Federació Europea de Senderisme (Luxemburg, del
27 al 30 de setembre), on entre d’altres aspectes es confirma la FEEC com a organitzadora
de l’assemblea de l’ERA de 2020 a Catalunya (de l’1 al 4 d’octubre) i l’organització de la
segona edició del Catalonia Trek Festival (Salou, del 3 al 10 de maig de 2020).

Creació del cos de tècnics de senders de la FEEC
Després del desenvolupament del curs de tècnic de senders entre el novembre de 2017 i el
maig de 2018, amb 29 alumnes inscrits –dels quals 24 van obtenir la titulació-, el novembre
de 2018 es van presentar oficialment les bases del cos de tècnics federatius, l’organisme
que ha de regular el col·lectiu dels tècnics de senders. Prèvia sol·licitud dels tècnics titulats
que així ho sol·licitin, el Comitè de Senders els inscriu en el registre del cos (actualment el
formen 20 tècnics). Només els tècnics inscrits al cos podran rebre encàrrecs del Comitè,
tant d’homologacions com d’altres possibles treballs relacionats amb el senderisme.
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Campanya per aconseguir manteniment en aquells trams de senders
desatesos
Una de les tasques principals del
Comitè de Senders és treballar per a
una millor racionalització de la xarxa
de
senders
homologats,
que
actualment ja comprèn més d’11.000
quilòmetres senyalitzats arreu del
territori. Un dels pilars bàsics de la
nostra xarxa de senders és la
qualitat de la senyalització i la
seguretat que això comporta. Per
això entenem que un sender
incorrectament senyalitzat no és tot
el segur que hauria de ser. Per tal
d’assolir aquesta qualitat i seguretat,
durant la tardor de 2018 es va iniciar una campanya per buscar entitats que es facin càrrec
del manteniment de les etapes de senders de gran recorregut, petit recorregut, senders
locals i senders transfronterers que actualment no tenen mantenidor i així sumar-se a les
més de 100 entitats i 350 cuidadors existents. El resultat d’aquesta campanya és la suma
de 5 noves entitats cuidadores i 4 entitats més que han agafat el compromís de mantenir
algun sender més del que ja mantenien prèviament a la campanya.

Signatura del conveni de col·laboració entre la FEEC i la DIBA
Durant el 2018 es va renovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per
un període de 4 anys (fins a finals de 2021), mitjançant el qual la Xarxa de Parcs Naturals
de la DIBA es compromet a promoure el senderisme elaborant un pla estratègic de nous
itineraris senderistes homologats pels seus parcs naturals i a treballar pel manteniment dels
seus itineraris, que en bona part formen part la xarxa de senders homologats de la FEEC.

Sol·licitud de dictàmens i propostes de millora de la senyalització i
camins de Roses
Arran d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Roses per realitzar un informe sobre l'estat de la
senyalització existent, l'estat actual dels camins i unes propostes de millora sobre els
resultats, es proposa la realització d'aquestes tasques des de l'empresa 100 per 100
Muntanya SL, amb la subcontractació d'un tècnic de senders FEEC que pugui facturar
aquests serveis.
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7.7. ÀREA TÈCNICA
El 2018 ha estat marcat per la decisió del la Junta Directiva de no ser presents com a
Selecció Catalana als Campionats d’Espanya.
Tot i la decisió, s’han ofert totes facilitats als esportistes joves per poder assistir-hi com a
entitat i no tallar la seva projecció i la possibilitat de poder assistir als campionats europeus
i mundials.
Per altra banda, s’ha constituït el Comitè arbitral, un organisme transversal que està format
per àrbitres de les diferents disciplines esportives i que té la intenció d’homogeneïtzar i
marcar la línia d’actuació arbitral a totes les competicions oficials de la FEEC.

Activitats competitives realitzades durant el 2018
Escalada, proves oficials:
• Campionat d’Escalada en Bloc de Catalunya el més de juliol
• Campionat d’Escalada de Velocitat de Catalunya el mes de setembre
• Campionat d’Escalada de Dificultat de Catalunya el mes d’octubre
El 2018 tampoc hi ha hagut Copa Catalana d’Escalada de Bloc i Dificultat. Malgrat els
esforços del Comitè per reprendre aquesta competició s’han trobat amb impediments
logístics.
Per altra banda, el Comitè d’aquesta disciplina ha estat a l’Assemblea Internacional de la
IFSC celebrada a Innsbruck, amb l’assistència de Meritxell Solé i Quim Hernández.
S’ha realitzat una acció de
rehabilitació i manteniment de
l’estructura de bloc per tal
d’allargar la seva vida útil i
utilitzar-la pels campionats de
Catalunya de l’especialitat o
llogar-la
per
altres
competicions
o
accions
promocionals de l’escalda.
Trobada d’escaladors: El
Ral·li d’Escalada de Terradets
es va celebrar del 14 al 16 de
setembre.
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Curses per Muntanya: 25 proves
• 17a Copa Catalana de Curses per Muntanya, formada per 4 proves de març a
setembre
• 16è Circuit Català de Curses per Muntanya, format per 14 proves de gener a octubre
• 9a Copa Catalana de Curses Verticals, format per 4 proves de maig a octubre
• Campionat de Curses de Muntanya per Equips al mes de setembre
• Campionat de Curses de Muntanya Individual al mes de març
• Campionat de Curses de Muntanya Verticals al març
Durant el 2018 s’ha dut a terme un curs d’Àrbitre de Curses per Muntanya a la Molina i a
Solsona. Els i les candidates a treure’s el títol han fet la part teòrica i pràctica durant el 2018
i durant el 2019 hauran de realitzar un pràctica tutoritzada amb un o una àrbitre titulada a
una de les proves del calendari oficial de curses per muntanya.

Curses d’Ultraresistència: 4 proves
• 7a Copa FEEC de Curses d’Ultraresistència per Muntanya, formada per 3 proves
d’abril a octubre, una d’elles a la vegada Campionat Catalunya
• Campionat de Catalunya de Curses d’Ultraresistència per Muntanya individual i per
equips al maig ,que a la vegada puntuava per la Copa.
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El 2018 s’ha apostat per una copa Catalana de Curses d’Ultraresistència curta per tal que
el i les participants poguessin participar a totes 3 proves i d’aquesta manera s’augmentés
la participació, afegint-hi a més els premis en metàl·lic per als 5 primers i primeres
corredores de la categoria absoluta.
Durant el 2018, des de l’AT juntament amb el Dr. Brotons (Dr. de referència de la FEEC) i
el Dr. Salvador Sarrà (Cap dels Doctors en proves FEEC) s’ha ajudat a les entitats
organitzadores de proves d’ultraresistència amb la presència de un metge FEEC a totes
les proves de Copa i Campionat de Catalunya.
Curses de Resistència: 4 proves
• 5a Copa Catalana, formada per 4 proves de maig a octubre
Canicròs: 4 proves
• 4 Proves del 8è Premi FEEC de Canicròs
Esquí de Muntanya: 22 proves
• 34a Copa Catalana FEEC Ferrino d’Esquí de Muntanya per equips, formada per 3
proves de febrer a abril
• 12a Copa Catalana de Curses Verticals FGC Mountain Series 6.0, formada per 3
proves al desembre
• 9 proves Curses Open de desembre a abril
• Curses Populars, formades per 3 proves de gener a abril
• Campionat de Catalunya Individual al gener
• Campionat de Catalunya per Equips al març
• Campionat de Catalunya de Curses Verticals al desembre

