BASES DEL “PREMI JUANJO GARRA” PER A
ACTIVITATS D’ALT NIVELL I EXPEDICIONS
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1. Objecte
1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de les subvencions a
entitats per a la realització d’activitats d’alt nivell o expedicions dels seus associats.
1.2 A aquest efecte, es consideren activitats d’alt nivell aquelles que:
a) Suposin un alt rendiment tècnic i físic
b) Segueixin itineraris d'alta dificultat per primera vegada.
c) Segueixin itineraris de dificultat reconeguts internacionalment.
d) Les que per les tècniques emprades, edat dels membres, sexe, època
de l'any, etc. impliquin una novetat per l'alpinisme català.
1.3 I entenent les expedicions com l'activitat de muntanya efectuada en massissos
de difícil accés i logística complexa, en el decurs de la qual es pretén efectuar
l'ascensió a algun cim rellevant, l'escalada a una paret d'alt nivell tècnic o altres
activitats esportives de muntanya que reuneixin aquestes característiques.
2. Activitats susceptibles de ser subvencionades
2.1 Poden optar a subvenció activitats puntuals o bé un conjunt d'activitats realitzades al llarg del període considerat i que puguin tenir una reconeguda rellevància.
2.2 Les activitats que optin a subvenció tindran un àmbit d'aplicació interanual prenent com a data d'inici el 8 de Novembre de 2018 a 30 de Juny de 2020. Les activitats que es desenvolupin en dates immediatament prèvies al 30 de juny de
l'any en curs i que per manca de temps material no es puguin presentar a valoració, podran entrar en consideració per l'any següent.
3. Requisits de les entitats o persones beneficiàries
3.1 Les sol·licituds de subvenció hauran de ser presentades per alguna entitat de la
FEEC, a través de la qual es faria efectiva l’eventual subvenció.
3.2 Són susceptibles de rebre subvenció tant les activitats realitzades per equips
íntegrament compostos per federats catalans, com les realitzades conjuntament amb alpinistes d'altres comunitats autonòmiques d'Espanya o de l'estranger.
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3.3 En cas d'expedicions (o activitats) tots els components que integren l'equip que
ha realitzat l'activitat hauran de ser titulars de la llicència esportiva de la FEEC
de l'any en curs, des de data anterior a la realització de l'activitat i amb la modalitat i cobertures corresponents al tipus d'activitat realitzada, o bé de la llicència d'alguna de les altres federacions autonòmiques de muntanya o estrangeres en el seu cas, que reuneixin els mateixos requisits.
3.4 En cas de que no tots els components siguin titulars de la llicència esportiva de
la FEEC, la subvenció atorgada finalment serà la part corresponent a la proporció de titulars de la llicència FEEC (amb els requeriments especificats) respecte
al total de components de l'activitat. Aquesta circumstància es farà constar a
l'acta de la Comissió i en el document que es faci públic al respecte.
3.5 En cas de que alguns membres del Centre de Tecnificació d’Alpinisme, realitzin
un activitat susceptible a rebre el premi “Juanjo Garra” i aquest els sigui atorgat,
no podran beneficiar-se de la recompensa econòmica que suposa haver guanyat el premi, però si que se’ls reconeixerà amb una menció especial.
4. Criteris de valoració de les activitats
4.1 S’estableixen les categories següents:
a) Escalada en gel i drytooling
b) Escalada en paret
c) Alpinisme europeu
d) Alpinisme extraeuropeu
e) Altres activitats d’alt nivell
4.2 El jurat puntuarà cada activitat de cada categoria, i l’activitat que sumi més
punts serà la guanyadora de cada una de les categories.
5. Sol·licituds
5.1 Per optar a subvenció, s’haurà de presentar el formulari de sol·licitud adreçat al
Director Tècnic Esportiu de la FEEC. Aquest formulari estarà disponible a la
pàgina web: www.feec.cat. Aquest formulari contindrà, com a mínim:
a) Nom, cognoms, DNI i edat dels components. Cal tenir clar que es presenten en nom de l’entitat.
b) Entitat a la qual pertanyen. Segell de l’entitat.
c) Fotocòpies de les llicències esportives dels components del grup.
d) Calendari de l'activitat. Si s'escau, dia d'arribada al cim i noms del
membres que hi van arribar.
