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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

%

3.338
950
274
33.177
37.739

Homes
Dones
Federat més veterà
Federat més jove

Homes

8,85
2,52
0,72
87,91
100,00%

1.751
565
188
22.847
25.351

25.351
12.388

67,17%
32,83%

24/06/1921
12/4/2014

94 anys
1 any

Dones
1.587
385
86
10.330
12.388

Llicències per modalitats
Modalitat

Habilitació Llicència
FEEC

FEEC+FEDME

Nombre de
federats/

%

Sub-14 C
Sub-14 D

2.287
566

260
225

2.547
791

6,75%
2,11%

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
TOTAL

558
167
72
1
98
32
5.844
912
9.281
5.070
1
24.889
65,95%

104
121
3
0
32
36
418
230
4.393
7.003
25
12.850
34,05%

662
288
75
1
130
68
6.262
1.142
13.674
12.073
26
37.739

1,75%
0,77%
0,19%
0,01%
0,34%
0,18%
16,59%
3,03%
36,23%
31,99%
0,06%
100,00%
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Llicències per modalitats
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Majors"C"

Majors"D"

Majors"E"

Evolució del nombre de llicències FEEC (1998-2014)
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2004-2014)

30000"

25000"

20000"

15000"

10000"

5000"

0"
2004"

2005"

2006"

2007"

2008"

2009"

2010"

2011"

2012"

2013"

2014"

Homes - Dones

5

Evolució del nombre d’entitats (1998-2014)
Any Entitats
1998
282
1999
293
2000
304
2001
310
2002
312
2003
316
2004
321
2005
332
2006
340
2007
347
2008
355
2009
374
2010
396
2011
406
2012
418
2013
427
2014
432
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Nombre de socis de les entitats (1998-2014)
Any Socis Entitats
1998
52.445
1999
52.446
2000
53.223
2001
53.537
2002
54.633
2003
57.590
2004
57.971
2005
61.372
2006
61.808
2007
63.150
2008
63.399
2009
65.305
2010
63.712
2011
67.300
2012
69.067
2013
72.623
2014
73.139
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Distribució geogràfica dels federats 2014
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
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Federats
2.871
7.219
1.437
5.739
4.585
1.483
2.906
781
4.068
3.017
1.857
1.776
37.739

Percentatge
7,61%
19,13%
3,81%
15,21%
12,15%
3,93%
7,70%
2,07%
10,78%
7,99%
4,92%
4,70%

Quadre general de llicències 2014
Categories

Habilitació
llicència

FEEC
Sub-14
FEEC+FEDME

FEEC
Sub-17
FEEC+FEDME

FEEC
Sub-18
FEEC+FEDME

FEEC
Major
FEEC+FEDME

FEEC
TOTAL
GLOBAL

Sexe

Modalitat
C
1.189
1.098
2.287
141
119
260
328
230
558
67
37
104

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

Totals
D
297
269
566
124
101
225
103
64
167
67
54
121

3.338

950

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

A
34
38
72
3
3
2.879
2.965
5.844
224
194
418

B
1
1
651
261
912
165
65
230

C
73
25
98
26
6
32
6.885
2.396
9.281
3.132
1.261
4.393

D
25
7
32
26
10
36
3.673
1.397
5.070
5.216
1.787
7.003

E
1
1
21
4
25

Total

5.916

913

12.224

5.835

1

274

33.177

37.739
FEEC+FEDME

Total

421

230

TOTAL

6.337

1.143

4.789

7.385

25

17.013 13.220

26

37.739
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Resultats 2010-2014
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2011&

2012&

2013&

2014&

Àrea d’Entitats
Jornada de Gestió d’Entitats
Vam arrencar l’any amb la Jornada de Gestió d’Entitats, un
repàs sistemàtic del que cal fer quan s’arriba a la presidència
d’una entitat, els aspectes que cal tenir presents, quines
solucions diferents li podem donar i quines eines poden ser
més eficients amb l’objectiu de trobar solució amb les entitats
assistents. Aquesta jornada ha estat realitzada a 8 de les 12
vegueries amb una gran participació.
Projecte ‘’Suport a les biblioteques’’
Durant l’any també es va tancar el projecte de ‘’Suport a les Biblioteques’’, on es van repartir més de 29
lots de llibres a les entitats adherides que al 2013 van contestar una enquesta amb les dades de la seva
biblioteca, aquest 2015 tornem a obrir el projecte perquè més entitats puguin adherir-se.
Butlletí d’entitats
Cada més surt el butlletí informatiu per a les Juntes Directives de
les entitats, una eina clau, per resumir les noticies més
importants i destacades que poden interessar a les Juntes
Directives com són: projectes, subvencions, dates d’assemblees ,
estat de les altes i baixes d’entitats, estadístiques, novetats...
Àrea privada d’entitats
Tota la informació anterior i més, es pot trobar a l’Àrea privada
per entitats, una eina destinada a totes les entitats excursionistes
afiliades a la FEEC. Dins d’aquest apartat podem trobar tots aquells documents, avisos, circulars,
plantilles, recursos materials, calendaris, inscripcions per activitats i
una eina de publicació
d’esdeveniments a la pàgina web que ens poden ser d’interès. Mica en mica s’aniran incorporant més
documents i millores gràfiques a fi de convertir-la en un potent espai de recursos.
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Repartició subvencions 2014
Pel que fa a les subvencions, aquest passat 2014 hi havia 60.000€ a repartir per les vegueries en
subvencions territorials, 20.000€ amb subvencions culturals i 3400€ amb aniversaris d’entitats. Per el
que fa a les subvencions de la Flama de la llengua Catalana i la Cançó de Muntanya hi havia 1200
euros per a cada una de les activitats. La repartició final per territoris va quedar així:
Vegueria
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès
Regió II
Regió III
Regió IV
Regió V
Regió VI
Regió VII
Regió VIII
Regió IX
Grup Cavall Bernat
Totals

Territorial
4.700,00
8.464,00
3.126,00
8.757,00
6.963,43
2.505,00
6.479,00
2.267,00
4.142,00
5.577,00
3.722,00
0,00

Cultura
1.850,00
5.250,00
850,00
550,00
0,00
1.550,00
1.200,00
0,00
0,00
450,00
150,00
0,00