El 2018 s’ha incorporat a
la Copa Catalana FEEC
Ferrino per equips, una
prova de la Copa
Andorrana.
Jordi Canals i Antoni
Massagué han estat
presents a la ISMF
Assemblea que s’ha
celebrat a Zakopane,
Polònia.
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Raids d’Esports de Muntanya: 4 proves
• 15a Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya, format per 4 proves d’abril a
setembre, una d’elles a la vegada Campionat de Catalunya
• Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya al juny
El Campionat de Catalunya es va tornar a arbitrar com s’havia fet l’any anterior per àrbitres
de curses per muntanya avesats a fer Raids de Muntanya.
Raquetes de Neu: 4 proves
• 11a Copa Catalana, formada per 4 proves de febrer a març, de les quals una va ser
Campionat de Catalunya i una altra Campionat Europeu
• Campionat de Catalunya de Raquetes de neu al març
La ISSF (International Snowshoe Federation) va celebrar el Campionat Europeu a la prova
de Guils-Fontanera, en la que van participar corredors internacionals.
Marxes Tècniques i de Regularitat: 10 proves
• 20a Copa Catalana formada per 9 proves de març a novembre.
• Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i de Regularitat.
El tancament de les Marxes Tècniques es va fer a Sant Martí Sarroca, on prèviament la
UEC de Gràcia hi va organitzar la Marxa dels Solstici.

Alt nivell i expedicions
Alt Nivell i Expedicions (Premis Juanjo Garra): 12 activitats premiades
El jurat del Premis ha estat format per:
NOM I COGNOM

CÀRREC

Antoni Massagué

Director Tècnic Esportiu

Marcial Alemán

Responsable Seleccions Esportives

Joel Vilà

Adjunt al Director Tècnic Esportiu

Laura Piferrer

Alpinistes Catalans Alt Nivell

Josep Maria Esquirol

Alpinistes Catalans Alt Nivell

Ivan Torres

Periodista d’Esports de Muntanya
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Els premis han estat per les següents expedicions:
ENTITAT
TIPUS

ACTIVITAT

Associació Excursionista
l'Aspardenya d'Alcarràs

Alpinisme extraeuropeu

Obertura d'una nova via al
Langdung (6.357 m) a la
vall de Rolwaling, Nepal
Exploracions en solitari al
Pamir i primera ascensió
del Rubtsak Koh (5227m)
Beta Block Super

Centre Excursionista de
l'Alta Ribagorça

Alpinisme extraeuropeu

CE Flix

Escalada en gel i
drytooling

Club Alpí Virtual

Escalada en gel i
drytooling

Centre Excursionista de
Navàs

Escalada en paret

CE Flix

Escalada de Paret

Sanbennedictes (7a - 4a –
300 m)

Grec Cerdanya

Escalada en Paret

Massís l'Ahaggar – 2700
m - Argèlia

CE Madteam

Escalada en Paret

Club Alpino Barcelona

Alpinisme europeu

3a repetició catalana de la
Rambla 9a+, 4a estatal i
22a Mundial
Via dels “Japonesos en el
dia” a la cara nord de les
Grandes Jorasses

Obertura Cascada de gel
“Catalan Republic” a
Sibèria
Columna Picazo en
Solitari
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Centres de Tecnificació
CTEMC (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya)
•

•

39 esportistes han format part del CTEMC (nois i noies amb edats compreses entre
els 15 i els 23 anys) i tres tècnics. El Director del CTEMC va causar baixa a inicis de
temporada i Pau Gómez es va fer càrrec del Centre, que a la vegada va incorporar a
Nil Cardona com a nou tècnic.
La temporada 2017/18 els tècnics del CTEMC van fer un apropament cap als clubs
amb secció d’esquí de muntanya, per tal de crear una línia de treball conjunta que
potenciés la projecció dels i les esportistes. Fruit de l’acció, el centre va augmentar
d’esportistes perquè molts esportistes alternaven entrenaments amb el seu club i
amb el CTEMC.
TÈCNICS
NOM

Jordi Canals

ENTITAT
CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ

Gil Orriols

UNIÓ EXCURSIONISTA VIC

Ignasi Andrés

CLUB EXCTA. UECANOIA

Pau Gómez

ASS. ESP. PALLARS

Nil Cardona

CENTRE EXCTA. BANYOLES

ESPORTISTES
NOM
Oriol Cardona Coll
Sergi Lambea Pérez
Joan Reyné Magret
Albert Artís Caparrós
Aribau Portillo Cortadelles
Pau Coll Turrà
Òscar Simó Pons
Joan Soler Rego
Narayan Macià Casanovas
Albert Pérez Anglès
Jordi Rosselló Carreras
Lucas Casas Gutiérrez
Roger Puig Font

ENTITAT
C.E. BANYOLES
CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
UEC CORNELLÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
UNIÓ EXCTA. VIC
LA XIRUCA FORADADA
CLUB EXCTA. REDDIS
CLUB ESQUÍ VAL D'ARAN (SE)
CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE)
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Júlia Massagué Periago
Paula Sellol
Júlia Casanovas Cuairan
Clàudia Sabata Font
Cèlia Espinós Rígol
Núria Gras Lloys
Guillem Guillaumes Hubach
Núria Torra Gendrau
Ares Tora Gendrau
Pau Carol Adhoer
Marc Radua Ivern
Adrià Duarri Guilà
Maria Costa Diez
Ot Ferrer Martínez
Roger Fíguls Calvelo
Guillem Farriol Vancells
Xavier Palahí Calopa
Eloi Escobet Busquets
Genís Esteva Agustí
Enric Baños Tor
Tomeu Comellas Pagès
Lluc Coll Escoda
Aina Monné Claret
Bernat Raja Castillo
Pol Pastor Balaguer

•

UNIÓ EXCTA. DE VIC
ESQUÍ CLUB MOLINA
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
CE BANYOLES
CE POBLA DE SEGSUR
CE DE SÚRIA
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ANEU
UE MATADEPERA
CERDANYA SKIMO TEAM
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
CLUB ESQUÍ GIRONA
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
CE BANYOLES
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

S’han fet 3 competicions i 20 entrenaments, entre els que cal destacar els
Campionats de Catalunya.
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CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)
•

12 esportistes han format part del CTAC (nois i noies amb edats compreses entre els
18 i els 26 anys) i dos tècnics.
TÈCNICS

