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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

%

4.010
1.212
264
35.616
41.102

Homes
Dones
Federat més veterà
Federat més jove

Homes

9,76
2,95
0,64
86,65
100,00%

2.181
698
162
23.805
26.846

26.846
14.256

65,32%
34,68%

27/11/1917
10/04/2017

100 anys
0 any

Dones
1.829
514
102
11.811
14.256

Llicències per modalitats
Modalitat

Habilitació Llicència

Sub-14 C

2.927

FEEC+FEDME
303

Sub-14 D

577

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

%

3.230

7,86%

203

780

1,90%

792
196
45
0
111
44
7.989
920
9.373
5.745
1

135
89
3
0
29
32
598
245
4.406
6.331
6

927
285
48
0
140
76
8.587
1.165
13.779
12.076
7

2,26%
0,69%
0,12%
0,00%
0,34%
0,18%
20,89%
2,83%
33,52%
29,38%
0,02%

0

2

2

0,01%

28.720
69,27%

12.382
30,73%

41.102

100,00%
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Llicències habilitades

Nombre de federats
16.000

10.000

14.000

8.000

12.000

6.000

10.000

4.000

8.000
6.000

2.000

4.000

0

2.000
0
FEEC

FEEC + FEDME

Evolució del nombre de llicències
FEEC (2001 - 2017)
Any Llicències

2001

17.185

2002

18.495

2003

20.122

2004

21.282

2005

23.846

2006

25.261

2007

26.389

35.000

2008
2009
2010
2011
2012

28.463
30.975
34.961
36.576
37.846

30.000

2013

36.701

10.000

2014

37.739

2015

38.234

2016

39.888

2017

41.102

45.000
40.000

25.000
20.000
15.000

5.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2007 - 2017)
Any
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Homes
18.232
69,09 %
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%

Dones
8.157
30,91 %
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%

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Homes

2013

2014

2015

2016

2017

Dones

Evolució del nombre d’entitats (2001 - 2017)
Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Entitats
310
312
316
321
332
340
347
355
374
396
406
418
427
432
432
431
432

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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Nombre de socis de les entitats (2001 - 2017)
Any Socis Entitats
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
2015
74.796
2016
73.726
2017
73.926

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Creixement interanual de llicències (1997 - 2017)

45.000
40.000
35.000

Llicències

30.000
25.000

Increment

20.000
15.000

Increment
Interanual
Acumulat

10.000

2016

2014

2012

-5.000

2010

0

2008

5.000
2006

+2.037
+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

2004

+2.037
+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

2002

9.478
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

1998

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Increment
Interanual
Acumulat

2000

Any

Increment
Llicències
Interanual
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Distribució geogràfica dels federats 2017
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
3.052
7.378
1.605
6.926
5.114
1.531
3.353
819
4.356
3.093
1.888
1.987
41.102

Percentatge
7,43%
17,95%
3,90%
16,85%
12,44%
3,72%
8,16%
1,99%
10,60%
7,53%
4,59%
4,84%
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Quadre general de llicències 2017
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

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

Totals

C

D

Sense
Asseg.

1.605
1.322
2.927
166
137
303
450
342
792
78
57
135

301
276
577
109
94
203
116
80
196
54
35
89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.906
1.598
3.504
275
231
506
566
422
988
132
92
224

A

B

C

D

E

Sense
Asseg.

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

20
25
45
0
3
3
3.874
4.115
7.989
321
277
598

0
0
0
0
0
0
661
259
920
173
72
245

70
41
111
21
8
29
6.794
2.579
9.373
3.139
1.267
4.406

30
14
44
21
11
32
4.105
1.640
5.745
4.731
1.600
6.331

1
0
1
6
0
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

120
80
200
42
22
64
15.435
8.593
24.028
8.372
3.216
11588

Total

8.034

920

13.203

6.562

1

0

28.720

Totals

4.010

1.212

264

35.616

41.102
FEEC+FEDME

Total

601

245

TOTAL

8.635

1.165

4.873

6.655

6

2

12.382

18.076 13.217

7

2

--

41.102
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7.2. ÀREA D’ENTITATS
L’any 2017 ha estat un nou any de consolidació de les diferents
iniciatives promogudes des de l’Àrea d’Entitats. Ens vam marcar
uns clars objectius d’informar puntualment i de facilitar les
gestions federatives, sense oblidar l’expedició de les llicències
federatives, que han deixar de suposar greus problemes de
concentració de tanques administratives a l’inici de l’any.
Les diferents noves lleis, decrets i reglaments redactats per les
diferents administracions ens obliga contínuament a efectuar
adaptacions que les entitats estan obligades a complir per llei,
independendent de les activitats esportives i/o culturals que
puguin realitzar.
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 representen tot el
territori, és el principal punt de trobada per a debatre tot allò que
sigui d’interès federatiu.

ENTITATS
VEGUERIES
RECURSOS
LEGISLACIÓ
INFORMACIÓ
BIBLIOTEQUES
CULTURA
LLICÈNCIES
FORMACIÓ
CONVENIS
SUBVENCIONS

L’atenció personal, telefònica i telemàtica és tasca diària i
permet resoldre ràpidament qualsevol gestió.
Fent un curt repàs per les accions més significatives de l’any
2017:

Programa de ‘’Suport a les biblioteques’’
Finalitzem l’any amb un augment
d’entitats al Programa de ‘Suport a les
Biblioteques’, que ja va arribar al seu
cinquè any consecutiu.
Un any més, s’ha apostat per les
editorials de caire excursionisme, com
són Alpina, Piolet, Cossetània i Desnivel,
repartint més de 3.300 llibres a més de
60 entitats de tot Catalunya.

7
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DADES:
DESEMBRE 2017

432 ENTITATS
FEDERADES

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

73.716 SOCIS
D’ENTITATS
Suport de recursos materials

41.186
LLICÈNCIES
FEDERATIVES:
14.288 DONES
I
26.898 HOMES

Les cintes biodegradables i les carpes repartides per tot el
territori són aquells materials que les entitats van sol·licitar que la
FEEC adquirís en una enquesta realitzada el 2016.
Aquest 2017 les carpes han circulat per diferents competicions
de les entitats arreu del territori i s’han anat adquirint més rotllos
de cinta biodegradable davant la gran demanada de les entitats
per senyalitzar els recorreguts.
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Llei de protecció de dades (LOPD)
La FEEC va acabar l’any estudiant l’aplicació del nou Reglament General sobre Protecció
de Dades que substituirà l’antiga Llei Estatal de Protecció de Dades (LOPD) a partir del 28
de maig de 2018.
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 va establir un conveni de col·laboració amb la corredoria d’assegurances
Artai i amb les companyies Agrupació i Atlantis de grup GACME, per oferir a totes les
entitats la possibilitat de contractar un pòlissa (Accidents i RC) per als voluntaris de la
seva entitat.
Amb aquesta assegurança, l’Àrea d’Entitats disposa ja de totes les assegurances
necessàries per satisfer les necessitats de les entitats excursionistes.

Entitats i socis 2017
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Entitats
Socis

Baix

Bcn

38

56

Mrsm Vallès
24

55

Regió Regió Regió Regió Regió Regió Regió Regió
2
3
4
5
6
7
8
9
54

18

54

20

32

36

28

17

5877 11065 4100 12254 8541 3619 6155 1808 6692 7083 4263 2259
Entitats

Socis
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Subvencions per a activitats
extraordinàries i d’aniversaris

territorials,

culturals,

infantils,

El 2017 es van repartir un total de 77.521,81 € en concepte de subvencions per a activitats
territorials, culturals, infantils, extraordinàries i d’aniversaris. Dels 60.000 € pressupostats
per a les subvencions territorials i distribuïts des de les diferents assemblees territorials,
s’han repartit 59.931,72 € i finalment se n’han justificat 56.486,81.
Pel que fa a les subvencions Culturals, Infantils/Juvenils i Extraordinàries, es van
pressupostar 26.000 € (12.000 € per a les culturals, 2.500 € per a les infantils i juvenils i
7.000 € per a les extraordinàries) i s’ha repartit un total de 19.550 €. Atenent a l’increment
de sol·licituds per a activitats infantils i juvenils, vam doblar la quantia a distribuir fins 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 van
estar presentades a la Junta Directiva de la FEEC i el Consell, a fi de la seva aprovació i
publicació.
A continuació es mostra més detalladament el repartiment segons les diferents divisions
territorials (vegueries):

Repartició de les diferents subvencions per vegueries 2017
Territorials

Culturals

Infantil/
Extraordinàries

Aniversaris

Total

Baix
Llobregat
Barcelonès

5.193,00 €

600,00 €

300,00 €

0,00 €

6.093,00 €

7.530,00 €

2.400,00 €

900,00 €

300,00 €

11.130,00 €

Maresme

3.252,00 €

450,00 €

300,00 €

0,00 €

4.002,00 €

Vallès

8.422,00 €

2.300,00 €

3.800,00 €

1.600,00 €

16.122,00 €

Regió 2

7.235,02 €

500,00 €

1.100,00 €

0,00 €

8.835,02 €

Regió 3

2.650,00 €

1.300,00 €

800,00 €

0,00 €

4.750,00 €

Regió 4

6.314,00 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

6.914,00 €

Regió 5

2.334,79 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

2.834,79 €

Regió 6

4.750,00 €

1.100,00 €

0,00 €

0,00 €

5.850,00 €

Regió 7

4.122,50 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

4.722,50 €

Regió 8

2.457,50 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

3.657,50 €

Regió 9

2.226,00 €

0,00 €

800,00 €

0,00 €

3.026,00 €

TOTAL

56.486,81 €

11.050,00 €

8.500,00 €

1.900,00 €

77.936,81 €
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SUBVENCIONS TERRITORIALS
Regió 8, 2.457,50 €,
4%

Baix Llobregat,
5.139,00 €, 9%

Regió 7, 4.122,50 €,
7%

Barcelonès,
7.530,00 €, 13%

Regió 6, 4.750,00 €,
9%

Maresme, 3.252,00
€, 6%

Regió 5, 2.334,79 €,
4%
Regió 4, 6.314,00 €,
11%
Regió 3, 2.650,00 €,
5%

Vallès, 8.422,00 €,
15%
Regió 2, 7.235,02 €,
13%

Regió 9, 2.226,00 €,
4%

SUBVENCIONS CULTURALS, INFANTILS,
EXTRAORDINÀRIES I D'ANIVERSARIS
Regió 8, 1.200,00 €
Regió 7, 600,00 €
Regió 6, 1.100,00 €
Regió 5, 500,00 €

Regió 9, 800,00 €

Baix Llobregat,
900,00 €
Barcelonès,
3.300,00 €
Maresme, 750,00 €

Regió 4, 600,00 €
Regió 3, 2.100,00 €
Regió 2, 1.600,00 €

Vallès, 6.100,00 €
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Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Excursionistes
El
Catàleg
Col·lectiu
de
Biblioteques Excursionistes neix al
Centre Excursionista de Catalunya
(CEC) després de dissenyar un
programa informàtic on poder
recollir tota la documentació de la
seva biblioteca. En aquest catàleg
també hi ha afiliades algunes de
les entitats de la FEEC.
El 2016, el CEC va demanar ajuda
a la FEEC perquè calia una
actualització del programari, ja
que estava obsolet. Així doncs, la
FEEC passava a gestionar el
catàleg col·lectiu. Amb ajuda
d’alguna de les entitats intrigants
es va aconseguir una subvenció
de la Generalitat de 12.000 € per
fer aquesta actualització i poder
seguir endavant amb el programa.
Un cop estigui tot en marxa i el sistema estigui actualitzat, s’obrirà a totes aquelles entitats
que disposen d’una gran biblioteca i vulguin catalogar-la i incorporar-la al catàleg.