Infantil i
Extraordinàries
0,00
1.060,00
300,00
2.300,00
400,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00

Aniversaris
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1.100,00
300,00
500,00

56.702,43

11.850,00

4.960,00

3.400,00

Total

76.912,43

Territorial&
3.722,00&€&

0,00&€&

5.577,00&€&

4.700,00&€&
8.464,00&€&

4.142,00&€&
2.267,00&€&

3.126,00&€&

6.661,00&€&
2.505,00&€&

8.757,00&€&
7.514,99&€&

Baix&Llobregat& Barcelonès&

Maresme&

Vallès&

Regió&II&

Regió&III&

Regió&IV&

Regió&V&

Regió&VI&

Regió&VII&

Regió&VIII&

Regió&IX&

A la convocatòria de subvencions del 2014 novament es demanaven aportacions de les entitats i
vegueries per a millorar el contingut. Després de debatre en les vegueries i presentar-ho al consell, es
van fer totes aquelles modificacions que les entitats demanaven per les convocatòries de subvencions.
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Conveni col·laboració per la LOPD i la RC
Al 2014 es va establir un conveni de col·laboració amb una empresa de tractament de dades LOPD i
una companyia asseguradora de Responsabilitat Civil, per oferir a totes aquelles entitats de la FEEC,
les millors ofertes després d’esser comparades amb altres companyies.
Treball del dia a dia
Durant l’any també s’han anat estipulant diferents tasques recurrents com les altes i baixes d’entitats, a
fi de millorar el servei i atenció a les entitats.
Amb tot això, hem d’incloure el treball del dia a dia donant suport a les entitats, gestió de dubtes i
consultes, gestió de temes i tràmits jurídics, eleccions a les vegueries, actualització de les dades de les
entitats, altes i baixes d’aquestes...

Mapa a 04/05/15
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Projectes 2015
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•

Suport a les biblioteques 2015: Seguin amb el projecte del 2014, sobre un altre cop la convocatòria perquè totes aquelles entitat que disposen de biblioteca a la seva seu, puguin adherir-se i
gaudir de les diferents ajudes de la FEEC.

•

Experiències d’èxit: Projecte sobre una jornada formativa i informativa amb diferents blocs relacionats amb les entitats i el món excursionista.

•

Tiqueting. Eina per la gestió de consultes entre entitats i FEEC. Les entitats podran plantejar els
seus dubtes i veure el seguiment de la seva consulta fins a obtenir una resposta.

•

Responsabilitat Civil per a les Juntes Directives: Després que sortís un conveni de
col·laboració amb una empresa per oferir a les entitats una assegurança de Responsabilitat Civil
que cobris totes les activitats del pla de llicències de la FEEC, ara es buscarà una assegurança
de responsabilitat civil per a les Juntes Directives.

•

Material per el catàleg de recursos: A través dels representants territorials, és va buscar quins
diferents materials podien interessar a les entitats perquè la FEEC comprés per posteriorment
poder-los cedir a totes aquelles entitats que el necessitin.

•

Convenis amb entitats que reben subvencions: per aquelles entitats que realitzin activitats
que s’ajustin amb les bases del conveni, amb l’objectiu d’oferir-lis la disposició de del finançament inicialment.

Àrea de Territori
Després de l’aterratge a mitjans de 2013 del nou equip de l’Àrea de Territori de la FEEC,
integrada per l’Àrea de Refugis, la de Senders i la de Medi Ambient, l’any 2014 ha estat el
primer on s’han desenvolupat íntegrament els projectes plantejats en el curs anterior.
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, fentne un petit resum.
Àrea de Refugis
Inversions
Refugi d’Agulles “Vicenç Barbé”
Entre el 2 i el 6 de juny es va fer el canvi de plaques, bateries i onduladors d’aquest
equipament, el que ha suposat una millora substancial en el rendiment energètic del mateix.
Refugi Serra d’Ensija
En aquest refugi les obres realitzades van consistir en la col·locació d’una cuina totalment nova
amb materials d’acer inoxidable; la substitució de la instal·lació fotovoltaica (plaques, bateries i
onduladors); i la millora de la captació d’aigües amb la col·locació d’un nou dipòsit al costat del
brollador natural, dipòsit que s’ha soterrat per evitar qualsevol mena d’impacte ambiental i
estètic, i que transportarà l’aigua al refugi mitjançant un tub, també soterrat. Finalment també
es construí una gàbia metàl·lica per a guardar les bombones de butà. L’actuació es va dur a
terme durant la segona quinzena de juliol.
Refugi Prat d’Aguiló
Seguint amb la política de dotar a tots els equipaments de la FEEC amb una capacitat
energètica suficient per al correcte desenvolupament de l’activitat diària en instal·lacions
d’aquest tipus, durant l’octubre es va substituir la instal·lació d’electrificació solar
autònoma d’aquest refugi, juntament amb la total renovació de la seva instal·lació elèctrica.
Refugi Certascan
Substitució d’una part de la teulada del refugi,
enfonsada per la neu, així com el reforçament de les
bigues que uneixen el porxo amb la teulada. A més
també es va substituir la fossa sèptica. Actuació duta
a terme durant la segona quinzena de setembre.
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Manteniment i millora en la imatge
Canvi en la central de reserves de refugis
Des de l’1 de gener de 2015 la FEEC té un
nou proveïdor de la central de reserves de
refugis, que ofereix els seus serveis a tant a
través d’una plataforma online com d’atenció
per telèfon. Amb aquesta acció es pretén
augmentar la qualitat del servei donat tant a
les entitats i clubs com als federats i la resta
d’usuaris de la nostra xarxa.
Canvi de les plaques d’acer inoxidable
Substitució de les antigues plaques
metàl·liques d’identificació de tota la xarxa
de refugis per unes d’acer inoxidable
gravades amb làser, amb la imatge
actualitzada
i
amb
informació
complementària com les coordenades o un
codi QR.
Edició
d’un
pòster
tamany
personalitzat per a cada refugi