NOM
Adrià Chueca
Roger Cararach

ENTITAT
CLUB EXCTA. I D’ACTIV. ESPORTIVES PIOLET
NEGRE
CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
ESPORTISTES

NOM
Júlia Busquets Escobet
Antoni Bach Valls
Marc de Vilalta Fernandez
Ruth Fornós Nebot
Ester Godina Fresquet
Adrián Martinez Serrano
Sergi Ortega Navarro
Èric Periago Moreno
Júlia Palomo de Udaeta
Octavi Puntas Garcia
Albert Valpuesta Farré
Alex Moya Rodríguez
•

ENTITAT
CENTRE EXCTA. NAVÀS
CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT
CLUB EXCTA. I D’ACTIV. ESPORTIVES PIOLET
NEGRE
CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA
CLUB EXCTA. MADTEAM
CENTRE EXCTA. PARETS
CLUB EXCTA. RIPOLL
CLUB EXCTA. PALAUTORDERA
CLUB EXCTA. MADTEAM
CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)
CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA
UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES

10 concentracions de les que cal destacar:
Escalada en gel:
o L'obertura d'un nou itinerari de gel i mixt a Alpe d'Huez, on destaca la seva
dificultat tècnica en escalada mixta i en gel vertical. “Frankfurt de batalla” 100 m
M6+/4+.
Escalada en roca:
o Obertura i primera repetició de la via “Fritos” 7b+
o Repetició del “Pilar del Freney” 1100 m 7a+
o “Corner Roof” 7b, primera repetició catalana i espanyola, i una de les primeres a
nivell mundial
o Repetició d’“Aix du mal” 7c 500 m, “Rivières Purpures” 7b+ 550 m.
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CTCMC (Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya)
o 17 esportistes han format part del CTCMC (nois i noies amb edats compreses entre
els 14 i els 19 anys) i tres tècnics.
o El CTCMC ha augmentat el nombre d’esportistes reflectint la realitat competitiva de
les curses per muntanya en categories inferiors.
TÈCNICS
NOM
Pere Rullan Esterelles

ENTITAT
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

Fernando Rosa Peña

CLUB EXCTA. MADTEAM

Andrés Arroyo Mazorra

ASS. ESP. MATXACUCA

ESPORTISTES
NOM
Amalia Bardolet Fernandez

ENTITAT
CENTRE EXCTA. TORELLÓ

Arnau Cases de Matias

ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU

Issac Barti Solà

CENTRE EXCTA. D'OLOT

Jana Aguilar Bruch

CLUB EXCTA. CALLDETENES

Josep Morales Lopez

ASS. ESP. MATXACUCA

Laia Gonfaus Selles

ASS. ESP. MOUNTAINRUNNERS DEL BERGUEDÀ

Maria Beringues Brunet

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Martí Nogué Ullastre

UNIÓ EXCTA. VIC

Sebastià Feliu Juarez

ASS. ESP. PALLARS

Núria Selva Torras

UNIÓ EXCTA. VIC

Lore Menchaca Garayo

CLUB EXCTA. MADTEAM

Sergi Cabeza Pintor

CLUB EXCTA. MADTEAM

Quirze Sague Sors

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Ramon Caballeria Gomez

GRUP EXCTA. CULT.ALPI.- LLETISSONADA

Marta Llagostera Magrans

4000 PEUS ASS.EXCTA. COLLBATÓ
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Aleix Solé Aznar
Salomó Guinovart Colom

ASS.ALUMN.EX ALUMN.ESCOLA TREBALL. (SE) AAEET
ASS.EXCTA. MONTMELL

o 7 Concentracions, entre les que cal destacar la concentració el mes d’octubre a
Mallorca i 2 Campionats de Catalunya

CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya)
Les característiques principals del CTEEC 2018 han estat les següents:
• S’ha creat un equip multidisciplinar de Responsables d’Àrea: grup de professionals
que determinen les línies d’actuació a seguir en cada un dels seus àmbits de
l’esport.
• S’ha creat una xarxa de Centres d’Entrenament del CTEEC, per tal de poder
detectar i tecnificar a més escaladors arreu de tot Catalunya.
o Aquest 2018, comptem amb 6 Centres d’Entrenament del CTEEC arreu de
Catalunya:
§ Hospitalet - Rocòdrom Indoorwall
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•

§ Igualada – Rocòdrom Ingravita
§ Lleida – Rocòdrom Boulder Indoor
§ Manlleu – Rocòdrom Can Tibali/Grup Excursionista Manlleu
§ Mataró - Rocòdrom Bulder Planet
§ Reus – Rocòdrom Monobloc
§ Sabadell - Rocòdrom La Panxa del Bou
S’ha augmentat el nombre de concentracions de l’Equip de Competició
TÈCNICS
NOM
Francesc Prat

ENTITAT
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS

Pedro Bergua

FEDERACIÓ ARAGONESA

Grace Puertas

UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS

Prudence Morgan
Ekhiotz Alsasua

ASS. ESP. MATXACUCA
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA

ESPORTISTES
NOM
Héctor Bazán Martín
Pere Borrell Sánchez
Ton Casas Mur
Rut Casas Mur
Luna Marsella Barbeiro
Olivia Marsella Barberio
Lucia Miranda Cid
Rut Monsech Gasca
Alba Pelfort Ventura
Rai Suñé Rius
Júlia Forner Roan
Maria Benach Zubero
Aida Torres Illamola
Lau Macià Llobet
Lluc Macià Llobet
Guillem Monsech Gasca
Pau Galofré
Gal·la Pérez Peanàs

ENTITAT
GRUP EXCTA. MANLLEU
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
GRUP EXCTA. MANLLEU
GRUP EXCTA. MANLLEU
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CLUB EXCTA. ALPICAT
CLUB EXCTA. UECANOIA
UNIÓ EXCTA. URGELLENCA
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
CENTRE MUNTANYENC SANT
LLORENÇ
CENTRE EXCTA. TORELLÓ
CLUB EXCTA. ESPARREGUERA
CLUB EXCTA. ESPARREGUERA
ASS.ESP. VIA BOULDER
ASS.ESP. DEU DITS
AGRUP.EXCTA. GRANOLLERS
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Nasser Miguel
Òscar Monton Garcia
Marc Ramirez Pinell
Joel Codina Pieda
Roger Carreras Sànchez

UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
CLUB EXCTA. UECANOIA
CLUB EXCTA. MADTEAM
GRUP EXCTA. I ESPORTIU GIRONÍ

o 7 concentracions a més dels entrenaments setmanals a les diferents sales i 3
Campionats de Catalunya.