15
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Convenis per a activitats

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

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 2017 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 a organitzar
l’esdeveniment i fomentar la
participació.

Fitxa de dades

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

vigent: 218
caducat: 214

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, però en aquest cas poden seguir fent les actualitzacions
necessàries durant tot l’any en cas de canviar l’adreça de l’entitat,
de l’enviament de les llicències o l’adreça de correu electrònic.
El numero de socis, només es podrà modificar durant els dos
primers mesos de l’any.

(*)segons l‘última
Assemblea de la FEEC
11/2017
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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 té un paper clau a
l’assistència al Consell i és l’encarregada de donar suport i
col·laborar activament amb els diferents representants
territorials que hi ha per tot el territori català.

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.

El passat 2017 es van iniciar eleccions dels representants
territorials que havien arribat als 6 anys al front d’una vegueria.
La Regió 3 (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) va ser la
primera en finalitzar el procés electoral i l’Oriol Colomer va
donar el seu relleu a en Joan Raventós després de 20 anys
com a representant territorial i col·laborador de la FEEC.

LA FIGURA DEL
REPRESENTANT
TERRITORIAL I DEL
SEU EQUIP ÉS
IMPRESCINDIBLE EN
AQUESTA MISSIÓ .

Consell del setembre de 2017 a Vilafranca del Penedès
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Trobades amb les Assemblees Territorials
Han estat nombrosos els desplaçaments 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.

Final de reunió de vegueria de la Regió 3 a l’AE Talaia

Reunió de Vegueria del Baix Llobregat a l’estatge del GE Santfeliuenc
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7.3. ÀREA D’EXCURSIONISME
Aquest ha estat un any de canvis. El procés electoral va propiciar l’entrada de gent nova a
la junta i una reestructuració de les diferents àrees, amb la creació de dues de noves:
Excursionisme i Lleure.
L’Àrea d’Excursionisme es va crear amb l’encàrrec de gestionar totes les activitats
esportives no competitives, amb una clara voluntat de ser una ajuda per les entitats per
realitzar les seves activitats i dinamitzar noves accions on tinguessin un clar protagonisme.

Organigrama
El mes de setembre es va crear un nou equip de treball format pels següents membres:
- Joan Huertos – Cap de l’Àrea – joan.huertos@feec.cat
- Antoni Ricart – antoni.ricart@feec.cat
- Jordi Gassiot – jordi.gassiot@feec.cat
- Concep Miró – concep.miro@feec.cat
- Silvano Bendinelli – silvano.bendinelli@feec.cat
- Josep Pérez – josep.perez@feec.cat
- Lluís Beardo – lluis.beardo@feec.cat
I es van distribuir les diferents activitats de la següent manera:
-

Descens de barrancs: Lluís Beardo
Escalada no competitiva: Jordi Gassiot
Cavall Bernat: Jordi Gassiot
Marxa nòrdica: Silvano Bendinelli
Alpinisme: Cóncep Miró
Expedicions: Cóncep Miró
Esquí de muntanya no competitiu: Cóncep Miró
Excursionisme amb raquetes de neu: Cóncep Miró
Caminades de resistència: Antoni Ricart
Vies Ferrades: Antoni Ricart i Jordi Gassiot
Bicicleta de muntanya: Antoni Ricart
Campaments: Antoni Ricart
100 Cims: Antoni Ricart
Aplec Excursionista dels Països Catalans: Josep Pérez
Festa de la Cançó de Muntanya: Josep Pérez
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana: Josep Pérez

Es van crear dos nous Comitès per gestionar les diferents tasques que requerien les seves
activitats. Aquests són el de Barrancs i el de Marxa Nòrdica.
El Comitè Català de Barrancs va quedar format pels següents membres:
- Lluís Beardo - lluis.beardo@feec.cat
- Francisco Sánchez – pacobarrancs@hotmail.com
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-

Marc Prats – marcprats.r@gmail.com
David Reñé – davidre2@gmail.com
Joan Huertos – joan.huertos@feec.cat

El Comitè Català de Marxa Nòrdica, creat a l’octubre, va passar a tenir els següents
integrants:
- 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

Descens de barrancs
Els dies 1, 2 i 3 de setembre, el Sr. Francisco
Sánchez va anar a unes jornades de barranquisme
organitzades per la FEDME a Granada amb un
resultat bastant decebedor i que no va justificar la
despesa del viatge. A partir d’aquesta experiència i
davant la manca de pressupost, es va decidir no
assistir com a FEEC a les trobades organitzades
per la FEDME.
Així, es van organitzar les I Jornades Tècniques de
Barrancs, que van servir com a presentació del
Comitè, amb un resultat molt positiu.
A finals d’any es va gestionar amb el Patronat de la
Muntanya de Montserrat el reequipament de
barranc del Clot de Sajolida de cara a l’agost del
2018, que és quan s’aixeca la prohibició per
realitzar-ne el descens. La idea d’aquesta gestió era
presentar la FEEC com a membre de referència en
l’àmbit del reequipament, instal·lació i manteniment
de barrancs davant els Parcs Naturals.
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Marxa Nòrdica
Amb el nou Comitè, i tenint en
compte que es tracta d’una
especialitat desconeguda per a
moltes entitats, vam prioritzar donar
a conèixer l’activitat i potenciar-ne la
formació.
Dins
l’àmbit
de
l’Àrea
d’Excursionisme es va treballar per
crear el Circuit Català de Marxa
Nòrdica de cara al 2018. Es va
redactar un reglament, aprovat en
l’anterior assemblea, que és el que
ha de marcar les normes d el Circuit
Català de l’especialitat que ja va
començar el 6 de maig a Sabadell.

Caminades de resistència
Es va dur a terme el Circuit Català de Caminades de Resistència 2017, amb un total de 22
caminades repartides pràcticament per tot el territori. Tot i que s’ha constatat que hi ha
hagut una davallada general en la participació respecte altres edicions, la valoració general
del Circuit és satisfactòria.
Un dels aspectes negatius que hi va haver durant el 2017 va ser el canvi del sistema de
puntuació respecte el reglament de l’any anterior. Així doncs, es va redactar un nou
reglament de cara al 2018 on es recuperava un sistema de puntuació vinculat al recorregut
de cada una de les caminades. Aquest nou reglament es va aprovar en l’anterior
assemblea.

Raquetes de neu
El 2017 es va celebrar el 12è Circuit Català de raquetes de neu, integrat per sis proves no
competitives. Aquest es va repartir entre tres proves al febrer i tres proves més al març,
començant a Valls d’Àneu amb la 8a Foc de Neu i acabant a la Val d’Aran amb Raquetes
en Parros.

Escalada no competitiva
Es va presentar el projecte ESCALADA I SOSTENIBILITAT, amb un document que pretén
ser un referent a l’hora d’actuar a les nostres parets. Es va començar a treballar-hi i s’hi
continuarà treballant durant el 2018. Per explicar-ne el contingut a grans trets, aquest
projecte classifica les diferents zones d’escalada a partir del tipus d’escalada que s’hi
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practica i de l’equipament de les seves vies, i estableix uns protocols d’actuació en cada
cas, partint de la premissa de tenir el màxim respecte pel medi ambient i la filosofia dels
aperturistes de cada zona en concret.

Trobada d’Escaladors
El Ral·li 12 hores d’Escalada de Tarradets va tornar a omplir de desenes de cordades la
Paret de les Bagasses al Congost de Terradets el 16 de setembre de 2017. Es van poder
escalar una selecció de 30 vies, d’entre 300 i 500 metres. En un ambient festiu, cada
cordada es va marcar els seus propis objectius. Hi van participar escaladors d’arreu
d’Europa, atrets per la qualitat de la roca i les vies de Terradets.

Subvencions per a activitats no competititves
BTT
ENTITAT

ACTIVITAT

CLUB EXCURSIONISTA DE CALLDETENES

24a BTT PA I TRAGO

CE L'ESQUIROL

SORTIDA DELS ISARDS

Campaments
ENTITAT

ACTIVITAT

CENTRE DE PROMOCIO D'ACTIVITATS DE
MUNTANYA

CAMPAMENT INFANTIL
DE VIII VEGUERIA

Re-equipaments

ENTITAT

COMARCA ZONA

SECTORS

UEC Mataró

Berguedà

Cara S Pallegó Inferior

Agrupació Excta. d'Alcanar

Montsià

Cemtre Muntanyenc Sant
Llorenç
Cemtre Muntanyenc Sant
Llorenç
Agrupació Excta. De
Granollers
Associació Excta.
Cornudella de Montsant
UEC del Prat de Llobregat

Vallès
Occidental
Vallès
Occidental
Vallès
Oriental
Priorat

Cara S
Pedraforca
Barranc del
Llop
Sant Llorenç del
Munt
Sant Llorenç del
Munt
Sot del Bac
Siurana

Can piqui pugui

Montserrat nord

La Calavera

Bages

La Nevera
Les Gaites
Punta d'en Serreta i
Punta dels Cavalls
De les Germanes
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7.4. ÀREA DE LLEURE
A banda de l’Àrea d’Excursionisme, la creació de la nova junta va propiciar l’aparició de
l’Àrea de Lleure. Durant el 2017 es va començar la primera ronda de contactes amb les
entitats i es va gestionar la creació d’un nou carnet federatiu 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 va dirigida als menors que no realitzin
esports però que realitzin activitats d’oci en el medi
natural organitzades per la FEEC.
Activitats cobertes
• Les acampades infantils i juvenils, els camps
de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat
assimilable, sigui quina sigui la seva denominació i característiques.
• Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que es
duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14 anys, l'assegurança es destinarà a
cobrir les despeses de sepeli.
Què no cobreix
• Les activitats que tinguin caràcter familiar.
• Les activitats dutes a terme per centres educatius, regulats per la Llei 12/2009, del
10 de juliol, d’educació, públics o privats, dins del període escolar, quan només hi
assisteixin els seus alumnes amb els professors, i amb acompanyants o sense.
• Les pràctiques esportives habituals, les competicions, els entrenaments, les jornades
de tecnificació, els ensenyaments esportius, la formació de tècnics d’esport i
qualsevol altra manifestació o esdeveniment esportiu que no s’ajusti o assimili a les
activitats anteriors que es duguin a terme per la corresponent Federació esportiva
catalana o per entitat esportiva degudament federada.
• Les activitats promogudes o organitzades per centres residencials d'acolliment i pels
serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, quan
els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les
dugui a terme el personal propi dels serveis.
• Les activitats desenvolupades per les persones membres de la Secció Juvenil del
cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, amb independència de la
seva denominació i característiques, que es regiran per la regulació específica que
els sigui d’aplicació.
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•