A0

Seguint amb la línia de millorar i potenciar la
imatge de la FEEC en la xarxa de refugis es va dissenyar i editar un pòster personalitzat per a
cada refugi guardat amb informació del mateix i de la resta d’equipaments de la Federació. En
aquesta mateixa línia d’actuacions també es va dissenyar un anunci tamany A4 que es publica
a la revista Vèrtex.
Compra de l’equip d’internet satel·lital
Amb la intenció de millorar la connexió a Internet en tots els refugis la Federació va comprar
durant l’any 2014 tots els equips d’Internet satel·lital que hi ha als refugis. Així, també es va
arribar a un acord amb els guardes per fer un sistema de copagament amb la factura mensual
del servei.
Substitució de les mantes per nòrdics
Seguint amb la línia de copagaments iniciada amb els guardes, durant la primavera de 2014 es
van substituir les tradicionals mantes per nòrdics en 7 dels equipaments guardats de la FEEC.
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La FEEC va celebrar el 50è aniversari del
refugi el 13 de setembre, presidida pels
vicepresidents de la Federació Josep M.
Peixó, Lluís Simó i Josep Casanovas, que va
conduir l’acte com a cap de l’Àrea de Territori
de la Federació. A banda dels excursionistes
que s’han acostat al refugi amb motiu de la
celebració, també cal mencionar la presència
en l’acte de Sergio Rivas, vocal de refugis de
la Federació Aragonesa; de Jorge Delgado,
nét de Julián Delgado Úbeda, el president de
la Federació Espanyola de Muntanyisme de
l’època; de Ramon Arqué, cap de la Unitat de Muntanya dels Mossos d’Esquadra; i de
Josep Tomàs, tinent d’alcalde de Saldes.
Inici dels contacte amb els representants dels Parcs
Durant el 2014 els responsables de l’Àrea de Refugis es van començar a reunir amb els
responsables dels espais naturals protegits on estan ubicats els refugis de la Federació, per tal
d’establir una política que afavoreixi ambdues parts. Aquestes reunions es van iniciar també
amb alguns dels Ajuntaments dels municipis on estan ubicats els refugis de muntanya.
Col·laboració amb el programa “Cumbres”
Fruit de l’interès de l’Àrea per a promocionar i difondre la xarxa de refugis, durant el mes
d’octubre l’Àrea de Refugis va col·laborar amb la gravació d’un capítol del programa “Cumbres”
de Televisió Espanyola, acollint a l’equip, presentadora i convidada al refugi Sant Jordi. El
programa es va emetre el desembre de 2014 i es pot veure al següent enllaç.
ÀREA DE SENDERS
Organització d’una trobada regional de la Federació Europea de Senderisme
L’Àrea de Senders de la FEEC va organitzar entre el 28 de febrer i l’1 de març la trobada
regional dels països de l’Europa del sud de la Federació Europea de Senderisme (ERA). En les
jornades hi van participar membres de les federacions de França, Itàlia, Portugal i Andorra, així
com representants de la Federació Espanyola de Muntanya i de les federacions autonòmiques
d’Andalusia, Aragó, Múrcia, el País Basc i el País Valencià. Com a màxims representants de
l’ERA en la trobada hi han estat presents: la presidenta, Lis Nielsen, i dos dels seus
vicepresidents, el francès Armand Ducornet i l’italià Mimmo Pandolfo, que van felicitar la FEEC
per la tasca feta.
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Durant el cap de setmana es va treballar per
impulsar l’E 12, el sender que un futur es
pretén que recorri tot l’arc mediterrani unint
així les dues ribes del mar, i l’Occident amb
l’Orient Pròxim i que al seu pas per Catalunya
coincideix amb el GR 92. També es va
plantejar com reconèixer la importància dels
guies i acompanyants voluntaris de senders
(walk leaders) de cada federació i es parlà
també sobre la qualitat dels senders, la
certificació de qualitat d’aquests camins a
nivell d’Europa i els diplomes simbòlics pels
caminants que els recorrin, entre d’altres
temes.
Celebració de la Jornada de Cuidadors de
Senders
El 12 d’abril s’organitzà a Àger (Noguera),
amb la col·laboració del Centre Excursionista
de Lleida, la tradicional jornada tècnica per als
cuidadors de senders en actiu. En la jornada,
en la qual hi van participar una quarantena de
cuidadors, també s’inaugurà de manera oficial
les nou etapes de les Terres de Ponent del GR
3, que uneixen les localitats de Tàrrega i Àger.
Participació en l’Assemblea anual de la Federació Europea de Senderisme (ERA)
La FEEC, com a membre de ple dret de l’ERA va participar en la seva assemblea anual,
celebrada a la localitat alemanya de Schöneck entre el 25 i el 28 de setembre. Entre els acords
presos cal destacar l’aprovació de l’ingrés de la Federació Andorrana de Muntanyisme com a
nou membre de l’ERA. Un altre esdeveniment important va ser la presentació, per part de la
delegació de la Federació de Suècia, de l’Eurorando 2016, cita europea que se celebra cada
cinc anys i que atreu més de 6.000 participants per promocionar el senderisme com a activitat
física saludable, durant una setmana plena d’activitats.
Participació en les Jornades Estatals de Senderisme
El cap de l’Àrea de Territori, Josep Casanovas, i el coordinador de l’Àrea de Senders, Andrés
Garcia, van participar entre el 31 d’octubre i el 2 de novembre en les Jornades Estatals de
Senderisme celebrades a Port de Sóller, dins de les quals es va desenvolupar la reunió del
Comitè Estatal de Senders, del qual la FEEC en forma part. Noves incorporacions en l’articulat
del “Manual de Senders” i l’aprovació del “Manual de Senyalització” van ser els temes més
destacats en l’ordre del dia.
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Reunió de la Comissió Permanent d’Itineraris Transpirinencs
Entre el 5 i 6 d’octubre se celebrà a Andorra la Vella la Comissió Permanent d’Itineraris
Transpirinencs (CPIT). La reunió de la comissió va comptar amb l’assistència de totes les
federacions de muntanya dels estats andorrà, espanyol i francès que tenen incidència als
Pirineus. Aquesta va ser la darrera reunió de la comissió dedicada exclusivament al treball
sobre els enllaços senderistes transfronterers. A partir d’ara, la CPIT actuarà 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.