Seleccions catalanes
Esquí de Muntanya
•

20 esportistes, 2 seleccionadors i 1 tècnic
SELECCIONADORS I TÈCNICS
NOM
Xevi Sadurní Roque

ENTITAT
UNIÓ EXCTA. URGELLENCA

Joan Cardona Tarrés

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Oriol Montero Garcia

AGRUP. EXCTA. MUNTANYA
ESPORTISTES

NOM

ENTITAT

Marc Pinsach Rubirola

COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA

Nil Cardona Coll

SKI CLUB CAMPRODON

Genís Zapater Bargués

SKI CLUB CAMPRODON

Marc Solà Pastoret

SKI CLUB CAMPRODON

Oriol Cardona Coll

SKI CLUB CAMPRODON

Jordi Alis Sánchez

UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA

Marta García Farrés

CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES

Gerard Vila Ferrer
Claudia Galicia Cotrina

GRUP EXCURSIONISTA-ESPORTIU
GIRONÍ G.E.I.E.G.
SKI CLUB CAMPRODON

Miguel Caballero Ortega

CLUB EXCURSIONISTA ARAN

Jordi Palomares Adam

ASS. ESP. EKKE LLEIDA
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Clàudia Sabata Font
Erola Bisquert

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN
RUNNERS DEL BERGUEDÀ
UNIÓ EXCTA. VIC

Júlia Casanovas Cuairan

SKI CLUB CAMPRODON

Jan Margarit Solé

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN
RUNNERS DEL BERGUEDA
CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Sergi Lambea
Aribau Portillo
Pere Rullan Estarelles

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN
RUNNERS DEL BERGUEDA
LA MOLINA CLUB D’ESPORTS

o Competicions a les que ha participat la Selecció a nivell internacional:
o Pierra Menta
o Adamello
o Altitoy
o Sella Ronda
o Tour de Rutor
o Gran Paradiso
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Escalada
o 9 esportistes, 2 seleccionadors
SELECCIONADORS
NOM
Jordi Batalla Martín

ENTITAT
CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Manolo Navarro Andreu

UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA

ESPORTISTES
NOM
Ramon Julián Puigblanqué

ENTITAT
GRUP EXCTA. MANLLEU

Àlex Hernandez Castilla

CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)

Marc Giol Muñoz

GRUP EXCTA. MANLLEU

Helena Alemán Sobrino

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Marta Palou

CLUB EXCTA. ASCENSIONES GUIADAS

Francis Katiuska Guillen Guillen

CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE

Pol Roca Lòpez

CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE

Shirleys Noriega Albertos

GRUP EXCTA. MANLLEU

Albert Guàrdia Ferrer

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Curses per Muntanya
•

1 seleccionador i 10 esportistes
SELECCIONADOR

•

Fernando Rosa Peña (CE Madteam)
ESPORTISTES
NOM
Andreu Simón Aymerich
David Prades Monfort
Albert Pujol Garcia

ENTITAT
ASS.ESP. INTEMPÈRIE
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
CENTRE EXCTA. TARADELL
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Pere Rullan Estarelles
Montse Martínez Guerrero
Elisabet Gordon Rodríguez
Eduard Hernández Teixidor
Gisela Carrion Bertran
Laia Andreu Trias
Sergi Rodríguez Batista

•

LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING
CENTRE EXCTA. MONTMELÓ
AE MATXACUCA
ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ
UNIÓ EXCTA. VIC
CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA

10 proves internacionals:
o Copa Món Xina – Yading Skyrunning
o Copa Món Paí Basc – Zegama
o Copa Món Portugal – Madeira Skymarathon
o Copa Món Itàlia – Livigno Skyrace
o Copa Món Catalunya – Buff Epic Trail
o Capa Món Itàlia – Dolomites Skyrace
o Copa Món Andorra – Comapedorsa Skyrace
o Copa Món Suïssa – Mattherhorn Ultraks
o Copa Món Itàlia – Trofeo Kima
o Copa Món Itàlia – Limone Extreme Skyrace
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Raquetes de Neu
1 seleccionador i 7 esportistes

•

SELECCIONADOR
Just Sociats Asensio (CE Terrassa)

•

ESPORTISTES
NOM
Joan Freixa Barceló

ENTITAT
AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Marc Traserra Pujol

ARS VOLTREGANÉS

Eduard Hernández Teixidor

AE MATXACUCA

Just Sociats Asensio

CE TERRASSA

Laia Andreu i Trias

CE CALLÚS

Sílvia Leal Augé

CENTRE EXCURSIONISTA PONTSICÀ

Laia Aguilar Bruch

CE CALLDETENES

•
o
o
o
o

4 competicions internacionals:
Ciaspolada Alpina
Allgau Vertical
ISSF Championship
Raquetada al Japó
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Esportistes d’Alt Nivell i Beques
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: 59 esportistes (9 Alt Nivell, 17 de futur, 33 de perfeccionament).
• Curses per Muntanya: 27 esportistes (5 Alt Nivell, 6 de futur, 16 de
perfeccionament).
• Escalada: 26 esportistes (4 Alt Nivell, 10 de futur, 12 de perfeccionament).
• Alpinisme: 12 esportistes (12 de futur).
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7.8. ÀREA DE FORMACIÓ I ESCOLA CATALANA D’ALTA
MUNTANYA (ECAM)
ECAM
Comissió rectora
Per aquest 2018 es segueix apostant pels membres de la comissió rectora amb un
representant de cada un dels esports principals de la FEEC:
• Director: Jordi Marginyà
• Alpinisme: Jordi Canyameres
• Escalada: Joan Jover
• Esquí de muntanya: Jordi Canals
• Excursionisme: Xavier Baena
• Descens de barrancs: no hi ha ningú actualment
Nous membres ECAM
Al llarg del 2018 hi ha 20 noves altes a l’ECAM, distribuïdes de la següent manera:
•
•
•
•
•
•
•

Tècnics d’esport en Alta Muntanya: 1
Tècnics d’esport en Descens de Barrancs: 1
Tècnics d’esport en Escalada: 1
Tècnics d’esport en Muntanya mitjana: 11
Instructors d’Excursionisme: 3
Instructor d’Escalada: 2
Instructors d’Alpinisme: 1

Formació Federativa
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les titulacions federatives, durant el 2018 es van
titular 20 persones com a instructor i monitor federatiu, repartits de la següent manera:
• Instructor Escalada: 10
• Instructor Alpinisme: 4
• Instructor d’Esquí: 2
• Instructor d’Excursionisme: 4
• Monitor d’Excursionisme: 10
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Per altra banda, es van convocar les següents proves d’accés i cursos:
Proves d’accés a Monitor i Instructor
20 i 21 de gener (Berguedà):
• Monitor Excursionisme: 13 aspirants de 10 entitats; 11 aptes, 2 no aptes.
• Instructor Excursionisme: 5 aspirants de 4 entitats, 5 aptes.
• Instructor d’Esquí de Muntanya: 5 aspirants, 5 entitats, 3 aptes i 2 no presentats.
• Instructor d’Alpinisme: 6 aspirants, 6 entitats, 6 aptes.
10 març (Montserrat)
• Monitor Excursionisme: 18 aspirants d’12 entitats; 15 aptes, 3 no aptes.