•

Les activitats organitzades per ludoteques de les administracions públiques quan
aquestes siguin sense pernoctació, es desenvolupin en els seus locals i amb l’equip
de professionals que realitzen l’activitat continuada i estable durant l’any.
En general, tota activitat que per la seva naturalesa requereixi una llicència o
cobertura asseguradora obligatòria específica.
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7.5. ÀREA DE TERRITORI
COMITÈ DE REFUGIS
Obra d’ampliació i millora al refugi de Colomina
El refugi de Colomina (2.420 m), situat a la capçalera de la Vall Fosca (PN Aigüestortes) ha
vist aquest darrer any com es realitzaven les obres d’adequació i millora que han reformat
notablement l’equipament. Amb aquesta actuació, el refugi ha millorat en comoditat i espai,
tant per als usuaris com per als guardes, ja que s’ha ampliat l’espai de la cuina i el
menjador. El nombre de dutxes i lavabos també s’ha augmentat, adequant-lo així a les
necessitats reals del refugi, que havien quedat desfasades. A la planta superior s’han
ampliat els dormitoris, amb l’objectiu de tenir una major amplitud d’espai i també s’ha
reformat l’escala interior per tal de millorar les condicions d’ús i de seguretat dels
excursionistes. L’actuació tècnica es va dividir en dues fases. La primera, duta a terme del
3 al 7 d’octubre de 2016, va consistir en la preparació del terreny per millorar i engrandir el
refugi. La segona fase d’ampliació va començar el 16 de maig de 2017, amb el transport en
helicòpter i la fixació de la nova estructura amb panells prefabricats de fusta. En un sol dia
es va poder aixecar tota
l’estructura del que ha estat
la part nova del refugi, i en
poc més d’un parell de
setmanes els tècnics i
operaris van acabar de
reformar la part interior de
l’equipament. Posteriorment,
el 24 de setembre, es va fer
la inauguració oficial de les
obres de millora, juntament
amb la celebració del
centenari de la construcció
de la Casa Keller, el xalet
sobre el qual està assentat
l’actual refugi.

Construcció de lavabos interiors al refugi Lluís Estasen
El refugi Lluís Estasen (PN Cadí-Moixeró) també ha vist una reforma important durant l’any
2017. L’actuació principal ha consistit en fer lavabos i dutxes a l’interior del refugi, a la
planta baixa. A banda, també s’ha remodelat la cuina, col·locant una campana extractora
d’acer inoxidable i s’ha guanyat espai. A més, aquest any també s’ha canviat el terra de
tota la planta baixa de l’equipament, substituint el vell de formigó per un de gres rústic.
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Refugi Font Ferrera
Durant la primavera de 2017 el
refugi Font Ferrera, situat al Parc
Natural dels Ports, va estrenar un
nou dipòsit d’aigües soterrat, amb
una capacitat de 50 metres cúbics
d’aigua (50.000 litres). El dipòsit té
una conducció per a la recollida
d’aigües pluvials i una bomba
d’aigua per a l’extracció, destinada
a l’ús del guarda i dels usuaris del
refugi. Amb aquesta important
inversió es garanteix que durant la
temporada estival, on sovint hi
havia
problemes
d’abastiment
d’aigua al refugi, aquesta arribi a
tots els usuaris.

ENTREPYR II
El Comitè de Programació del Programa de Cooperació Territorial Interreg V-A EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA) ha escollit ENTREPYR II com un dels projectes de cooperació
transfronterera subvencionables, corresponent als anys 2014-2020. L’objectiu principal
d’ENTREPYR II és donar continuïtat, però sobretot ampliar, el projecte ENTREPYR I (dut a
terme per la Federació Aragonesa de Muntanyisme i la FFCAM), obrint les portes a una
col·laboració transfronterera permanent. Alhora, es pretén proporcionar a pràcticament la
totalitat de refugis dels Pirineus unes eines de promoció internacional, gràcies a la creació
d’un producte turístic nou, amb una potent pàgina web -on hi haurà una central de reserves
unificada- i amb la creació d’itineraris d’interconnexió entre els gairebé un centenar de
refugis que hi haurà al futur portal web, entre altra informació. A més d’aquest portal web,
ENTREPYR II també ha de permetre millorar la sostenibilitat ambiental i posar en marxa
dos espais de treball per a les empreses i entitats lligades als refugis: una associació
transfronterera i un observatori pirinenc de refugis de muntanya. Els socis beneficiaris
d’ENTREPYR II, amb una dotació pressupostària total de 1.498.600 €, són, a banda de la
pròpia FEEC, els següents: la Federació Aragonesa de Muntanyisme, la Federació
Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya (FFCAM), la Universitat de Toulouse III, el Parc
Nacional dels Pirineus, el Conselh Generau d’Aran, el Govern d’Aragó i el Govern
d’Andorra. Com a socis associats, ENTREPYR II també compta amb la participació de la
Federació Navarresa d’Esports de Muntanya i Escalada, el Centre Excursionista de
Catalunya i la UEC Agrupació Esportiva. Pel que fa al pressupost de la FEEC, aquest és de
220.000 €, dels quals la Unió Europea (a través d’una ajuda FEDER), un cop hagi verificat
les accions dutes a terme, tornarà un 65% d’aquest pressupost, és a dir, 143.000 €.
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Refugi de la Morera de Montsant
Durant la temporada 2017 s’ha dut a terme la reforma per adequar l’edifici de l’antic
ajuntament de la Morera de Montsant com a refugi, convertint-lo en el vint-i-unè equipament
de la Federació. A més, s’ha realitzat el procés de selecció de guardes a través d’un
concurs per a la concessió del refugi.

Final del procés judicial a Certascan i nou guarda
Des del 20 de setembre de 2017 el refugi Certascan (PN Alt Pirineu) ha deixat d’estar fora
de servei i torna a integrar la xarxa de refugis guardats de la Federació. Agustí Turón, amb
una vasta experiència com ajudant de guarda al refugi Vallferrera, és el nou guarda del
refugi. De cara a l’usuari, l’únic que canvia és el número de telèfon directe al refugi, que ara
és el 973 092 315.

Renovació de tots els contractes d’explotació de refugis
L’any 2017 també es va protagonitzar per ser el de la renovació de tots els contractes
d’explotació dels refugis guardats de la FEEC. La renovació ha estat personalitzada. És a
dir, que cadascun dels guardes ha negociat de manera particular amb la FEEC els anys de
renovació del contracte i la quantitat a pagar en forma de cànon. Així mateix, els nous
contractes també contemplen una sèrie d’adequacions que defineixen millor els drets i
deures de l’arrendatari amb la FEEC. L’únic contracte al qual no s’ha aplicat la renovació és
el de Sant Jordi, vigent fins al 31 de desembre de 2020.
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Nou conveni bilateral amb la FFRP
La FEEC va signar un acord de col·laboració amb la Federació Francesa de Senderisme,
mitjançant el qual els federats de la FEEC obtindran un 10% de descompte en tots els
productes turístics que ofereixen les ciutats de vacances de “Les Villages Clubs du Soleil” i
“Renouveau Vacances“, repartides en una vintena de destinacions per tot França. S’ofereix
un 15% de descompte en la tarifa de grups. També gaudiran d’un 5% de descompte en la
compra de qualsevol topoguia de la col·lecció de la FFRP a la seva botiga en línia,
accessible a través del web www.ffrandonnee.fr. Per la seva banda, els federats de la
Federació Francesa de Senderisme podran gaudir del mateix descompte que els federats
FEEC en les pernoctacions a la xarxa de refugis d’aquesta federació.

Comissió de treball del Col·loqui internacional dels refugis del Pirineu
Després de l’èxit de la primera edició del col·loqui, celebrat a la localitat francesa de
Bagnères de Luchon, es va decidir continuar amb la iniciativa amb una segona edició, que
organitzarà la Federació Aragonesa de Muntanyisme durant la tardor de 2018. El Comitè de
Refugis de la FEEC participa activament en la comissió organitzadora de la segona edició
del refugi, en els àmbits de la construcció, l’acollida, la promoció i la seguretat

COMITÈ DE SENDERS
Homologació dels següents senders
GR®
GR® 11.19: Nova variant entre Prat de Pierró i Jou.
PR®-C
PR®-C 211: Riera de Gualba (PN Montseny)
PR®-C 208: Santa Fe, Agudes i Turó de l’Home (PN Montseny)
SL®-C
SL®-C 51: La Torrota de Vacarisses (PN Sant Llorenç del Munt).
SL®-C 58: La riera de Talamanca (PN Sant Llorenç del Munt).
SL®-C 63: La font de la Portella (PN Sant Llorenç del Munt).
SL®-C 67: Balmes, masies i molins (PN Sant Llorenç del Munt).
SL®-C 82: Del coll de Bordoriol al coll Pregon (PN Montseny).
SL®-C 74: El pont de la Vila (PN Montnegre i Corredor).
SL®-C 146: de la Font de l’Alba a la Conreria (PN Serralada de Marina).
SL®-C 147: de la Font de l’Alzina al Puig Castellar (PN Serralada de Marina).
SL®-C 150: de la Conreria al turó de les Maleses (PN Serralada de Marina).
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Deshomologació dels següents senders
PR®-C 93: sender circular de Santa Eugènia de Berga, per manca de manteniment i
senyalització inexistent.
PR®-C 67: Cava-Cava. Deshomologació per manca de manteniment i senyalització
inexistent.
PR®-C 26: volta al torrent de la Cabana (Campdevànol) i la seva variant PR®-C 26.1.