Senders del 1714
En el marc del Tricentenari del final de la Guerra de Successió a Catalunya, la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb el suport de la Secretaria General de l’Esport, han
creat i impulsat els Senders del 1714, una ruta de 645 quilòmetres distribuïda en 28 etapes que
relliga els deu punts clau dels fets del 1714 aprofitant la xarxa oficial de senders homologats de
Catalunya. El projecte, amb el lema “Caminem per fer història”, neix per promocionar i posar en
valor l’excursionisme i el coneixement del país.
La presentació oficial d’aquesta ruta va tenir lloc al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor
Melcior Colet, a Barcelona, el 9 de setembre. l’acte hi van participar el secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau; el president de la UFEC, Gerard Esteva; el president de la FEEC, Jordi
Merino; i el vicepresident i cap de l’Àrea de Territori de la FEEC, Josep Casanovas.
En l’apartat de senders del web de de la FEEC es va crear una pàgina es pot consultar el track
de les 28 etapes, així com una breu fitxa tècnica de cadascuna d’elles.
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Projecte d’ampliació del GR 2
A proposta de l’Associació Excursionista Etnografia i Folklore l’Àrea de Senders aprova
l’ampliació del GR 2, que actualment comença a la Jonquera i finalitza a Aiguafreda, fins a la
desembocadura del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs. La proposta d’ampliació d’aquest sender,
el promotor del qual n’és la FEEC, contempla el disseny de tres etapes més (Aiguafreda – la
Garriga; la Garriga – Montmeló i Montmeló – Sant Adrià de Besòs), que sumarien un total de 51
quilòmetres als 165 que té actualment.
Continua el marcatge del GR 3
Durant el 2014 s’ha continuat el marcatge del GR 3, des de Lleida cap al nord, fins a Pont de
Montanyana. La feina de marcatge del sender, que en un futur serà circular i començarà i
acabarà a Lleida, avança a bon ritme.
S’inicia el marcatge del nou traçat del GR 92
El 2014 també s’ha treballat –es continuarà fent al llarg de 2015- en el nou marcatge del GR 92
al seu pas per la III, IV i V vegueria. Aquest nou marcatge suposarà acostar el GR 92 el màxim
possible a la costa. Amb aquesta mateixa filosofia també s’aprovà a finals de 2014, a proposta
de les vegueries implicades, modificar el traçat de l’actual GR 92 al seu pas pel Baix Llobregat,
Barcelonès i Maresme, per tal d’acostar-lo al mar. En aquest sentit, quan entri en funcionament
el nou sender, es canviarà la matrícula de l’actual GR 92.
Col·laboració amb el programa “Espai Terra”
Fruit de l’interès per difondre la xarxa de sendes homologats de Catalunya i la tasca voluntària
de les entitats mantenidores de senders o trams de senders l’Àrea de Senders va contactar
amb el programa “Espai Terra” de TV3 per tal de col·laborar en la gravació d’un reportatge on
s’explica la tasca d’aquests voluntaris i com és la senyalització.
Col·laboració de l’Àrea de Senders amb l’Àrea de Formació en el bloc de pràctiques del
curs de Monitors d’excursionisme
Durant el 2014 ha començat una col·laboració amb l’Àrea de Formació per tal que els alumnes
del curs de Monitor d’Excursionisme facin una part del bloc de pràctiques repintant alguna
etapa o tram en mal estat de conservació.
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Àrea Tècnica
L’any 2014 ha estat un any mogut, amb diferents canvis, millores, consolidació d’activitats i
també de noves propostes a l’Àrea Tècnica. 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 mateix àrea tècnica. Queda molt de camí per fer però
la tendència és positiva i els resultats ho demostren.

1. Activitats competitives
Proves oficials, calendari 2014
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Escalada: 12 Proves
– 3 Proves de la 24a Copa Catalana d’escalada de Dificultat.
– 3 Proves de la 11a Copa Catalana d’Escalada en Bloc.
– 5 Proves al 7è Open d’Escalada Esportiva.
– 1 Campionat de Catalunya d’Escalada (Inclou Dificultat i Bloc).
Curses per Muntanya: 19 Proves.
– 4 Proves de la 13a Copa Catalana de Curses per Muntanya.
– 3 Proves de la 5a Copa Catalana de Curses Verticals.
– 1 Campionat de Catalunya per Equips.
– 1 Campionat de Catalunya Individual.
– 10 Proves al 12è Circuit Català de Curses per Muntanya -1 suspesa.
Curses d’Ultraresistència: 6 Proves.
– 5 Proves de la 3a Copa Catalana de Curses.
– 1 Campionat de Catalunya Individual.
Canicròs: 4 Proves.
– 4 Proves del 4t Premi FEEC de Canicròs.
Esquí de Muntanya: 27 Proves.
– 5 Proves de la 30a Copa FEEC Millet per Equips d’Esquí de Muntanya.
– 4 Proves de la 9a Copa Catalana de Curses Verticals.
– 10 Proves de les Curses Open.
– 8 Proves de les Curses Populars.
Raids d’Esports de Muntanya: 7 Proves.
– 5 Proves de la Copa Catalana – 2 de suspeses.
– 1a Prova del 9è Open.
– 1 Campionat de Catalunya que també conta com a Copa.
Raquetes de Neu: 3 Proves.
– 12 Proves de Copa i Circuit, una de les quals va ser Campionat de Catalunya.
– 1 Prova de Copa d’Europa.
Caminades de Resistència: 20 proves.
– 20 Proves de la Copa, una de les quals va ser Campionat.
Curses de Resistència (Nova disciplina per cobrir la distància que quedava entre curses per
muntanya i ultres): 7 proves de Copa Catalana.
Marxes Tècniques i de Regularitat: 9 proves.
– 9 Proves de la 16 Copa Catalana, una de les quals va ser Campionat.
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2. Activitats no competitives
Alt Nivell (Premis Juanjo Garra): 14 activitats premiades
•
•

10 Activitats Premiades econòmicament. Repartiment de 7.000 euros.
4 Activitats amb menció especial.
– 6 Activitats d’Alpinisme Extra europeu.
– 5 Activitats d’Escalada en Paret.
– 1 Activitat d’Alpinisme Europeu.
– 1 Activitat de Barranquisme.
– 1 Activitat d’Esquí de Muntanya.

Descens de Barrancs
•

Gorgs 2014: 21, 21 i 22 de juny a Organyà (11a Trobada).
– Taller de Grans Verticals.
– Taller de Descens amb Grans Cabals.
– Taller d’iniciació al Barranquisme.
– Taller d’Autorescat.
– Taller sobre Tècniques de Ràpel.