Cursos de Monitors i Instructors
Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat (abril – juny 2018)
Enguany el curs s’ha realitzat de manera itinerant amb la participació de 17 aspirants amb
el resultat de 12 aptes, 4 no aptes i 1 que va abandonar.
El curs de monitor federatiu consta de 90 hores lectives i 90 de pràctica, i té molt bona
rebuda per part dels alumnes, ja que la formació és molt completa i útil per la practica
excursionista.
Curs d’Instructor d’Excursionisme (febrer – abril 2018)
Es convoca el curs de d’instructor d’excursionisme amb la participació de 5 alumnes, tots
ells aptes. Com altres anys, el curs es realitza de manera itinerant.
Curs d’Instructor d’Esquí de Muntanya (abril –
maig 2018)
Per aquest 2018, el curs d’equí de muntanya va
tenir una bona participació i un bon volum de
gener. Van ser 12 els aspirants que van estar
cursant aquesta disciplina per la Cerdanya i
Benasque. D’aquests aspirants, 7 van ser aptes i
3 no aptes.
Curs d’Instructor d’Alpinisme (febrer – abril
2018)
Es convoca el curs de d’instructor d’alpinisme i,
tot i la baixa inscripció, s’acaba considerant tirarlo endavant amb 3 inscrits. Tots ells aptes.
El curs es va realitzar a Benasque.
Curs d’Instructor d’Escalada
Es convoca el curs de d’instructor d’escalada
però no s’arriba a realitzar per manca d’inscrits.
Es va fer el 2017.
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Formació per a esportistes
Cursos de promoció
L’àrea de formació va concedir 80 subvencions per col·laborar amb les entitats per
organitzar activitats formatives de promoció (cursos, monogràfics i jornades tècniques).
D’aquestes se n’han acabat realitzant 45, la resta no han arribat al mínim d’inscrits o
l’entitat no ha volgut organitzar-lo. 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 han participat 363 persones i col·laborat 102 instructors i tècnics.
Aquestes 45 activitats de promoció han estat repartides en les diferents vegueries i entitats
de la següent manera:
• Regió I - Baix Llobregat: 11 activitats en 7 entitats
• Regió I - Barcelonès: 13 activitats en 9 entitats
• Regió I - Vallès: 7 activitats en 7 entitats
• Regió I – Maresme: 1 activitats en 1 entitats
• Regió II: 1 activitats en 1 entitats
• Regió III: cap activitat
• Regió IV: 2 activitats en 2 entitats
• Regió V: 2 activitats en 1 entitats
• Regió VI: 4 activitats en 3 entitats
• Regió VII: 3 activitats en 1 entitat
• Regió VIII: cap activitat
• Regió IX: 1 activitat en 1 entitat

Activitats de promoció (per Vegueries)
3

1
11

4
2
2
1
1
7

13

Regió I - Baix Llobregat

Regió I - Barcelonès

Regió I - Vallès

Regió I - Maresme

Regió II

Regió IV

Regió V

Regió VI

Regió VII

Regió IX
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Tenint en compte les disciplines esportives de la Federació, s’han realitzat activitats
d’aquestes especialitats:
• Alpinisme: 12 (inclou 1 curs d’autorescat alpí, 1 de tècniques bàsiques de progressió
hivernal i 1 de escalada en gel)
• Progressió per crestes: 5
• Esquí de muntanya: 8
• Escalada: 12 (Inclou 1 d’autorescat avançat en escalada i un autorescat bàsic en
escalada)
• Vies Ferrades: 2
• Orientació i GPS: 3
• Descens de barrancs: aquest any no s’han demanat
• Primers auxilis a la natura: 1
• Seguretat i primers auxilis a la muntanya: 1
• Jornada tècnica de recerca de víctimes d’allaus: 1

Activitats de promoció (per especialitat)
1
3

11
12

2

12

5
8

Alpinisme

Progressió per crestes

Esquí de muntanya

Escalada

Vies ferrades

Orientació i GPS

Seguretat i primers auxilis a muntanya

Primers auxilis

Recerca de víctimes d'allaus

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.
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Oferta formativa de Tècnics d’esports de muntanya i escalada durant el curs
acadèmic 2017-2018.
Els cursos que es van oferir a cadascun dels Instituts són els següents:
• INS Abat Oliba (Ripoll):
o Primer nivell d’excursionisme: 21 alumnes
o Segon nivell de muntanya mitjana: 10 alumnes
• INS CAR Sant Cugat:
o Primer nivell d’excursionisme: 16 alumnes
o Segon nivell de muntanya mitjana: 12 alumnes
• INS La Pobla de Segur:
o Primer nivell d’excursionisme: 83 alumnes
o Segon nivell de muntanya mitjana: 20 alumnes
o Segon nivell d’escalada: aquest any no s’ha fet
o Segon nivell d’alta muntanya: 6 alumnes
o Segon nivell de descens de barrancs: 28 alumnes
o Tercer nivell d’alta muntanya: 4 alumnes
o Tercer nivell d’esquí de muntanya: 3 alumnes
• INS l’Alt Berguedà (Bagà):
o Primer nivell d’excursionisme: 16 alumnes
o Segon nivell de muntanya mitjana: 10 alumnes.
Reciclatge UIMLA
Es continua amb l’acord del conveni vigent signat el 2016 entre la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya i l’Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), on la
FEEC representa el Departament d’Ensenyament i els cinc Instituts encarregats d’impartir
la formació reglada d’Ensenyaments Esportius d’Esports de Muntanya i Escalada.
Aquest 2018 la AEGM ha assistit al diferents Instituts per fer una xerrada informativa sobre
l’acreditació UIMLA. També s’ha encarregat de controlar que el 50% de la formació
estigués impartida per professorat ECAM-UIMLA. Durant el 2018 diversos alumnes dels
diferents instituts han pogut acreditar la seva titulació i formar part de l’AEGM.

Formació continuada
Aquest any la formació continuada va constar d’unes jornades de seguretat en terreny
hivernal organitzades pel Comitè de Seguretat de la FEEC i el club La Xiruca Foradada,
que es van realitzar el 24 i 25 d’octubre a la zona de l’Alta Ribagorça.
L’acceptació dels esportistes i federats va ser molt elevada, demostrant un gran interès per
la formació impartida. Amb 22 inscrits, el període d’inscripció es va haver de tancar abans
d’hora. La bona meteorologia va permetre un bon desenvolupament de les pràctiques. Tant
les xerrades teòriques com les sessions pràctiques, el rescat de víctimes d’allaus, protocols
d’actuació, coneixement del medi, la influencia del factor humà i la seva gestió com a eina
de prevenció van ser un dels principals aspectes a treballar.
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Promoció a les escoles i als instituts
IES Pere Fontdevila (Gironella)
Del 19 al 23 de març, els alumnes 2n d’ESO de l’Institut Pere Fontdevila van realitzar el
treball de síntesi amb activitats hivernals.
Aquest any van fer diferents activitats relacionades amb els esports de muntanya, com
l’orientació amb GPS, les raquetes de neu, la construcció d’iglús o la seguretat en
muntanya hivernal. Van dirigir i dinamitzar la pràctica 2 instructors de l’ECAM amb
l’acompanyament de docents de l’Institut.
Per altra banda, el 19 de juny es va realitzar una pràctica d’escalada a la zona de Queralt,
al Berguedà, amb dos tècnics ECAM que acompanyaven i formaven els alumnes.
Mini Forma’t. Club d’Esquí Berguedà
El projecte Mini Forma’t és una iniciativa del Club Esquí Berguedà, que té per objectiu el
foment dels esports de muntanya en el públic infantil i juvenil (entre 6 i 16 anys).
Es van organitzar activitats i cursos de diferents disciplines per tal que els nens i nenes de
les diferents escoles i instituts de Berga aprenguessin a gaudir amb seguretat, respecte i
estimació la pràctica esportiva a la muntanya.