Catalonia Trek Festival
Entre el 30 d’abril i el 7 de maig la FEEC va organitzar el Catalonia Trek Festival, la tercera
trobada internacional senderista sobre l’E12 (sender de l’arc mediterrani). Més de 600
senderistes d’arreu del continent es van citar a Roses (Alt Empordà) per participar en les
nombroses activitats tant excursionistes com culturals i de lleure proposades per
l’organització. La iniciativa va ser possible gràcies a l’esforç de la FEEC, que va atendre la
petició de la Federació Europea de Senderisme per organitzar la tercera edició d’aquesta
trobada a Catalunya (les dues primeres es van dur a terme a Itàlia i França
respectivament). D’altra banda, en el marc del mateix esdeveniment també es va fer un
acte protocol·lari al coll dels Belitres per interconnectar el tram català i francès de l’E12 (GR
92 a Catalunya). En l’acte hi van participar més de 400 excursionistes de més de 15
nacionalitats diferents.
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Millores al web de senders de la FEEC
L’any 2017 van continuar les millores al web de senders de la Federació
(www.feec.cat/senders). Es va afegir el llistat dels senders transfronterers (GR® T) i es va
incloure el nom del sender al costat de la matrícula. Finalment, dins de les fitxes de
cadascuna de les etapes del GR® 92, es va afegir el logo de l’E12 (sender europeu de la
Mediterrània).

Llibre Senderisme a Catalunya
Senderisme a Catalunya és el nou llibre coeditat per la FEEC amb la
col·laboració de l’Editorial Alpina. Es tracta d’un recull de vint itineraris
(text i fotografies a càrrec de Josep Llusà, tècnic de l’Àrea de Territori)
que discorren per la xarxa de senders homologats de Catalunya. Una
proposta que pretén acostar i divulgar el senderisme a tots els públics.

Participació en l’elaboració de la topoguia La Catalogne à pied
Presentació, en el marc del Salon du Randonneur de Paris, de la topoguia francesa La
Catalogne à pied, en la qual el Comitè de Senders de la FEEC hi ha col·laborat mitjançant
la descripció dels itineraris i la cessió de fotografies.

Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex
Se segueix publicant a cada número de la revista Vèrtex una fitxa excursionista a doble
pàgina d’un tram de sender de gran o petit recorregut o bé un sender local, per a la
promoció de la xarxa de senders homologats de Catalunya.

Conveni de col·laboració amb Aigua Viladrau
Durant l’any 2017 es va continuar la col·laboració amb l’empresa Aigua de Viladrau,
mitjançant la campanya “Mou-te pels GRs”.

IV Trobada Senderista Transfronterera al coll de Malrem
El 3 de setembre se celebrà al Coll de Malrem (entre el Ripollès i el Vallespir) una nova
trobada transfronterera entre el GR® 11 i el GR® 10, organitzada per la FEEC, el Comitè
Departamental dels Pirineus Orientals de la Federació Francesa de Senderisme, amb el
suport del Club Excursionista Ripoll.
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Taula rodona sobre senderisme
En el marc de la Fira de Muntanya de Vic, el 5 de novembre el Comitè de Senders de la
FEEC va participar en una taula rodona sobre el present i el futur del senderisme a
Catalunya, juntament amb representants de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’editorial Alpina i el col·lectiu de cuidadors
voluntaris de les entitats de la FEEC.

XXV Jornades Estatals de Senderisme
Participació del Comitè de Senders de la FEEC en la 25a edició de les Jornades Estatals
de Senderisme, celebrades a la localitat navarresa de Bertiz, entre el 27 i el 29 d’octubre.

Inici del curs de tècnics de senders
Desenvolupament del curs online de tècnics de senders a través de la plataforma Moodle,
entre el 6 de novembre de 2017 i el 15 de maig de 2018. La participació ha estat de 20
alumnes.

Jornada d’habilitació de tècnics de senders
El dissabte 21 d'octubre es realitzà a l'Observatori Astronòmic de Tiana (Parc de la
Serralada de Marina) la jornada teòrica i pràctica d'habilitació temporal de Monitors
d'Excursionisme com a Tècnics de Senders.

Nou organigrama
S’ha remodelat l’organigrama intern del Comitè, dividint-lo en el Comitè Català de Senders
de la FEEC i la Comissió de Senders de la Federació. El primer està format per Josep
Casanovas (cap de l’Àrea de Territori); Mingo Curto (coordinador de senders); Marià
Morera (coordinador de senders transfronterers); Enric Puig i Jordi Buxonat, ambdós en
qualitat de vocals; i Julio Escarabajal, com a secretari. Del segon en formen part els
membres del Comitè a més dels representants territorials de senders.
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7.6. ÀREA TÈCNICA
El 2017 ha estat marcat pel relleu a la Direcció Tècnica Esportiva. En Ton Massagué Palau
ha substituït el fins ara Director Marcial Alemán Ventura, el qual ha tingut una trajectòria de
4 anys en el càrrec.
La Composició de la nova Junta FEEC ha vingut acompanyada de la creació de noves
Àrees de Treball amb competències que fins al 2016 eren exclusivament de l’Àrea Tècnica.
Les competències que han estat traspassades a altres Àrees són:
-

Gestió del rocòdrom vertical
Circuit Català de Caminades de Resistència
Circuit Català de Raquetes de Neu
Reequipament de vies d’escalada
Subvencions d’activitats no competitives: BTT, campaments i cies Ferrades.
Descens de barrancs

Tot i el traspàs de competències, l’Àrea Tècnica durant el 2017 ha acabat de tancar la gran
majoria de tasques perquè així es reflectia en el seu pressupost.

Activitats competitives realitzades durant el 2017
Escalada, proves oficials:
- Proves Open d’Escalada Esportiva: 1 prova al maig.
- Campionat d’Escalada de dificultat de Catalunya al mes d’octubre.
- Campionat d’Escalada en Bloc de Catalunya al mes d’octubre.
- Campionat d’Escalada de Velocitat de Catalunya al mes setembre.
El 2017 ha estat un any sense Copa Catalana d’Escalada de Bloc i Dificultat. El Comitè ha
treballat durant aquest any per tornar a emprendre la competició, centrant-se en tornar a
trobar l’harmonia entre les entitats i els sales pivades.
Per altra banda, el Comitè d’aquesta disciplina ha estat present a l’Assemblea Internacional
de la IFSC, celebrada al Quebec (Canadà), on van assistir Marcial Alemán i Quim
Hernández.
Curses per Muntanya: 21 proves
- 16a Copa Catalana de Curses per Muntanya: 4 proves de maig a octubre.
- 15è Circuit Català de Curses per Muntanya: 10 proves de gener a novembre.
- 8a Copa Catalana de Curses Verticals: 4 proves de febrer a octubre.
- Campionat de Curses per Muntanya per Equips al mes de febrer
- Campionat de Curses per Muntanya Individual al mes de setembre.
- Campionat de Curses per Muntanya Verticals al maig.
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La FEEC ha estat present a l’Assemblea General de la ISF (International Skyrunning
Federation) celebrada a Andorra, que a la vegada coincidia amb el Campionat del Món
Juvenil de l’especialitat i amb la Cursa de Comapedrosa, puntuable per la Copa del Món,
totes dues amb presència destacada d’esportistes catalans.
Curses d’Ultraresistència: 4 proves
- 6a Copa FEEC de Curses d’Ultraresistència per Muntanya: 4 proves d’abril a
novembre, una d’elles a la vegada Campionat Catalunya.
- Campionat de Catalunya de Curses d’Ultraresistència per Muntanya individual i per
equips al mes d’octubre, que a la vegada va puntuar per la Copa.
El calendari de Curses d’Ultraresistència va quedar reduït a 4 proves després de la
suspensió d’una prova a
causa del canvi de direcció de
la cursa. Degut a aquest fet,
les últimes dues proves
puntuables per la copa van
quedar separades només per
dues setmanes.
Durant el 2017, des de l’Àrea
Tècnica, 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 dos metges FEEC a totes les proves de
Copa i Campionat de Catalunya.
Curses de Resistència: 5 proves
- 4a Copa Catalana: 5 proves de maig a octubre
Canicròs: 5 proves
- 5 Proves del 7è Premi FEEC de Canicròs.
Esquí de Muntanya: 22 proves
- 33a Copa Catalana FEEC Ferrino d’Esquí de Muntanya per equips: 4 proves de febrer
a abril
- 12a Copa Catalana de Curses Verticals FGC Mountain Series 6.0: 3 proves al
desembre
- 9 proves Curses Open de desembre a abril
- Curses Populars: 3 proves de gener a abril
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-

Campionat de Catalunya Individual al gener.
Campionat de Catalunya per Equips al març
Campionat de Catalunya de Curses Verticals al desembre.

A nivell internacional cal destacar que després que la Federació Internacional d’Esquí de
Muntanya (ISMF) hagués tingut el reconeixement com a federació esportiva internacional
per part del Comitè Olímpic Internacional (COI), l’Esquí de Muntanya per primer vegada
serà esport oficial als Jocs Olímpics Juvenils de Lausana 2020.
Per altra banda, el 59è Rally d’Esquí de Muntanya del CEC i la 8a Crono Era Pujada de la
Vall d’Aran del CE d’Aran han format part del calendari oficial de la Copa del Món de la
ISMF, en les disciplines Individual i Vertical respectivament. Aquesta entrada al calendari
oficial ISMF ha estat possible gràcies a l’aportació econòmica de la FEEC juntament amb la
Federació Estatal.
Raids d’Esports de Muntanya: 6 proves
- 14a Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya: 6 proves de març a octubre, una
d’elles a la vegada Campionat de Catalunya.
- Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya a l’octubre.
La Copa de Raids d’Esports de Muntanya s’ha reprès el 2017 després de la suspensió de
la seva suspensió el 2015 i la no celebració el 2016. Aquest 2017, a més, s’ha fet una
prova d’arbitratge al Campionat de Catalunya per crear els fonaments dels futurs àrbitres
de l’especialitat.
Raquetes de Neu: 6 proves
- 10a Copa Catalana: 6 proves de febrer a març, de les quals una era Campionat de
Catalunya i una altra Open Internacional Europeu.
- 12è Circuit Català: 6 proves de febrer a abril.
- Campionat de Catalunya de Raquetes de neu al febrer.
Aquest 2017 la FEEC no ha estat
present a l’Assemblea anual de la
World Snowshoes Federation,
degut a la decisió unilateral
d’aquesta Federació a desplaçar la
FEEC dels seus estatuts per tal
d’alinear-se amb a la resta de
federacions internacionals.
Com a resposta a aquest fet, la
FEEC, juntament amb la Federació
portuguesa, italiana i andorrana, ha
constituït la ISSF (International
Snowshoe Federation).
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Marxes Tècniques i de Regularitat: 8 proves
- 19a Copa Catalana: 8 proves de març a novembre, una de les quals Campionat de
Catalunya.
- Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i de Regularitat.