BTT
•

3 activitats premiades amb un total de 1.450 euros.

Trobada d’Escaladors
•

2 activitats premiades amb un total de 1.300 euros.

Campaments
•

3 Activitats premiades amb un total de 1.720 euros.

Re-equipaments
•
•

3 Entitats premiades amb material per al re-equipament.
2 fases de re-equipament de la Ferrada Teresina.

3. Centres de Tecnificació
CTEMC (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya)
•
•
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46 Esportistes (S’ha fet una prova aquest any amb un gran nombre d’esportistes per donar cabuda a més gent però no ha sigut efectiva) i 7 tècnics.
28 Concentracions entre competicions (8) i entrenaments (20)

CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)
Afinal d’any es fa una agrupació del CTAC i el GFTAC)
•
•
•

13 esportistes i 4 tècnics.
11 concentracions + l’expedició.
11 activitats alpinístiques destacades realitzades pels esportistes.

GFTAC (Grup Femení de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)
A final d’any, el GFTAC desapareix i s’ajunta amb el CTAC, deixant així un sol centre d’alpinisme.
•
•

22 Esportistes i 1 Tècnic + 15 col·laboradors puntuals.
18 Concentracions + l’expedició.

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

15 Esportistes + 3 Tècnics.
8 Concentracions + els entrenaments setmanals.

CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya)
En aquest centre, a diferència dels altres, els
esportistes poden participar a la categoria Absoluta
a les diferents competicions.
•
•
•

13 esportistes + 1 tècnic.
8 concentracions + els entrenaments setmanals.
8 competicions catalanes, 4 competicions estatals i 5 competicions internacionals.

4. Seleccions catalanes
Podis aconseguits i competicions en les que s’ha
participat:

Pretemporada Selecció a Tignes

Esquí de Muntanya:
14 esportistes, 1 seleccionador i 2 tècnics.
15 competicions internacionals, 5 competicions estatals i 2 campionats de Catalunya.
•

20 podis internacionals amb 9 primeres posicions:
– 2 a La Individual Race de Fontblanca- Andorra.
– 3 a la Vertical Race de Fontblanca-Andorra.
– 2 a la Vertical Race de Verbier – Suïssa.
– 1 a la Individual Race de Verbier- Suïssa.
– 1 a la Sprint Race de Marmota Trophy – Itàlia.
– 1 a la Sprint Race de Mandolé Ski Alp – Itàlia.
– Destacar també 2 terceres posicions i una 4a posició a la Pierramenta.
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•
•

76 podis estatals amb 29 primeres posicions.
21 podis ens els campionats de Catalunya amb 6
primeres posicions.

Escalada
14 esportistes i 1 seleccionador.
14 Competicions internacionals, 10 competicions Estatals, 6
proves catalanes.
•
•
•

•

1 podi internacional: segona posició al Campionat
del Món d’Escalada de Dificultat.
35 podis estatals amb 15 primeres posicions.
Primeres posicions en diferents categories en el
Campionat d’Espanya de Dificultat i al rànquing final
de la Copa d’Espanya de Dificultat.
32 podis catalans amb 10 primeres posicions.

Curses per Muntanya
13 esportistes, 1 seleccionador i 2 tècnics.
•

•
•

11 proves internacionals, on es destaquen:
Ramón Julian a la Copa del Món.
– La 7a posició de la Laia Andreu a la Matterhorn
Ultraks – Suïssa.
– La 5a posició de Pere Aurell a la Kima Trophy -50K- Itàlia
– La 4a posició de Agustí Roc al Kilòmetre vertical de la Transvulcània - Espanya.
4 proves estatals amb 13 podis estatals amb 9 primeres posicions. Destacant Jessed Hernández
com a Campió d’Espanya de Verticals.
2 campionats de Catalunya amb 6 podis amb 5 primeres posicions.

Raquetes de Neu
7 esportistes i 1 seleccionador.
4 Competicions internacionals.
•

5 podis internacionals amb 1a primera posició de Laia Andreu al Campionat d’Europa.

Alpinisme
Premi FEDME a Edu Marin d’Escalada en
Paret per “Pan Aroma” de 8c/8c+ al Cim
Ovest de Lavaredo (Italia).
Copa Catalana de Raquetes de Neu.
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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: 41 esportistes (8 Alt Nivell_10 de futur_23 de perfeccionament).
Curses per Muntanya: 41 esportistes (6 Alt nivell_31 de futur_4 de perfeccionament).
Escalada: 23 esportistes (1 Alt Nivell_14 de futur_8 de perfeccionament).
Alpinisme: 12 esportistes (12 de futur).

6. Comitès
Els Comitès, són els organitzadors de les diferents disciplines de la FEEC. Cada comitè està format per
un grup de persones voluntaries 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 2014 han estat:
• Comitè de Curses per Muntanya.
• Comitè de Curses d’Ultraresistència.
• Comitè de Caminades i Curses de Resistència.
• Comitè de Marxes tècniques.
• Comitè d’Esquí de Muntanya.
• Comitè de Raids.
• Comitè d’Escalada.
• 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.Cursos, reunions i altres activitats
Curs d’àrbitres:
• El 5, 6, 25 i 26 d’abril del 2014 va tenir lloc un nou curs d’àrbitres degut a la necessitat d’aquests
a causa del gran nombre de proves de curses per muntanya, tant a nivell de verticals, ultres,
curses de resistència.
Trobada / Reunió d’àrbitres:
• El mes de gener es va realitzar una trobada dels àrbitres per aclarir diferents temes.
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Reunions:
• Amb Comitès, Tècnics Centres tecnificació i Seleccions, patrocinadors i col·laboradors(S’han
aconseguit molts nous convenis de patrocini i col·laboració així com Ternua, Millet, Sony, Cebe,
Tuga, Ksix, Vodafone), el CAR, el Patronat de Montserrat, el Consell Català de l’Esport.
Lloguer del Rocòdrom:
• 20 Lloguers a entitats i altres institucions i cessió d’aquest a activitats com la Festa del Club Super 3 i/o activitats solidàries.
Obligatorietat de la utilització d’un Gestor d’inscripcions propi de la FEEC per part de les entitats
organitzadores de proves pròpies de la FEEC.
Conveni amb un doctor per tal que aquest sigui el metge de la Federació per tal de prioritzar la seguretat
dels esportistes en tots els nivells.
S’han aconseguit unes Beques de Residència per a 4 esportistes.
També s’ha gestionat el rentin d’una Furgoneta de 9 places per facilitar els desplaçaments de les
diferents seleccions.
S’ha aconseguit control anti-doping a tots els Campionats de la FEEC.
El CTAC va poder realitzar una expedició al Perú i el GFTAC als Alps.
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Àrea de Formació
1. Sessió informativa a les entitats
Tal com es va iniciar l’any 2013, l’Àrea de Formació va tornar a convocar la sessió informativa amb les
entitats. Aquest any es va realitzar a la seu social del Centre Excursionista de Llinars del Vallès el dia 25
d’octubre i hi van assistir un total de 15 entitats excursionistes.
En aquesta sessió es va presentar un resum de l’activitat formativa realitzada fins llavors i també la
programada fins a final d’any. Seguidament es va informar de les accions en curs de l’Àrea i es van
tractar les propostes que les entitats havien presentat prèviament. Finalment en el torn de preguntes es
van atendre qüestions o dubtes que sorgissin durant la sessió.
Aquesta reunió té caràcter anual i el proper any 2015 es farà a la seu de l’Agrupació Excursionista
Catalunya, a Barcelona.