Estades per a joves
Durant el 2018, l’Àrea de Formació va convocar 7 estades per a joves, de les quals es van
realitzar 6:
• Esquí de muntanya:
o Dates: del 30 de març al 2 d’abril.
o Participants: 8 de 14 a 17 anys.
o Lloc: Pallars Sobirà, Espot
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•

Escalada:
o Dates: del 25 al 28 de juny
o Participants: 12 de 14 a 17 anys
o Lloc: Priorat, Morera de Montsant

•

Pirineus:
o Dates: del 1 al 7 de juliol
o Participants: 13 de 14 a 17 anys
o Lloc: Parc Natural de Posets-Maladeta

•

Alps:
o Dates: del 15 al 21 de juliol
o Participants: 10 de 18 a 25 anys
o Lloc: Alps Suïssos, Regió del Valais i l’Oberland Bernés

•

Hivernals:
o Dates: del 27 al 30 de desembre
o Participants: 13 de 14 a 17 anys
o Lloc: Cerdanya, Refugi de Mal Niu

•

Activitat competitiva – Curses per muntanya: no es va realitzar per falta d’inscrits.

•

Descens de barrancs:
o Dates: del 8 al 9 de setembre
o Participants: 8 de 18 a 25 anys
o Lloc: Sobrarbe, Aínsa
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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”, amb l’objectiu de potenciar la
participació de les dones en els esports de muntanya mitjançant diferents activitats.
Trobada Pubilles escaladores – 16a edició
La trobada de pubilles escaladores va arribar a la seva 16a edició, aquest cop el 2 i 3 de
juny a Montserrat, amb una participació de 125 escaladores de tot arreu.
Durant la jornada, les pubilles es van distribuir per diferents escoles i sectors del massís, tot
respectant les regulacions vigents, que restringeixen l’escalada en diverses zones. Les
escaladores van optar tant per vies esportives com d’escalada clàssica (de diversos llargs),
ja que Montserrat és molt polivalent i hi ha molt per triar. La jornada constava
d’audiovisuals, ioga, i la visita d’Eli Vergés i Ester Sabadell, entre d’altres activitats.

Subvenció activitats de promoció
Totes aquelles dones amb carnet de la FEEC anual que van participar en les 45 activitats
de promoció descrites anteriorment, van poder acollir-se a la subvenció “Dona i Esport” per
la qual se’ls ha retornat un 20 % de l’import de la inscripció al curs. S’hi van acollir un total
de 120 federades.
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7.9. ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING
Revista Vèrtex
La revista Vèrtex segueix com una de les publicacions més llegides en llengua catalana i la
revista esportiva en català amb més distribució al nostre país. Un any més Vèrtex ha seguit
creixent en el seu tiratge i s’ha situat per sobre dels 180.000 exemplars anuals, aconseguint
una tasca difícil en plena crisi del paper.

Un any on la Vèrtex ha estat un cop més la revista
referent de la muntanya a Catalunya i on s’han fet
dues portades amb referents històrics i amb un toc
especial.
El número 277 la revista Vèrtex va fer la seva
primera portada en blanc i negre dels seus més de
50 anys d’història amb una aposta per una
retrospectiva de la figura de Lluís Estasen. Un
recorregut per la vida d’un dels pioners de
l’alpinisme al nostre país.
La portada del número 280 va apostar per una
il·lustració de Pompeu Fabra per commemorar els
150 anys del naixement del lingüista i per explicar
la seva relació amb la muntanya.
La Vèrtex aquest 2018 ha apostat també per donar
veu a noms com Paquita Bernad, Sílvia Vidal o
Agnès Riera, tres referents de la dicotomia entre
muntanya i competició però que han coincidit en
reivindicar el paper de la dona dins les activitats de
muntanya.
Ingressos per publicitat i subvencions:
La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per
publicitat directa de 58.401,06 € el 2018. A més a
més de generar més de 59.550 € en intercanvis de
patrocinis.
El 2018 es va tramitar i adjudicar una subvenció de
6.597,28 € de la Generalitat de Catalunya en
concepte d’ajut estructural per a publicacions
periòdiques en paper, i 1.407,25 € per l’edició
digital.
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Vèrtex 276: gener-febrer de 2018: Sílvia Vidal ‘La petita gran escaladora’
• Massissos de la Maladeta i Posets amb esquís
• Excursions a la Serra de Mont-roig
• Els Mossos d’Esquadra a la muntanya hivernal
Vèrtex 277: març-abril de 2018: Lluís Estasen ‘Muntanyenc Integral’
• Esports de muntanya a Armènia
• Entrevista a Paquita Bernad
• La Travessa de les Gorges
Vèrtex 278: maig-juny de 2018: Escalades a la Serra de Busa
• Travessa del Cadí al Canigó
• Entrevista a Pere Rullan
• Mont Blanc, escola de doctors
Vèrtex 279: juliol-agost de 2018: Travessa pel Donasà
• Entrevista a Núria Garcia Quera
• Dolomites de Sesto, camins i vies ferrades
• La Sierra Nevada californiana
Vèrtex 280: setembre-octubre de 2018: Pompeu Fabra ‘Un lingüista a la muntanya’
• Les fonts del Montseny
• Entrevista a Oriol Baró
• Ser dona i guia al Nepal
Vèrtex 281: novembre-desembre de 2018: Capcir amb raquetes de neu
• 100 cims, molt més enllà del rècord
• Hilari Salvadó, l’alcalde excursionista de Barcelona
• Entrevista a Agnès Riera
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XVIII Premi Vèrtex
L’aposta de Joan Francesc Callado per una ruta entre l’Alt Urgell i el Canigó sota el títol
‘Del Cadí al Canigó, la carena infinita’ ha estat la guanyadora del XVIII Premi Vèrtex 2017,
convocat conjuntament per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i
Cossetània Edicions.