Alpinisme d’alt nivell
Alt Nivell i Expedicions (Premis Juanjo Garra): 10 activitats premiades
El jurat del Premis ha estat format per:
NOM I COGNOM

CÀRREC

Antoni Massagué

Director Tècnic Esportiu

Marcial Aleman

Responsable Seleccions Esportives

Joel Vilà

Adjunt al Director Tècnic Esportiu

Jordi Marmolejo

Alpinistes Catalans Alt Nivell

Joan Solé

Alpinistes Catalans Alt Nivell

Toti Valès

Alpinistes Catalans Alt Nivell

Els premis han estat per les següents expedicions:
ENTITAT

TIPUS

ACTIVITAT

Club Alpino Barcelona

Alpinisme Extraeuropeu

Aresta NE en estil alpí al Huantsan

Centre Excursionista de Alpinisme ExtraCatalunya
europeu

Primera repetició de la via Tambo,
Churros y Amigos al Jirishanka

Centre Excursionista de Escalada en gel i
Terrassa
drytooling

Apertura de 5 noves vies de gel i mixte i
una primera repetició

Centre Excursionista de Alpinisme Europeu
Terrassa

Macis del Montblanc, França; Macis dels
alps Bernesos, Suïssa.

Centre Excursionista de Escalada en paret
Montserrat

Obertura nou itinerari a las Mistery
Towers Utah, Estats Units

Centre Excursionista de Escalada en paret
Flix

Ksur-Ul-aina en lliure i sense martell

Centre Excursionista
d'Abrera

Apertura de la Via Bóreas, 130m 8a
ABO+ a la Punxa, Montserrat

Escalada en paret
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Unió Excta. Sant Joan
de les Abadesses

Alpinisme Europeu

Integral de Peuterey

Centre Excursionista de Alpinisme Europeu
Navàs

Via Gervasutti (o Devies-Gervasutti) a
l'aillefroide Occidentale, 1100m

UE Vic

Alpinisme Extraeuropeu

14x8000

Centre Excursionista de Alpinisme ExtraNavàs
europeu

14x8000

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

26 esportistes han format part del CTEMC (nois i noies amb edat compresa entre els
14 i 23 anys) i 3 tècnics
TÈCNICS
NOM

Jordi Canals

ENTITAT
CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ

Gil Orriols

UNIÓ EXCURSIONISTA VIC

Ignasi Andrés

CLUB EXCTA. UECANOIA

Pau Gómez

ASS. ESP. PALLARS

ESPORTISTES
NOM
Oriol Cardona Coll
Sergi Lambea Pérez
Joan Reyné Magret
Albert Artís Caparrós
Aribau Portillo Cortadelles
Jordi Alís Sánchez
Pau Coll Turrà
Òscar Simó Pons
Joan Soler Rego
Narayan Macià Casanovas

ENTITAT
C.E.BANYOLES
CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
UEC CORNELLÀ
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
UNIÓ EXCTA. URGELLENCA
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
UNIÓ EXCTA. VIC
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Albert Pérez Anglès
Arnau Casas De Matias
Fran Nart Castet
Jordi Rosselló Carreras
Lucas Casas
Roger Puig Font
Gerard Serrallach Pous
Laura Balet Caixach
Júlia Massagué Periago
Paula Sellol
Miriam Martínez Cantón
Marta Ruso Tortosa
Erola Bisquert Pares
Júlia Casanovas Cuairan
Clàudia Sabata Font
Cèlia Espinós Rígol

•

LA XIRUCA FORADADA
ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU
CLUB EXCTA. ARAN
CLUB EXCTA. REDDIS
CLUB ESQUÍ VAL D'ARAN (SE)
CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE)
CLUB ARANÈS D’ESPORTS D’IUERN
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
UNIÓ EXCTA. DE VIC
ESQUÍ CLUB MOLINA
CENTRE EXCTA. PONTSICÀ
ASS.ESP. PALLARS (SE)
UNIÓ EXCTA. VIC
SKI CLUB CAMPRODON (SE)
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL
BERGUEDÀ
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

S’han fet un total de 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 edat compresa entre els
18 i 26 anys) i 2 tècnics.
El 2017 s’ha canviat la direcció del centre, que ha passat a mans de l’Adrià Chueca,
fins al moment tècnic de l’equip de l’antic director Toti Valés.
La nova direcció, des del 2017 fins al 2019, ha decidit treballar amb un grup tancat
d’esportistes per potenciar totes les tècniques alpinístiques d’estiu i d’hivern durant 3
anys.
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
Oscar de Miguel de los Santos
Marc de Vilalta Fernandez
Ruth Fornós Nebot
Ester Godina Fresquet
Adrián Martinez Serrano
Sergi Ortega Navarro
Eric Periago Moreno
Júlia Palomo de Udaeta
Octavi Puntas Garcia
Albert Valpuesta Farré
•

ENTITAT
CENTRE EXCTA. NAVÀS
CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT
CLUB EXCTA. MADTEAM
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

10 concentracions de les que cal destacar:
- Itàlia i França, massís dels Ecrins (França) - Alpinisme, escalada en paret,
terreny glaciar, escalada mixta.
• Esperó nord del Pelvoux 1.000 MD+
• Via Gervasutti 1.200 ED- , al pic d’Ailefroide occidental
• Sector Tenailles, via Perill en la demeure 7a 300 m
• Voie Joane, 5c 200 m
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•
•
•

•

Soleil Glacial, 500 m 6a+
Visite obligatoire, a l’agulla Dibona,
400 m 6a+
Agulla del Sialouze, combinació de
vies Livanos+Diagonale du Fou 400
m 7a (6c)
Intent al Pic Sans Nom, a la via Big
tower is watching you.

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

•

14 esportistes han format part del CTCMC (nois i noies amb edat compresa entre els
14 i 19 anys) i 3 tècnics.
El CTCMC ha seguit amb la línia iniciada l’any anterior, amb un grup reduït
d’esportistes per poder donar la màxima qualitat possible a les concentracions. El
gran gruix d’esportistes de nou ingrés de l’any 2016 ha seguit al Centre i s’han
incorporat esportistes cadets, ja que era la franja d’edat amb menys esportistes.
El CTCMC va ser el centre de tecnificació d’Espanya que més esportistes va aportar
a la convocatòria de la Selecció Estatal als Campionats del Món Júnior de
l’Especialitat.
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
Aleix Solé Aznar

ENTITAT
OBRINT TRAÇA CLUB ESPORTIU

Amalia Bardolet Fernandez

CENTRE EXCTA. TORELLÓ

Arnau Cases de Matias

ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU
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•

Clara Duran Hernandez

CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM

Issac Barti Solà

CENTRE EXCTA. D'OLOT

Jana Aguilar Bruch

CLUB EXCTA. CALLDETENES

Josep Morales Lopez

ASS. ESP. MATXACUCA

Laia Aguilar Bruch

CLUB EXCTA. CALLDETENES

Laia Gonfaus Selles

ASS. ESP. MOUNTAINRUNNERS DEL BERGUEDÀ

Maria Beringues Brunet

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Martí Nogué Ullastre

UNIÓ EXCTA. VIC

Montserrat Moya Munmany

CENTRE EXCTA. ESQUIROL

Sebastià Feliu Juarez

ASS. ESP. PALLARS

Youssef Abaghad

UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA

7 Concentracions més 2 Campionats de Catalunya
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CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya)
•

12 Esportistes han format part del CTEEC (nois i noies amb edat compresa entre els
14 i 18 anys) i 1 tècnics.
TÈCNIC

•

Davíd Gambús Knörr (UE Urgellenca)

ESPORTISTES
NOM
Héctor Bazán Martín
Pere Borrell Sánchez
Ton Casas Mur
Rut Casas Mur
Álex Hernández Castilla
Cedric Lluc Junqué Milles
Luna Marsella Barbeiro
Olivia Marsella Barberio
Lucia Miranda Cid
Rut Monsech Gasca
Alba Pelfort Ventura
Rai Suñé Rius

ENTITAT
GRUP EXCTA. MANLLEU
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
GRUP EXCTA. MANLLEU
GRUP EXCTA. MANLLEU
CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
CENTRE EXCTA. SANT CELONI
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
CLUB EXCTA. ALPICAT
CLUB EXCTA. ASCENSIONES
GUIADAS
CLUB EXCTA. UECANOIA

•

7 concentracions a més dels entrenaments setmanals, entre els que cal destacar:
o Eslovània i Àustria, d’una setmana de durad,a amb entrenaments a
rocòdroms amb l’equip juvenil eslovè.
o Mitterdorf (Àustria). 4 dies de durada, entrenaments psicològic: teoria en
aula i pràctica en rocòdrom.

•

3 competicions catalanes, 5
competicions
estatals
als
Campionats d’Espanya i proves de
dificultat
juvenil
de
Copa
d’Espanya.
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Seleccions catalanes
Esquí de Muntanya
•

14 esportistes, 2 seleccionador i 1 tècnics.

SELECCIONADORS I TÈCNICS
NOM
Xevi Sadurní Roque

ENTITAT
UNIÓ EXCTA. URGELLENCA

Joan Cardona Tarres

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Oriol Montero Garcia

AGRUP. EXCTA. MUNTANYA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Marc Pinsach Rubirola

COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA

Laura Orgué Vila
Nil Cardona Coll

CLUB D'ESQUI DE FONS URGELLETCERDANYA
SKI CLUB CAMPRODON

Genís Zapater Bargués

SKI CLUB CAMPRODON

Marc Solà Pastoret

SKI CLUB CAMPRODON

Oriol Cardona Coll

SKI CLUB CAMPRODON

Marta Riba Carlos

CLUB D'ESQUI LA POBLA DE SEGUR

Jordi Alis Sánchez

UNIO EXCURSIONISTA URGELLENCA

Marta García Farrés

CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES

Gerard Vila Ferrer
Claudia Galicia Cotrina

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

Miguel Caballero Ortega

CLUB EXCURSIONISTA ARAN

Kilian Jornet Burgada

CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ

Jordi Palomares Adam

ASS.ESP. EKKE LLEIDA
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o Competicions a les que ha participat la Selecció a Nivell Nacional i Internacional:
o Campionat d’Espanya Individual (13 podis)
o Campionat d’Espanya Cronoescalada i Sprint (19 podis)
o Campionat d’Espanya
per parelles (9 podis)
o PierraMenta (2 equips)
o Adamello (2 equips)

Escalada
o 10 esportistes, 1 seleccionador
SELECCIONADORS
•

Jordi Batalla Martín (Centre Muntanyenc Sant Llorenç)

ESPORTISTES
NOM
Ramon Julián Puigblanqué

ENTITAT
GRUP EXCTA. MANLLEU

Àlex Hernandez Castilla

CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)