2. Millora de l’assegurança per a instructors actius de l’ecam
Es un complement en la pròpia pòlissa de la FEEC (número 859.860). A més de l’activitat com a
esportista, el complement cobrirà l’activitat formativa. El complement es basa en duplicar la quantitat a
percebre en cas de mort i d’invalidesa per accident.
Els Instructors actius són els que van actuar l’any passat i els que estant actuant aquest any, amb tarja
federativa anual de modalitat C o D.

3. Formació federativa
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les
titulacions federatives, durant el 2014 es van convocar
les següents proves d’accés i els següents cursos:
3.1 Proves d’accés a Monitor i Instructor
Convocatòria del febrer (Berguedà i Cerdanya) - 6
Instructors avaluadors:
•
•
•
•

Monitor Excursionisme: 24 aspirants de 16
entitats; 22 aptes.
Instructor Excursionisme: 5 aspirants de 5 entitats; 2 aptes.
Instructor Alpinisme: 7 aspirants de 5 entitats; 2 aptes.
Instructor Esquí de muntanya: 10 aspirants de 10 entitats; 8 aptes.

Convocatòria del setembre (Baix Llobregat) - 6 Instructors avaluadors:
•
•
•
•

Monitor Excursionisme: 43 aspirants de 28 entitats; 28 aptes.
Instructor Excursionisme: 12 aspirants de 9 entitats; 4 aptes.
Instructor Escalada: 24 aspirants de 18 entitats; 7 aptes.
Instructor Descens de barrancs: 5 aspirants de 5 entitats; 1 apte.
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3.2 Cursos de Monitor i Instructor
3.2.1 Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat
Hi participen 32 alumnes (30 homes i 2 dones) provinents de 24 entitats; 13 d’ells superen el curs
en l’avaluació ordinària i 17 ho fan en l’extraordinària. En aquest curs hi van participar un total de 7
docents.
3.2.2 Curs d’Instructor d’Esquí de Muntanya.
Hi participen 11 alumnes (10 homes i 1 dona) provinents de 11 entitats; 7 d’ells superen el curs en
l’avaluació ordinària i 2 ho fan en l’extraordinària. Hi van participar un total de 7 docents.
3.2.3 Curs d’Instructor d’Excursionisme.
Hi participen 6 alumnes (tot homes)
provinents de 6 entitats; 5 d’ells superen el
curs en l’avaluació ordinària. 1 alumne
abandona el curs. Hi van participar un total
de 4 docents.
3.2.4 Curs d’Instructor d’Escalada.
Aquest curs es va convocar amb previsió de
realitzar-lo a la tardor, però no es va poder
fer per no arribar al mínim d’inscrits (només 1 persona).

4. Formació per a esportistes
4.1. Cursos de promoció
L’àrea de formació ha col·laborat amb les entitats a organitzar 70 activitats de promoció (cursos,
monogràfics i jornades tècniques), de les quals s’han acabat realitzant 36 i 34 han estat anul·lades. En
total, hi ha participat 345 persones inscrites, 63 instructors i 12 monitors del període transitori.
Aquestes 36 activitats de promoció han estat repartides en les diferents vegueries i entitats de la
següent manera:
, Regió I – Baix Llobregat: 7 activitats en 2 entitats.
, Regió I – Barcelonès: 8 activitats en 5 entitats.
, Regió I – Vallès: 3 activitats en 3 entitats.
, Regió I – Maresme: 1 activitat en 1 entitat.
, Regió II: 4 activitats en 3 entitats.
, Regió III: 1 activitat en 1 entitat.
, Regió IV: 4 activitats en 3 entitats.
, Regió V: 1 activitat en 1 entitat.
, Regió VI: 4 activitats en 2 entitats.
, Regió VII: 2 activitats en 2 entitats
, Regió VIII: cap activitat.
, Regió IX: 1 activitat en 1 entitat.
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Tenint en compte les disciplines i especialitats
esportives de la Federació, s’han realitzar activitats
d’aquestes especialitats:
, Alpinisme: 9
, Escalada en gel: 1
, Esquí de muntanya: 6
, Recerca de víctimes d’allaus: 1
, Escalada en roca: 8
, Autorescat avançat en escalada: 1
, Vies ferrades: 1
, Progressió per crestes: 3
, Descens de barrancs: 1
, Orientació i GPS: 3
, Excursionisme: 1
, Iniciació als esports de muntanya: 1

5. Formació reglada
5.1 Oferta formativa de Tècnics d’esports de muntanya i escalada durant el curs acadèmic
2013–2014
Els cursos que es van oferir en cadascun dels Instituts són els següents:
• INS Abat Oliva (Ripoll): primer nivell d’excursionisme i grau mitjà de muntanya mitjana.
• INS CAR Sant Cugat: primer nivell d’excursionisme i grau mitjà de muntanya mitjana.
• INS La Pobla de Segur: primer nivell d’excursionisme, grau mitjà de muntanya mitjana,
d’escalada, d’alta muntanya, de descens de barrancs i grau superior d’alta muntanya i
d’escalada.
• INS L’Alt Berguedà (Bagà): primer nivell d’excursionisme.
5.2 Sessió de treball de continguts Certificat primer nivell excursionisme
També es va realitzar una sessió de treball entre tècnics docents als diferents Instituts per la unificació
de criteris i continguts del bloc específic del Certificat de primer nivell d’excursionisme.