El llibre detalla un llarg itinerari de vuit
jornades entre la serra del Cadí i el massís
del Canigó. Aquest recorregut s’estén durant
142 quilòmetres, supera 10.600 metres de
desnivell positiu i ascendeix 64 cims del
Pirineu oriental. Cada etapa es descriu amb
gran detall i s’acompanya de l’explicació d’un
indret especial, d’un cim destacat, dels refugis
de la zona i de llegendes i històries, a part del
perfil de desnivells, el croquis de la ruta i
fotografies en blanc i negre.
Un dels grans mèrits de l’obra és que aquesta
travessa és inèdita: mai abans s’havia
ressenyat tota sencera. I una altra de les
seves virtuts és la concepció global de la
muntanya,
que
denota
la
inquietud,
l’entusiasme i la fascinació de l’autor pel
territori que trepitja.
Les disset edicions precedents del Premi
Vèrtex han guardonat guies de muntanya de
zones ben diverses de Catalunya: des del
massís del Port fins al Pirineu, passant per les
Terres de l’Ebre, les muntanyes de Prades,
Montserrat, Collserola, el Bages, el Berguedà,
la Garrotxa, el Pallars, Montsec, Sant Gervàs
i Mont-Roig.

56

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Barcelona – maig 2019

Gestió petició mitjans de comunicació
Aquesta Àrea gestiona les peticions de mitjans de comunicació. Durant aquest darrer 2018
s’han gestionat peticions de diferents mitjans de premsa escrita, ràdio, televisió, a més a
més d’establir diferents acords amb alguns mitjans i amb el blog Meteomuntanya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temps de Neu (TV3)
Desnivel
Ultra Esports (RAC1)
Zona UFEC (TV3)
L’esportiu
Diari Sport (UFEC)
Mundo Deportivo (UFEC)
Nació Muntanya
‘El Pont de Mahoma’ (Tarragona Ràdio)
En Joc (La Xarxa)
La tarda d’estiu (La Xarxa)
Anem a la Muntanya (Ona Codinenca)
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Campanyes de comunicació
Des de l’Àrea de Comunicació s’han gestionat les diferents campanyes de comunicació
externa de la FEEC. Campanyes que han suposat donar una visualització de les diverses
activitats que ha generat la federació. A més a més s’ha participat en actes que han donat
visibilitat exterior a la FEEC.

• CARNET FEDERATIU 2019

La imatge del nou carnet federatiu de la FEEC per
aquest 2019 ha volgut apostar pel color lila com a
homenatge a totes les dones que fan muntanya al
país. S’ha mantingut la línia clàssica dels darrers
anys i el color groc manté la presència com a acte
reivindicatiu per seguir demanant la llibertat dels
presos i preses polítics.
Per segon any en els pràcticament 100 anys
d’història de la FEEC, la Federació ha tornat a
superar els 40.000 federats.
El carnet federatiu també per segon any ha
mantingut la imatge juvenil pels carnets dels menors
amb una il·lustració de còmic del dibuixant Edu
Català.
Aquest 2019 també s’ha apostat per una campanya
de captació de federats sota la frase ‘Fem Història, i
la fem junts’ encaminada cap el centenari de la
FEEC el pròxim 2020. A l’spot es poden veure les
algunes de les branques de la FEEC.
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• ISSF
Des de la FEEC s’ha gestionat l’organització del Campionat d’Europa de Raquetes de
neu que es va fer el passat 2018 a Guils de Cerdanya.
El campionat va ser la primera prova organitzada per la ISSF i amb la FEEC al
capdavant. Des de l’Àrea de Comunicació es va realitzar una campanya de xarxes i
dos audiovisuals per promocionar l’esdeveniment.

• 20 ANYS SELECCIÓ DE CURSES PER MUNTANYA
•

Aquest 2018 ha estat un any de celebració
per la Selecció de Curses per Muntanya.
El combinat català ha celebrat els seus 20
anys i hem recordat els inicis d’aquella
primera selecció l’any 1998.
La celebració ha vingut marcada també per la
decisió del CSD de concedir les Curses per
Muntanya a la Federació d’Atletisme.
Aquest fet ha fet potenciar la campanya amb
un homenatge a aquella primera selecció i
amb un documental que es va poder veure a
més a més de les xarxes de la FEEC a TVC.
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• CÀPSULES DE SEGURETAT

Conjuntament amb els Bombers de la
Generalitat de Catalunya i el Servei
Meteorològic de Catalunya hem iniciat un
projecte per difondre diferents càpsules de
seguretat a la muntanya.
Aquest 2018 s’han enregistrat tres càpsules
(Descens de barrancs, Excursionisme i Vies
Ferrades) que han tingut molt bona acollida.
Per aquest 2019 estan projectades tres
càpsules més (Raquetes de neu, Alta
Muntanya a l’estiu i Esquí de Muntanya).

• ENTREPYR

L’Àrea de Comunicació ha participat
activament en el projecte Entrepyr II que es
realitza conjuntament amb la FFCAM, la
FAM, el Govern Andorrà i el Conselh
Generau d’Aran.
La creació del logotip d’aquest projecte o
marca les línies de comunicació han estat
alguna de les parts d’Entrepyr que s’han
portat directament des de l’Àrea de
Comunicació de la FEEC.
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• Calendaris FEEC
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Web de la FEEC (www.feec.cat)
Aquest 2018 ha estat un any de preparar canvis importants a la presentació de la FEEC.
Conjuntament amb les diferents àrees de la federació i amb la direcció de l’Àrea de Noves
Tecnologies i l’empresa GIR.cat, s’ha començat a construir el nou portal web de la FEEC.
Un nou portal web que vol adaptar-se a l’actualitat i presenta un disseny més net i més
pràctic per a tots els usuaris.
El nou web vol fer molt més àgil la navegació pel portal i destacar aspectes bàsics que fins
ara quedaven amagats.
Dues pestanyes grans d’entrada donaran la benvinguda a aquells que entrin al web amb
dos dels conceptes que s’han volgut destacar: ‘Federa’t’ i ‘Avantatges per ser federat’.
A partir d’aquí es redueix el menú principal i es vol construir un portal molt intuïtiu per
l’usuari, que podrà trobar els punts més visitats del web directament a la home.
El web serà responsiu i s’adaptarà a qualsevol format.
La data de publicació del nou web està fixada per l’estiu de 2019.
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Les notícies de la portada del web seguiran com un dels
factors destacats i importants de la pàgina, que vol continuar
com un portal de referència per l’esport de muntanya del país.
Hi haurà unes icones de ‘Fem muntanya’, que inclourà
entrades directes a Senders, Refugis, Formació i Seguretat.
També es podrà entrar de forma àgil als diferents esports de
muntanya i a activitats tan destacades com 100 cims, 50
barrancs, activitats culturals o bé entitats, vegueries, revista
Vèrtex i FEEC TV.
Aquest darrer apartat, FEEC TV, vol agafar cos dins el web per
vertebrar el diferent contingut audiovisual propi que es genera.
Les activitats de les entitats es mostraran en format d’agenda.
Una agenda actualitzada i amb un disseny on es destacarà la
data de l’esdeveniment per poder dibuixar un calendari propi.
El web tindrà també etiquetes destacades que s’utilitzaran com
enllaços directes a aquells apartats que es necessitin
remarcar.