Marc Giol Muñoz

GRUP EXCTA. MANLLEU

Helena Aleman Sobrino

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Marta Palou

CLUB EXCTA. ASCENSIONES GUIADAS

Francis Katiuska Guillen Guillen

CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE

Mari Carmen Alarcon Grau

UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA

Pol Roca Lòpez

CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE

Shirleys Noriega Albertos

GRUP EXCTA. MANLLEU

Albert Guàrida Ferrer

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ
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•

13 Competicions Nacionals
o 3 Proves Copa Espanya Dificultat (14 podis)
o 4 proves Copa Esnaya de Bloc (4 podis)
o Campionat d’Espanya de Dificultat (2 podis)
o Campionat d’Espanya de Paraescalada (1 podi)
o Campionat d’Espanya de Bloc Juvenil (6 podis)
o Campionat d’Espanya de Dificultat Juvenil (5 podis)
o Campionat d’Espanya de Velocitat
o Campionat d’Espanya de Bloc (1 podi)

Curses per Muntanya
•

1 seleccionador i 13 esportistes
SELECCIONADOR

•

Fernando Rosa Peña (CE Madteam)

ESPORTISTES
NOM
Andreu Simón Aymerich
David Prades Monfort
Jonatan Cuesta Santamaria
Albert Pujol Garcia
Pere Rullan Estarelles
Montse Martínez Guerrero
Anna Comet Pascua
Elisabet Gordon Rodríguez
Eduard Hernandez Teixidor
Eugeni Gil Ocaña

•

ENTITAT
ASS.ESP. INTEMPÈRIE
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
CENTRE EXCTA. REFALGARÍ
CENTRE EXCTA. TARADELL
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL RUNNING
UNIÓ EXCTA. VIC
CENTRE EXCTA. MONTMELÓ
AE MATXACUCA
LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

10 proves internacionals, on es destaquen:
o Campionat d’Espanya Curses Verticals (8 podis)
o Campionat d’Espanya Curses en Línia (12 podis)
o Copa Món Xina – Yading Skyrunning
o Copa Món Pais Basc – Zegama
o Copa Món Itàlia – Livigno Skyrace (2 podis)
o Copa Món Espanya – Buff Epic Trail (2 podis)
o Capa Món Itàlia – Dolomites Skyrace
o Copa Món Andorra – Comapedorsa Skyrace
o Copa Món Suïssa – Mattherhorn Ultraks
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o Copa Món Estats Units – The Ruth
o Copa Món Regne Unit – Salomon Ring of Steall Sky
o Copa Món Itàlia – Limone Extreme Skyrace

Raquetes de Neu
•

1 seleccionador i 9 esportistes
SELECCIONADOR

•

Just Sociats Asensio (CE Terrassa)

ESPORTISTES
NOM
Gabriel Crosas Salvans

ENTITAT
ARS VOLTREGANÉS

Joan Freixa Barceló

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Gabriel Crosas Salvans

ARS VOLTREGANÉS

Marc Trasserra Pujol

ARS VOLTREGANÉS

Eduard Hernández Teixidor

AE MATXACUCA

Just Sociats Asensio

CE TERRASSA

Laia Andreu i Trias

CE CALLÚS

Silvia Leal Augé

CENTRE EXCURSIONISTA PONTSICÀ

Laia Aguilar Bruch

CE CALLDETENES
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•

4 Competicions internacionals:
o Ciaspolada Alpina (2 podis)
o Ciaspolada (2 podis)
o Fox Race Elbrus Race (3 podis)

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, hi 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: 40 esportistes (7 Alt Nivell - 15 de futur - 18 de
perfeccionament).
Curses per Muntanya: 27 esportistes (1 Alt Nivell - 10 de futur - 16 de
perfeccionament).
Escalada: 22 esportistes (2 Alt Nivell - 8 de futur - 12 de perfeccionament).
Alpinisme: 12 esportistes (13 de futur).
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7.7. ÀREA DE FORMACIÓ I ESCOLA CATALANA D’ALTA
MUNTANYA (ECAM)
ECAM
Comissió rectora
Seguint el nou reglament de l’Escola aprovat el curs anterior, es nomena els 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: Lluís Beardo
Nous membres ECAM
Al llarg del 2017 hi ha 23 noves altes a l’ECAM, distribuïdes de la següent manera:
• Tècnics d’esport en Alta Muntanya: 4
• Tècnics d’esport en Descens de Barrancs: 3
• Tècnics d’esport en Escalada: 1
• Tècnics d’esport en Muntanya mitjana: 9
• Instructors d’Excursionisme: 3
• Instructors d’Escalada: 2
• Instructors d’Alpinisme: 1

Formació Federativa
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les titulacions federatives, durant el 2017 es van
convocar les següents proves d’accés i cursos:
Proves d’accés a Monitor i Instructor
21 i 22 de gener (Berguedà):
• Monitor Excursionisme: 32 aspirants de 23 entitats; 21 aptes, 8 no aptes i 3 no
presentat.
• Instructor Excursionisme: 2 aspirants de 2 entitats, 2 aptes.
1 i 2 d’abril (Montserrat):
• Monitor Excursionisme: 11 aspirants d’11 entitats; 4 aptes, 4 no aptes i 3 no
presentat.
• Instructor Escalada: 5 aspirants de 5 entitats, 4 aptes i 1 no apte.
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Cursos de Monitors i Instructors
Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat (maig – juny 2017)
Enguany, la vegueria del Vallès ha sol·licitat fer el curs de monitors allà degut a l’interès de
les persones de la regió. La Unió Excursionista de Sabadell i el Club d’Esports de
Muntanya de Cerdanyola cedeixen les seves instal·lacions per dur a terme les sessions
teòriques. Les pràctiques es fan al
Montseny, Montserrat i l’Obac.
Hi participen 22 persones de 16 entitats,
dels quals 10 són d’entitats de la
vegueria del Vallès. D’aquests, 9
superen el curs en l’avaluació ordinària,
8 en l’extraordinària, un abandona i 4
són no aptes (poden presentar-se a
l’avaluació del proper curs). A
l’avaluació també hi participen 4
persones que tenen alguna part del curs
pendent de l’edició anterior. Tots la
superen.
També hi participen 9 docents entre
tècnics i professors especialistes.
Curs d’Instructor d’Escalada (abril – juny 2017)
Es decideix tirar endavant també el curs d’Instructors d’escalada amb pocs alumnes per
dotar d’instructors les entitats i clubs excursionistes.
Hi participen 5 alumnes de 4 entitats: 4 d’ells superen el curs en l’avaluació ordinària i
l’últim no el supera tampoc en l’extraordinària. Hi participen 7 docents entre tècnics i
professors especialistes.
Cal destacar que els tècnics fan constar el bon nivell dels alumnes d’aquesta edició del
curs.
Curs d’Instructor d’Excursionisme (febrer – abril 2017)
Es convoca el curs d’instructor d’excursionisme però no s’arriba a realitzar per manca
d’inscrits. S’ha fet al 2018.

Formació per a esportistes
Cursos de promoció
L’Àrea de Formació va concedir 77 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 41, la resta no han arribat al mínim d’inscrits o
l’entitat no ha volgut organitzar-lo. Per això demanem a les entitats que si es comprometen
a l’inici de temporada, tinguin la voluntat d’intentar tirar el curs endavant. Si no es així,
agrairíem que cedissin la possibilitat a altres entitats i clubs de la vegueria, ja que aquestes
subvencions són limitades.
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En total, hi han participat 377 persones i col·laborat 95 instructors.
Aquestes 41 activitats de promoció han estat repartides entre les diferents vegueries i
entitats de la següent manera:
• Regió I - Baix Llobregat: 6 activitats en 5 entitats.
• Regió I - Barcelonès: 11 activitats en 10 entitats.
• Regió I - Vallès: 7 activitats en 5 entitats.
• Regió I – Maresme: 2 activitats en 2 entitats.
• Regió II: 2 activitats en 1 entitat.
• Regió III: Cap activitat.
• Regió IV: 5 activitats en 4 entitats.
• Regió V: Cap activitat.
• Regió VI: 2 activitats en 2 entitats.
• Regió VII: 5 activitats en 1 entitat.
• Regió VIII: Cap activitat.
• Regió IX: 1 activitat en 1 entitat.

Activitats de promoció (per vegueries)
5

1

6

2
5

11
2
2
7

Regió I - Baix Llobregat

Regió I - Barcelonès

Regió I - Vallès

Regió I - Maresme

Regió II

Regió IV

Regió VI

Regió VII

Regió IX

Tenint en compte les disciplines esportives de la Federació, s’han realitzat activitats
d’aquestes especialitats:
• Alpinisme: 7 (inclou 6 cursos d’alpinisme i una jornada d’iniciació a l’ús del piolet i els
grampons)
• Progressió per crestes: 6
• Esquí de muntanya: 4
• Excursionisme hivernal: 2
• Escalada: 11 (inclou 9 cursos d’escalada, 1 d’autorrescat avançat en escalada i un
monogràfic d’escalada esportiva)
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•
•
•
•
•

Vies ferrades: 2
Orientació i GPS: 5
Descens de barrancs: 2 (inclou un curs de descens de barrancs i 1 d’autorrescat)
Primers auxilis a la natura: 1
Jornada tècnica de recerca de víctimes d’allaus: 1

Activitats de promoció (per especialitat)
1
2 1

7

5
6

2

11

4
2

Alpinisme

Progressió per crestes

Esquí de muntanya

Excursionisme hivernal

Escalada

Vies ferrades

Orientació i GPS

Descens de barrancs

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.
Oferta formativa de Tècnics d’esports de
muntanya i escalada durant el curs
acadèmic 2016-2017.
Els cursos que es van oferir a cadascun dels
Instituts són els següents:
• INS Abat Oliba (Ripoll):
o Primer nivell d’excursionisme: 20
alumnes.
o Segon nivell de muntanya
mitjana: 7 alumnes.
•

INS CAR Sant Cugat:
o Primer nivell d’excursionisme: 50 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 20 alumnes.
o Segon nivell de descens de barrancs: 11 alumnes.
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•

INS La Pobla de Segur:
o Primer nivell d’excursionisme: 73 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 36 alumnes.
o Segon nivell d’escalada: 10 alumnes.
o Segon nivell d’alta muntanya: 10 alumnes.
o Segon nivell de descens de barrancs: 33 alumnes.
o Tercer nivell d’alta muntanya: 8 alumnes.
o Tercer nivell d’escalada: 8 alumnes.
o Tercer nivell d’esquí de muntanya: 6 alumnes.

•

INS l’Alt Berguedà (Bagà):
o Primer nivell d’excursionisme: 16 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 10 alumnes.