6. Promoció a les escoles i als instituts
6.1 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 donar a conèixer l’ARVA. Van dirigir i dinamitzar la pràctica 2
instructors amb l’acompanyament de docents de l’Institut. L’activitat es va organitzar conjuntament amb
el Centre Alpí Gironella i amb el suport de la FEEC.
6.2 Institut Priorat (Falset)
Enguany s’ha realitzat una col·laboració per part d’alguns membres de l’ECAM en un crèdit de síntesi en
horari lectiu escolar.
6.3 Institut de Deltebre (Deltebre)
29

Enguany s’ha realitzat una col·laboració
per part d’alguns membres de l’ECAM en
un crèdit de síntesi en horari lectiu
escolar.
6.4 Escoles de Berga
El Club Esquí Berguedà, ha començat
amb el programa Mini Forma’t, que te per
objectiu el foment dels esports de
muntanya en el públic infantil i juvenil.
L’objectiu de Mini Forma’t es organitzar
activitats i cursos de diferents disciplines
per a que els nens i nenes de Berga
aprenguin a gaudir amb seguretat,
respecte i estimació la practica esportiva
a la muntanya.
Relació de centres de Berga: Escola Sant Joan, Escola Santa Eulalia, Escola Vedruna, Escola Xarxa,
Escola la Valldan, IES Guillem de Berguedà i SES Serra de Noet.

7. Estades per a joves
Durant el 2014, l’Àrea de Formació va convocar 7 estades per a joves, de les quals es van realitzar 5:
• Escalada: 8 participants. Lloc: Ripollès.
• Pirineus: 13 participants. Lloc: Ripollès.
• Alps: 11 participants. Lloc: Valais i Oberland (Suïssa).
• Activitat competitiva (Escalada esportiva): 6 participants. Lloc: Vilanova i la Geltrú.
• Hivernals: 12 participants. Lloc: Cerdanya.
A més, un altre any, es va poder participar a les estades de la Comissió de joventut de la UIAA
organitzades pel Club Alpí Italià:
• UIAA – CAI (Excursionisme): 6 participants. Lloc: Sicília

8. 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 descens de barrancs per a dones: 6 participants (coordinat per Associació Esportiva
Pallars).
• 12 a Trobada de pubilles escaladores: 61 participants (coordinat per Agrupació Excursionista Talaia).
• Cursos de promoció: en els 36 cursos que han fet les entitats i que hem detallat prèviament, hi
ha participat 95 dones QUE es van acollir al programa Dona i Esport de Muntanya.
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Àrea de Comunicació i Màrqueting
Revista Vèrtex
Els sis números publicats el 2014 han tractat els principals esports que es poden practicar a la
muntanya i han reflectit l’activitat organitzativa de les entitats excursionistes catalanes i de la Federació.
Els reportatges han viatjat des del Pirineu i altres serralades del país, fins a zones més llunyanes, amb
el fil conductor de la pràctica esportiva a la muntanya. És el mateix esperit amb què la FEEC coordina
tantes competicions, copes, circuits i campionats, a més d’altres activitats de caire cultural que acaben
de vertebrar el moviment excursionista català.
El 2014 ha estat l’any de la presentació de la nova etapa de
la revista Vèrtex, amb un nou disseny, una nova maquetació,
l’ampliació del Consell Assessor i l’increment del número de
pàgines. La publicació del primer número de la nova revista
Vèrtex es va fer coincidir amb l’inici d’any. La nova revista es
va presentar al Palau Robert de Barcelona el mes de febrer.
Tirada, audiència i subscriptors
165.609 exemplars (27.601,5 exemplars de mitjana) durant el
2014. 162.624 exemplars es van distribuir entre els federats
que reben la revista Vèrtex.
Dades de la 1a onada 2014 de l’Estudi General dels Mitjans (EGM) a Catalunya (període de treball de
camp: Any mòbil abril 2013 - març 2014):
•

La revista Vèrtex ocupa la 5a posició dins el rànquing de publicacions temàtiques en català, amb
42.000 lectors, només per darrere de les publicacions Sàpiens, Descobrir Catalunya, Time Out Barcelona i Cuina.

•

Per demarcacions territorials, la revista Vèrtex ocupa el 5è lloc a l’àrea de Barcelona, amb 30.000
lectors, i el 2n lloc a l’àrea de Lleida, amb 5.000 lectors.

1.065 subscripcions a la revista Vèrtex el 2014: 270 de pagament, que han suposat 7.248,93 euros, i
795 promocionals (entitats de la FEEC, refugis, consells comarcals, organismes oficials, albergs,
patrocinadors i col·laboradors, etc).

Ingressos per publicitat i subvencions
•

•

La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per publicitat de 65.477,25 euros el 2014, i uns ingressos
indirectes de 7.575,00 euros per convenis de patrocini i col·laboració i promoció d’activitats de les
àrees de la FEEC.
El 2014 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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Núm. 252, gen-feb de 2014
Pirineus amb esquís: L’estètica
d’una travessa.
• Travessa dels Pirineus amb
esquís, Alfons Gastón.
• Cursa del Bassiero, Ia Bonet.
• Entrevista a Agustí Ventura,
Josep Maria Cuenca.
• Ruta del Ter, Eliseu T. Climent.
• Pep Mata, un Walking Artist,
Joan Miquel Porquer.

Núm. 253, març-abril de 2014
L’Alta Garrotxa, una terra
indòmita.
• La Garrotxa més Enlairada,
Judit Baseiria.
• La Garrotxa més Feréstega,
Joan Portell I Pere Rifà.
• Entrevista a Núria Picas, Joan
Tutusaus.
• Psicologia i esports de muntanya, Sílvia Alsina.
• Volta al Canigó, Xavier Grivé.
• Costa Brava amb caiac, Josep
Mula.