Xifres 2018
El web de la FEEC ha estat un dels valors d’aquest darrer any. Entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2018, el web ha tingut 1.915.909 visites, amb un increment de visites lleuger
respecte el darrer any, que es va situar en 1.885.838 visites. No hem arribat als 2M, xifra
marcada a principis d’any, però esperem que el nou web ens ajudi a consolidar aquests
registres.
Cal destacar també però, que s’han augmentat els usuaris que han repetit a l’hora d’entrar
al web, amb 328.475 consolidats, que s’ha mantingut el temps de visita del web, arribant
pràcticament als 3 minuts per usuari. Les pàgines vistes per sessió han patit una lleugera
davallada, dels 2,45 dels 2017 a les 2,03 del 2018.
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El web de la FEEC s’ha convertit en una eina imprescindible per entendre els canals de
comunicació de la Federació.
El major nombre d’entrades ha continuat arribant a través del cercador Google, tot i que
han augmentat aquelles persones que han arribat amb l’enllaç directe o des de les xarxes
socials.

Activitat general del web el 2018:
Notícies publicades
Activitats a l’agenda
Avantatges per al federat
Butlletins electrònics

2017 (gener-desembre)
731
788
480
72

2018 (gener-desembre)
748
805
502
74
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La @FEEC_cat a les xarxes

Les xarxes socials de la FEEC han tingut un creixement exponencial
aquest any, que s’ha enfilat fins als 18.950 seguidors a Twitter, amb
un total de 1.860 piulades i 52.000 visites del perfil. 19.200 seguidors
a Facebook, amb una mitjana de 46 publicacions mensuals i de 1.200
‘m’agrades’ per mes. 17.140 seguidors a Instagram.
Això suposa un augment de 1.000 seguidors a Twitter, 1.100
seguidors a Facebook i 6.250 a Instagram.
El valor de les xarxes però, ha anat més enllà del nombre de
seguidors i s’ha consolidat amb la interacció amb aquests.
El creixement a Instagram es multiplica, ja que en els darrers tres
anys s’ha passat dels 2.000 seguidors als més de 17 mil que es tenen
ja a finals del 2018.
Les xarxes socials de la @feec_cat són referència en el sector de
l’esport i l’activitat de muntanya, amb una de les interaccions més
altes comparades amb altres entitats del mateix sector o federacions.
La potenciació de les xarxes, encara en creixement, és un dels valors
afegits que vol aportar la FEEC en els pròxims mesos.

•

La fidelització de l’usuari i els seguidors de qualitat han fet que l’engagement de les
xarxes de la Federació superi setmanalment el miler d’impactes de retorn. L’aposta
pel contingut propi i de qualitat han posicionat la interacció de les comparticions molt
per sobre d’altres perfils semblants.
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FEEC TV
Des de l’Àrea de Comunicació seguim
amb una aposta clara per mostrar en
format audiovisual aquelles activitats que
es realitzen des de la FEEC. Aquests
últims mesos ho hem fet projectant la
imatge de la FEEC en diferents àmbits.
Dos reportatges han estat especialment
destacats aquest 2018. El primer és el
que es va fer per la inauguració del
Refugi de la Morera de Montsant i el
segon és el reportatge dels 20 anys de la
Selecció de Curses per Muntanya, que
va tenir més de 8.000 visualitzacions,
1.300 d’aquestes a Youtube, i que es va
poder veure al canal Esport 3 de
Televisió de Catalunya.
Les visites a les xarxes també han
crescut fins a les 25.000 visualitzacions
aquest any.
El seguiment dels campionats de
Catalunya d’escalada, curses per
muntanya o esquí de muntanya vertical
han estat també punts d’atenció que
s’han pogut seguir gràcies a l’aposta per
FEEC TV.
Aquest 2018, per segona vegada, s’ha
realitzat un vídeo promocional per
acompanyar la campanya de renovació
dels carnets federatius. Ho ha fet amb
pràcticament 3.000 visualitzacions a
Youtube i més de 25.000 visualitzacions
a Facebook i Twitter.
L’enregistrament es va fer al Berguedà,
amb algunes de les variables on intervé
la FEEC. Des de l’esport de competició
fins als refugis, passant pels cuidadors
de senders o els centres de tecnificació.
La música va ser cedida pel grup Doctor
Prats.
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Comunicació Interna
Des de l’Àrea de Comunicació s’ha treballat amb el contacte constant amb les diferents
entitats FEEC. Així, el 2018, s’ha enviat un total de 59 circulars al Consell, Junta i Entitats.
La comunicació amb les diferents àrees i les demandes que presenten aquestes ha estat
també un dels factors que s’han escoltat.
Així, aquest any s’han tancat diferents patrocinis que han servit per equipar i per cobrir
necessitats dels esportistes de les seleccions catalanes o dels centres de tecnificació.

Convenis i patrocinis

Aquest 2018 s’han mantingut els convenis establerts amb les marques que donen suport
als esportistes de la FEEC. Així, la selecció d’esquí de muntanya ha seguit vestint la marca
italiana Ferrino; curses per muntanya, la catalana Tuga; escalada, la basca Ternua, i la de
raquetes, l’austríaca Dynafit. A més a més s’ha mantingut un acord amb Salewa que ha
permès equipar a l’equip del CTAC i ha entrat Julbo com a empresa transversal a tots els
esports amb participació de la FEEC.
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Amb el suport de:

La FEEC és membre de:
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7.10. ÀREA DE TECNOLOGIES I SISTEMES
Implementació del nou website Catalonia Trek Festival 2020

Implementació de la visita virtual 360º dels refugis a FEEC.CAT
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Renovació total de l’actual web de la FEEC
Adaptació del nou site amb totes les millores disponibles
Nova part visual facilitant al màxim la navegació tant des de dispositius de sobretaula com
dispositius mòbils
Millores a la part de gestió que afectaran a totes les àrees
Noves funcionalitats tant a la zona de senders com de de competició
Categorització de tots els posts per poder localitzar continguts fàcilment
Implementació al web de la FEEC de tota la xarxa de senders, permetent la gestió 100%
des de la FEEC
Dotació de certificats segurs per al gestor d’inscripcions
Implementació de la tramitació de les llicencies temporals a Playoff
Creació del site intranet de la FEEC per a ús intern de la FEEC
Desenvolupament d’eines internes de control de préstecs i controls d’estocs
Col·laboració en el desenvolupament del blog Meteomuntanya.cat (implementació de
mapes a Instamaps) i noves millores de funcionalitats

Traspàs de les línies telefòniques de la FEEC a VoIP (Veu IP)
Desenvolupament d’una nova versió per comprovar federats
Activació de webcams a l’Estasen
Modificació al gestor d’inscripcions per l’adaptació a proves massives
Replantejament d’scripts de còpies de seguretat dels servidors web
Creació d’un servidor NAS de còpies de seguretat intern
Optimització entorn virtual a AWS, simplificació de SG i homogeneïtzació als diferents
serveis
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