Reciclatge UIMLA
Com es va acordar durant les negociacions per la signatura del conveni entre l’AEGM i la
FEEC del 2016, pel qual l’associació feia un seguiment de la formació per corroborar el
nivell i la qualitat d’aquesta i alhora facilitava el reconeixement internacional (UIMLA) dels
titulats en muntanya mitjana en els instituts públics de Catalunya, els dies 17 i 18 de març
es va dur a terme el reciclatge per tots aquells alumnes que van obtenir la titulació durant
els cursos sense conveni (14-15 i 15-16).
Van participar-hi 5 alumnes, tots ells titulat als instituts Abat Oliba de Ripoll i l’Alt Berguedà
de Bagà.

Formació continuada
A petició dels representants territorials de formació es torna a organitzar la jornada de
formació sobre seguretat en les sortides a la muntanya hivernal els dies 14 i 15 de gener,
amb la participació de 10 persones.
En aquesta ocasió, l’activitat va durar dos dies. El primer, els tècnics de l’Associació pel
Coneixement de la Neu i els Allaus (ACNA)
van fer una xerrada teòrica i uns tallers
pràctics amb l’objectiu d’ensenyar quins són
els factors que influeixen en el perill d’allaus
i quines són les eines més importants que
s’han d’utilitzar a l’hora de circular per la
muntanya amb seguretat. Va ser una
jornada orientada a l’aprenentatge de l’ús
del material de seguretat i la interpretació
del Butlletí de Prevenció d’Allaus (BPA) i
altres fonts d’informació.
El segon dia es van fer uns tallers de construcció d’iglús i bivacs d’emergència per aprendre
les tècniques per passar la nit al ras.
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Promoció a les escoles i als instituts
IES Pere Fontdevila (Gironella)
Del 3 al 5 de març, 32 els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut
Pere Fontdevila van realitzar una estada a Sant Joan de l’Erm,
on van fer diferents activitats relacionades amb els esports de
muntanya, com la orientació amb GPS, les raquetes de neu, la
construcció d’iglús o la seguretat en la muntanya hivernal. Van
dirigir i dinamitzar la pràctica 2 instructors de l’ECAM amb
l’acompanyament de docents de l’Institut.
A més, el 14 de juny, es va fer una segona activitat a la serra de
Queralt, on els 30 alumnes van poder gaudir d’un bateig
d’escalada esportiva amb tallers de material, nusos i progressió,
guiats en tot moment per dos tècnics de l’ECAM.
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
Estades FEEC
Durant el 2017, l’Àrea de Formació va convocar 7 estades per a joves, de les quals se’n
van realitzar 6:
• Esquí de muntanya:
o Dates: del 14 al 17 d’abril.
o Participants: 12 de 14 a 17 anys.
o Lloc: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
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•

Escalada:
o Dates: del 25 al 28 de juny
o Participants: 12 de 14 a 17 anys.
o Lloc: Vilanova de Prades.

•

Pirineus:
o Dates: del 2 al 8 de juliol
o Participants: 12 de 14 a 17 anys
o Lloc: Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans (França), a la Comarca del
Capcir.

•

Alps:
o Dates: del 16 al 22 de juliol
o Participants: 10 de 18 a 25 anys
o Lloc: Alps francesos i Valais suís.

•

Hivernals:
o Dates: del 27 al 30 de desembre
o Participants: 12 de 14 a 17 anys
o Lloc: Pedraforca.

•

Activitat competitiva – Curses per muntanya:
o Dates: del 12 al 15 d’octubre
o Participants: 5 de 14 a 17 anys
o Lloc: Espinavell

•

Descens de barrancs: No es realitzen per falta d’inscrits.
53

Assemblea General Ordinària de la FEEC. La Selva del Camp – maig 2018

Global Youth Summit
Un any més es va poder participar a les estades organitzades pel Club Alpí Italià en del
programa Global Youth Summit (GYS) de la UIAA, en aquesta ocasió destinades a
alpinisme.
o Dates: del 9 al 15 de juliol.
o Participants: 6 de 14 a 17 anys.
o Lloc: Parc Nacional del Gran Paradiso.

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 – 15a edició
La trobada de dones escaladores
més gran de tot l’estat va arribar
a la 15a edició amb la
participació de 155 pubilles, que
es van reunir els dies 3 i 4 de
juny a la zona de Cavallers.
Amb
la
participació
de
l’Associació
Excursionista
Montmell, a més de les diferents
escalades durant el dia, aquelles
participants que ho van voler van
poder participar en diferents
tallers
(ioga,
autorrescat
i
entrenament), un sopar de
germanor i sorteig de material.

Subvenció activitats de promoció
Totes aquelles dones amb carnet de la FEEC anual que van participar en alguna de les 41
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 95 federades.
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7.8. ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING
Revista Vèrtex
Segons l’últim Estudi General de Mitjans (EGM) a Catalunya, la revista Vèrtex segueix en
els llocs de privilegi de les revistes al nostre país, situada en cinquè lloc només per darrere
de revistes com Sàpiens, Descobrir Catalunya, Cuina i Cavall Fort.
En total, l’EGM situa a la Vèrtex amb 32.000 lectors bimestralment i la consolida com un
producte en creixement en els darrers anys.
Aquest any s’ha batut un nou registre récord. S’ha arribat a les 168.428 revistes de tirada
amb què es va tancar el passat exercici. Aquest 2018 s’estudiarà la possible entrada dins
l’auditoria de mitjans d’OJD.
La revista ha recuperat aquest 2017 la seva capçalera habitual després de la celebració
dels 50 anys durant tot el 2016.

Un any on la Vèrtex ha estat un cop més la revista
referent de la muntanya a Catalunya i on s’han fet
especials dels dos primers alpinistes catalans que
han tancat el cercle dels 14x800. Ferran Latorre i
Òscar Cadiach han estat dos dels noms propis del
2017, però també l’entrevista a Kilian Jornet
després de l’ascens a l’Everest o a Jordi Pons,
amb un repàs extens a la seva trajectòria. En
l’àmbit internacional, aquest 2017 han passat per
la Vèrtex Simone Moro o Hervé Barmase, dos dels
noms propis de l’escalada mundial que han estat
entrevistats.
La Vèrtex ha estrenat també dues seccions:
‘Objectiu Natural’, per posar en valor el pes de la
fotografia i el fotoperiodisme de muntanya, i ‘Perfils
de Muntanya’, buscant aquells noms més anònims
relacionats amb el món de la muntanya.
S’ha suprimit la secció d’actualitat i s’ha apostat
per un nou format en les primeres planes on es
dona més pes a les notícies pròpies de la
federació.
Ingressos per publicitat i subvencions:
La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per
publicitat directe de 42.421,10 € el 2017. A més a
més de generar més de 57.000 € en intercanvis de
patrocinis.
El 2017 es va tramitar i adjudicar una subvenció de
4.580 € de la Generalitat de Catalunya en
concepte d’ajut estructural per a publicacions
periòdiques en paper, i 2.750 € per l’edició digital.
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Vèrtex 270: Gen-Feb de 2017: Massís del Vercors: A prop i lluny de la civilització
• Entrevista a Hervé Barmasse
• Ral·li del Cec a la Val d’Aran; la Copa del Món ISMF
• Serralada de Marina; Metròpoli a Cop de Pedal
• Gorbeia; Emblema de la Muntanya Basca
Vèrtex 271: Març-Abril de 2017: Canigó: Mediterrani i Pirinenc
• L’ardenua; Un museu a l’aire lliure
• Massís del Carlit; D’estany a estany, de cim a cim
• Georgia amb BTT: Muntanyes entre mars
• Entrevista: Jordi Pons
Vèrtex 272: Maig-Juny de 2017: Ferran Latorre: El primer Català
• Vall de Lord; Prepirineu intens
• Illa de Senja; Una perla a l’Artic Noruec
• Entrevista: Mercè Aniz
• Meteomuntanya; Bon Temps per a l’excursionisme
Vèrtex 273: Juliol-Agost de 2017: Alt Berguedà: ‘L’aigua amagada del prepirineu’
• Tena, Canfranc i Aussau; A Cavall de tres valls
• Regió de la Jungfrau; Decorats Alpins
• Entrevista: Roger Cararach
• Unitat d’Intervenció a la muntanya: Policia d’Altura
Vèrtex 274: Setembre-Octubre de 2017: Anna Comet: ‘Atleta tot terreny’
• Pallars la gran travessa
• Òscar Cadiach alpinista insaciable
• Camí natural de l’Ebre; Bicicleta i aigua avall
Vèrtex 275: Novembre-Desembre de 2017: Refugi Colomina: ‘Cent Anys d’un edifici’
• El planter de l’esquí de mutanya
• Entrevista a Simone Moro
• Accidents per allaus; Auxili Immediat

56

Assemblea General Ordinària de la FEEC. La Selva del Camp – maig 2018

XVII Premi Vèrtex
La guia dedicada a la Serra de Mont-roig i les seves muntanyes veïnes, realitzada per
Antoni Satorra i Joan Ramon Segura, ha guanyat el XVII Premi Vèrtex 2016, un recull
d’itineraris de muntanya, convocat conjuntament per la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya i Cossetània Edicions.

El treball premiat és un recull exhaustiu de 27
itineraris a peu per la serra de Mont-roig. Una
guia detallada d’itineraris per aquesta serra
de la comarca de la Noguera. Un dels autors
del llibre és Antoni Satorra, muntanyenc,
espeleòleg
i
president
del
Centre
Excursionista de Lleida; i l’altre és Joan
Ramon Segura, expresident de la mateixa
entitat i guanyador en tres edicions de les
disset disputades d’aquest premi Vèrtex. Tots
dos acumulen molts anys trescant pels
camins del Mont-roig i en aquesta guia de
vint-i-set excursions plasmen el seu
coneixement dels cingles, barrancs, boscos,
coves, ermites i pantans que rodegen la
serra. La majoria de rutes proposades són
circulars i van acompanyades en l’edició que
ha fet Cossetània de nombroses fotografies
en blanc i negre, els croquis de desnivells i
uns mapes senzills que acompanyen el text.
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Gestió petició mitjans de comunicació
Aquesta Àrea gestiona les peticions de mitjans de comunicació. Durant aquest darrer 2017
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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• Selecció Catalana Esquí de Muntanya - Gestió de mitjans
La situació política i social en què es troba el país ha fet que aquest any les seleccions
FEEC decidissin no participar als campionats d’Espanya com a motiu de protesta per la
suspensió dels drets civils dels catalans i l’empresonament o exili del Govern legítim de la
Generalitat.
La primera selecció que va fer pública la seva decisió va ser la d’esquí de muntanya en la
seva presentació el 2 de novembre. Això va provocar una espiral de reaccions mediàtiques
en l’àmbit nacional, però també des dels mitjans de l’estatals.
La decisió de la FEEC va ser la de nomenar un portaveu, en aquest cas el mateix
seleccionador català, Joan Cardona, qui va concedir diferents entrevistes a mitjans com
RAC1, Catalunya Ràdio o l’Esportiu. Per motius d’agenda, el Director Tècnic, Antoni
Massagué, va exercir de portaveu a TVC.