Núm. 254, maig-juny de 2014
Fotografia i muntanya:
Conglomerat palpable.
• Pioners de la fotografia de muntanya a Catalunya, Ramon Barnadas.
• Entrevista a Sam Bié, Òscar i
Albert Masó
• Trescs al Perú, Laura Saula.
• Civetta: acció a les Dolomites,
Jordi Ferrando.
• BTT a les Valls d’Aran i Luishon,
Xavi Carbonell.

Núm. 255, jul-ago de 2014
Collserola: pulmó verd
metropolità.
Collserola, el gran repte
metropolità, Eliseu T. Climent.
Molt més que un decorat, Iñaki
Núñez.
Entrevista a Marià Martí, Joan
Tutusaus.
Cursa D’ultraresistència Emmona,
Xavier Maduell.
Observatori Del Paisatge De
Catalunya, Joan Miquel Porquer.

Núm. 256, set-oct de 2014
Senders del 1714: Caminant per
la nostra història.
Senders Del 1714, Pako Crestas.
La Poesia De La Ruta Dels
Senders Del 1714, Llorenç
Soldevila.
Entrevista a Josep Maria Espinàs,
Francesc Vila.
Els Canals D’urgell, Dani Bertrand
I Francesc Català.
Glaceres Dels Pirineus, Jordi
Camins.

Núm. 257, nov-des de 2014
Collsacabra i les Guilleries: terra
de cingleres, boscos i barrancs.
Collsacabra i les Guilleries, Pere
Martínez i Pako Crestas.
Entrevista a Silvestre Barrientos,
Alfons Gastón.
50 anys del Dia del Camí de
Muntanya, Lluís Balsells i Albert
Segura.
Esquí de Muntanya a
Aigüestortes, Gerard Vila.
Joan Vinyoli, un poeta damunt les
carenes, Pep Solà.
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XV Premi Vèrtex
El treball “Excursions per la història de Collserola” elaborat per Iñaki Núñez, va guanyar el XIV Premi
Vèrtex a un recull d’itineraris de muntanya que convoca la FEEC i Cossetània Edicions.
El 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, va escollir per unanimitat aquest treball
com ha guanyador del premi en la reunió de deliberació celebrada a Barcelona el 7 de maig de 2014.
El premi Vèrtex va ser lliurat en el transcurs de la festa anual de la FEEC, celebrada al Born Centre
Cultural de Barcelona el 21 de gener de 2015.

Arxiu fotogràfic i àudiovisual
L’Àrea de Comunicació i Màrqueting gestiona i fa crèixer un arxiu digital propi, de fotogràfies i vídeos.
L’any 2014 s’hi van gestionar fotografies de 276 esdeveniments i s’hi van editar més de vídeos de 26
vídeos propis.
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, destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•

“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.
Trail Mountain, d’ETV i la Xarxa TDI.
Zona UFEC, de TV3.
El diari ARA.
El setmanari EL TEMPS.
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Web de la FEEC
El web de la FEEC és el portal de
referència de les entitats excursionistes i
els clubs esportius de competicions
d'esports de muntanya a Catalunya.
Difon notícies i activitats amb una
actualització diària sobre el món de
l'excursionisme català: més de mil fitxes
d'informació diferent a l'any.
Publica
la
informació
de
les
competicions oficials dels esports de
muntanya: vuit calendaris diferents, més
de vint competicions oficials, més d'un
centenar de cites esportives. Manté un
servei permanent d'informació i recursos
per a la pràctica de l'excursionisme i els
esports de muntanya.
Des del mes de novembre de 2013, el
web de la FEEC ofereix una nova
imatge, continguts renovats i noves
funcionalitats.
Publicitat
El web de la Federació és un suport
comunicatiu que serveix per reforçar les
accions de màrqueting que van generar
un total de 4.765,40 euros l’any 2014,
una xifra molt semblant a l’any anterior
(4.776,00 euros).
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Butlletins electrònics
Durant el 2014 es van posar en funcionament fins a quatre butlletins electrònics:
• Informacions i activitats, de periodicitat setmanal.
• Promocions, de periodicitat mensual.
• Entitats, de caràcter intern i periodicitat mensual.
El 2014 va tancar l’any amb més de 7.000 subscriptors que s’actualitzen permanentment per rebre tots
o alguns dels butlletins de la FEEC
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La FEEC a les xarxes socials
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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
competicions de les diferents disciplines esportives.
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FEEC TV
El 2014 també es va iniciar un programa pilot de producció pròpia d’audiovisuals amb el patrocini de les
principals marques que donen suport a la FEEC. Aquest canal està visible a Youtube
(https://www.youtube.com/user/feectv).
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Convenis i patrocinis
Principals empreses i marques amb convenis de patrocini i col·laboració amb la FEEC.
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Amb el suport de:

La FEEC, a més, és membre de:
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Àrea de Tecnologies de la Informació
Àrea de Territori
•

Posta en marxa de la nova central de reserves de refugis “ Refusonline” i integració a la web
corporativa.

•

Preparació i posta en marxa del nou cercadors de senders “Senderators” i integració a la web
corporativa.

•

Dotació d’ equipament informàtic per als refugis que disposen de Webcam. Reparació càmeres
web, configuració i compra de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda per evitar nous incidents.
Integració a la web corporativa.
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Àrea d’Entitats
•

Treballs de desenvolupament nou software de gestió i tramitació de llicencies. “Podium”.

•

Desenvolupament i adaptació de l’àrea privada de la web per a les entitats.

•

Dotació de comptes de Google Apps per a veguers i membres de la junta directiva.

Àrea de Comunicació i Màrqueting
•

Anàlisis per la millora de la imatge de la web corporativa en dispositius mòbils o tauletes.

•

Adaptació de menús de la web a noves característiques funcionals.

Àrea Tècnica
•

Desenvolupament del gestor d’inscripcions, adequació a les noves demandes i millores al servidor d’auto-escalat.

•

Avaluació i recerca per a la substitució d’equips informàtics terminals.

Àrea de Formació - ECAM
•

Adaptacions, desenvolupament i millores al sistema Moddle per a formació.

Actuacions generals
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•

Manteniment i millora de la infraestructura tecnològica de l’oficina.

•

Renovació de certificats, servidors dedicats i pluguins.

•

Auditories de seguretat del servidor. Millores de seguretat.
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