Des de l’Àrea de Comunicació es va decidir no fer declaracions a cap mitjà d’àmbit estatal,
fent només una excepció amb la revista especialitzada en muntanya Desnivel.
A la seu de la FEEC van arribar peticions d’informatius de TVE, Antena3, la Sexta, Tele5 i
Deportes Cuatro, RNE, Onda Cero, Cadena Cope i Cadena Ser. A més a més del
programa d’Ana Rosa (Tele5) i Espejo Público (Antena3).
Aquests mitjans, anteriorment a la petició, ja havien fet judici propi agafant les declaracions
fetes pel seleccionador a RAC1.
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Alguns dels fragments que es van poder llegir tenien contingut com aquest d’OK Diario:

Els digitals com Alerta Digital o el Confidencial també van dedicar espais per parlar de la
selecció:
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La notícia també va merèixer un editorial del programa d’esports més vist a l’estat
espanyol: ‘El Chiringuito de los jugones’ de la Sexta, dirigit per Josep Pedrerol.

En total es van sumar més de 80 entrades des de mitjans espanyols, sense que aquests
tinguessin cap tipus de declaració des de la FEEC (Marca, OK Diario, el Mundo, ABC,
Crònica Global, El Confidencial, 20minutos, La Sexta, Antena 3, Libertad Digital etc.)
Des de comunicació es va optar des del primer moment per remetre les peticions al
comunicat oficial que es va penjar al web de la federació i que va servir de punt de
referència.

La notícia va situar-se com la segona notícia d’esports més vista
als portals de la Coorporació Catalana de Mitjans de Comunicació
(TVC, Catalunya Ràdio, ACN) i a les xarxes socials de la FEEC va
suposar un augment important de visites.
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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 diferents
activitats que ha generat la federació. Aquest 2017 també s’ha col·laborat amb altres
federacions i entitats per treballar conjuntament en alguns esdeveniments com és el cas de
la Copa del Món d’Esquí de Muntanya, que es va fer a la Val d’Aran el mes d’abril.

• CARNET FEDERATIU 2018

La imatge del nou carnet federatiu de la FEEC per
aquest 2018 ha jugat amb els colors de la senyera
amb un retorn als orígens i després de superar per
primer cop els 40.000 federats a la història de la
FEEC.
El moment en què es troba el país ens va fer optar
per un posicionament clar que s’adapta als valors
fundacionals i actuals de l’excursionisme a
Catalunya.
Això ha fet també que per primer cop aquest any
s’hagi apostat per una imatge més juvenil en els
carnets júniors i en la nova disciplina de lleure.
Els dibuixos els ha fet l’il·lustrador Edu Català i volen
mostrar l’ambient més quotidià i divertit del fet de fer
muntanya.
Aquest 2018 hi ha tres tipus d’imatge dels carnets
federatius (Federats, Juvenils i Lleure), amb imatges
que marcaran el seu perfil propi.
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• WORLD CUP VAL D’ARAN SKIMO

L’Àrea de Comunicació va ser l’encarregda de dirigir i executar la comunicació de la prova
de la copa del món d’esquí de muntanya que es va celebrar l’abril del 2017 a la Val
d’Aran.
Des de la FEEC es va treballar amb el contacte amb els mitjans i en la promoció de la
prova mitjançant mitjans propis i externs.
Destaca l’el·laboració d’un vídeo promocional amb la productora El Joc amb més de
1.700 visualitzacions directes a Youtube i més de 10.000 visualitzacions a les xarxes.
A més a més es va gestionar el compte de Twitter @valdaranskimo, fent post en diferents
idiomes durant el campionat, prèviament i posteriorment.

• ISSF

Des de la FEEC s’ha gestionat l’organització del Campionat d’Europa de Raquetes de
neu que s’ha fet aquest 2018 a Guils de Cerdanya. El 2017 va ser un any per
començar a explicar la creació de la ISSF després del boicot fet perquè l’equip de la
selecció catalana no participés del mundial d’aquesta especialitat als
Estats Units.
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• CATALONIA TREK FESTIVAL
•
Un dels actes que ha marcat el passat
2017 ha estat el Catalonia Trek
Festival. Des de l’Àrea de Comunicació
es van gestionar les diferents
promocions de l’esdeveniment, es van
realitar les acreditacions dels 600
asistents i es va guionar i conduir la
gala de celebració al Pavelló de Roses.
A més a més de la realització del vídeo
de l’esdeveniment amb més de 15.000
visualitzacions a les xarxes i de 700 al
canal de Youtube i de la creació de
continguts pels diferents mitjans.

• CENTENARI COLOMINA

Creació d’un logotip i una
samarreta commemorativa
de l’acte.

El passat 24 de setembre es van
commemorar els 100 anys de l’edifici de la
Casa Keller, actual refugi de Colomina.
Per fer difusió d’aquest esdeveniment des
de la FEEC es va apostar per diferents
iniciatives: elaboració d’un documental que
es va emetre dins del programa ‘Temps
d’Aventura’ de TVC; reportatge i portada de
la revista Vèrtex; acte de commemoració
amb representants de diferents federacions i
agents del territori; comunicat als mitjans
que es van fer ressò de l’acte.
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• Calendaris FEEC
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Web de la FEEC (www.feec.cat)
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 2017, el web ha tingut 1.885.838 visites amb una baixada de visites del 8%
respecte el darrer any, que es va situar en 2.057.100 visites. Els problemes de caigudes en
dies claus del web poden ser un dels motius que ha portat a aquesta davallada.
Cal destacar també però, que s’han mantingut els usuaris, superant els 300.000 consolidats
i que ha augmentat el temps de visita del web, arribant pràcticament als 3 minuts per
usuari, com també les pàgines per sessió, que s’ha enfilat gairebé fins a les 3 pàgines per
usuari.
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 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 2017:

Notícies publicades
Activitats a l’agenda
Avantatges per al federat
Butlletins electrònics

2016 (gener-desembre)
734
850
415
70

2017 (gener-desembre)
731
788
480
72
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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 18.000
seguidors a Twitter, amb un total de 1.438 piulades i
46.000 visites del perfil. 18.100 seguidors a Facebook,
amb una mitjana de 48 publicacions mensuals i de 14.188
‘m’agrades’ per mes. 10.860 seguidors a Instagram.
Això suposa un augment de 1.200 seguidors a Twitter,
3.421 seguidors a Facebook i 4.759 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 dos anys s’ha passat dels 2.000 seguidors als
més d’11 mil que es tenen ja aquest 2018.
Les xarxes socials de la @feec_cat són referència en el
sector de l’espor 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.
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Comparativa d’interacció del Facebook de la FEEC respecte perfils semblants

*Comparativa a maig 2017

•

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 amb un
caràcter internacional, com la prova de la
Copa del Món d’Esquí de Muntanya que
es va fer a la Val d’Aran i el Catalonia
Trek Festival, que vam fer a la Costa
Brava.
Noms propis com els de Kilian Jornet,
Lis Nielsen o Gerard Figueras han
passat per FEEC TV aquest darrer any.
L’aposta per un format documental amb
vídeos com ‘La FEEC des de Dins’ o
‘100 anys de Colomina’ han sigut un èxit
el passat any. El 16 de novembre, el
Documental ‘100 anys de Colomina’ es
va poder veure per TVC i ja ha superat
les 6.000 reproduccions a TV3 a la
Carta.
Les visites a les xarxes també han
crescut fins a les 11.000 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 2017, per primera 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 20.000 visualitzacions
a Facebook i Twitter.
L’enregistrament ha volgut potenciar els
noms propis en un any especial i ha
estat acompanyat de la música cedida
pel cantautor Pau Alabajos.
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Comunicació Interna
Aquest 2017 s’ha començat a treballar conjuntament amb el departament de noves
tecnologies i informàtica la nova intranet de la FEEC. Una intranet que s’hauria de posar en
marxa aquest 2018.
Des de l’Àrea de Comunicació s’ha treballat també el contacte constant amb les diferents
entitats FEEC. Així, el 2017, s’ha enviat un total de 62 circulars al Consell, Junta i Entitats.

Convenis i patrocinis

Aquest 2017 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 tancat un acord amb Salewa per tenir un
important descompte del 20% a la botiga oficial de la marca a Barcelona i per vestir als
treballadors de la FEEC.
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Amb el suport de:

La FEEC és membre de:
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7.9. ÀREA DE TECNOLOGIES I SISTEMES
Àrea de Territori
Durant el 2017 s’han dut a terme millores en les configuracions de reserves dels refugis,
habilitació dels diferents tipus de reserves segons refugi i època de l’any.

També hi va haver una implicació de l’àrea en el desenvolupament del projecte Entrepyr II:
plecs tècnics i creació d’un nou web que permeti la creació de rutes transfrontereres
enllaçant els diferents refugis catalans, aragonesos, francesos i andorrans, així com
gestionar les diferents reserves en els refugis de la FAM, la FEEC i el CAF.
Dotació de nou material informàtic.

Millores de gestió
•
•
•
•
•
•

Integració dels sistemes per a la finalització de la migració de GIFEEC a PLAYOFF.
Gestió de receptors i enviament de la revista Vèrtex.
També s’han fet millores en els gestor de correu corporatiu, dotant-lo de llistes
tancades.
Ampliació de funcionalitats al gestor d’inscripcions segons demandes de diferents
clubs.
Gestió de certificats mèdics per a proves d’ultraresistència.
Substitució de pantalles per a l’àrea de comptabilitat.
Creació de nous punts d’accés a la xarxa de l’oficina per a nous punts de treball.
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Sistemes de comunicació
Durant l’any 2017 des de l’Àrea vam propiciar
una ampliació de funcionalitats a l’APP
FEEC.
Millores en la comunicació interna del
personal, mitjançant eines alternatives al
correu electrònic. Creació d’una Intranet
Corporativa.
Millores sobre els
meteomuntanya.cat

mapes

del

blog

Millores al web
Pel que fa a les millores al web, es van fer optimitzacions dels servidors per a més
seguretat.
Es van crear nous apartats específics per l’ECAM, juntament amb un cercador d’instructors
segons disciplina, zona geogràfica o club.
També es va crear un cercador de barrancs de
Catalunya. Es poden fer cerques segons
topònims o mitjançant mapa. Hi ha la fitxa
tècnica del barranc amb les dades necessàries
per poder fer els descensos.
Repte 50 Barrancs: creació d’una zona privada
per a federats on poden emmagatzemar els
barrancs que hagin realitzat.
Finalment, també es va crear una nova secció,
visible només per als usuaris d’entitats, junta
directiva i veguers en el Panell que llista els
continguts
del
tipus
“Documentació
Assemblees”.
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