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e) Localització de l'itinerari.
f) Orientació de l'itinerari seguit.
g) Descripció tècnica de l'itinerari (desnivell, dificultat, etc.) acompanyada
d'un croquis.
h) Informe de les accions efectuades en matèria mediambiental.
i) Documentació gràfica de l'activitat.
j) Cost total de l'activitat, degudament desglossat.
k) Espònsors, subvencions privades i altres ingressos que ha obtingut
l'activitat.
5.2 Aquest formulari, junt amb la documentació que es cregui adequada per a donar suport a l’activitat, s’haurà de presentar per correu electrònic
a nuria.rigol@feec.cat
6. Termini
El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la
convocatòria.
7. Resolució
7.1 El Jurat serà presidit pel Director Tècnic Esportiu de la FEEC que serà el coordinador i anualment designarà un mínim de quatre experts per formar part del
Jurat. L'elecció dels membres es farà pel seu prestigi esportiu (alpinistes catalans d'alt nivell).
7.2 Un mínim del 50% dels components seran renovats cada any. Cap alpinista
que hagi realitzat activitats susceptibles de ser subvencionades aquell període
podrà formar part del Jurat.
7.3 Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Jurat es reunirà com a
mínim una vegada per tal d'estudiar i avaluar les activitats que opten a subvenció durant el període anterior.
7.4 Finalitzada la reunió s'aixecarà una acta, on constaran:
a) Els membres de la comissió assistents
b) La relació de totes les sol·licituds de subvenció presentades
c) Les propostes de subvencions
7.5 L'acta serà lliurada a la Junta Directiva de la FEEC per a la seva ratificació.
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7.6 Les decisions preses pel Jurat i reflectides a l'acta de la reunió seran secretes
fins que la Junta Directiva de la FEEC les hagi aprovat.
8. Notificació i comunicació
La FEEC notificarà mitjançant els canals habituals a l’entitat sol·licitant de la
subvenció i als esportistes implicats. Així mateix, les subvencions es faran
públiques en els mitjans de comunicació de la FEEC.
La FEEC ingressarà el premi econòmic a l’Entitat a la qual pertanyen els
guanyadors, i serà l’Entitat la responsable de fer efectiu l’ ingrés als diferents
components guanyadors del premi “Juanjo Garra”.
9. Obligacions de les entitats i els subjectes beneficiaris
9.1 El fet d'optar a una subvenció de la FEEC representa el compromís de seguir el
codi ètic de les normes de la UIAA:
a) Respectar la reglamentació establerta pels països a visitar. Aquest
principi significa que els participants han de conèixer aquesta reglamentació i tenir mitjans per a complir-la.
b) Respectar la DECLARACIÓ DE KATHMANDU de 1982:
§ Protegir de forma eficaç l'entorn de la muntanya, la fauna i els recursos naturals.
§ Reduir l'impacte negatiu de les activitats humanes.
§ Respectar l'herència cultural i la dignitat de les poblacions locals.
§ Estimular les activitats que rehabilitin el món de la muntanya.
§ Fomentar el contacte entre muntanyencs de països diferents, dins
d'un esperit d'amistat, respecte i pau.
§ Difondre la informació i l'educació per a millorar les relacions entre
l'home i el seu entorn.
§ Utilitzar tecnologies que respectin l'ambient ecològic per les necessitats d'energia i col·laborar de forma activa en l'eliminació de deixalles.
§ Ajudar als països muntanyencs en vies de desenvolupament en el
sentit de la conservació del seu entorn.
c) Desenvolupar el caràcter esportiu de l'activitat en el més pur esperit de
l'alpinisme, la qual cosa implica:
§ Adoptar la logística i les tàctiques que corresponguin a l'evolució de
l'alpinisme modern.
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Evitar el desplegament de medis materials i financers desproporcionats amb relació a l'objectiu, encara que vigilant que els equips
individuals i col·lectius responguin a les necessitats de l'objectiu.
§ Descartar per tal d'assegurar l'èxit tot artifici i també la utilització de
drogues o dòping.
d) Qualsevol que sigui l'estratègia i les tàctiques adoptades, respectar una
línia de conducta que permeti preservar la salut i la seguretat dels
membres, sobretot, i en el cas de les expedicions, dels que pertanyen
al país visitat, portadors d'apropament i d'alçada, treballadors de campament, etc.
e) En les expedicions amb membres pertanyents al país visitat, fer participar al màxim possible a aquests en les activitats tècniques, amb el fi
d'iniciar o perfeccionar la seva formació en el camp de l'alpinisme.
f) Així mateix, el fet d'optar a una subvenció de la FEEC representa el
compromís d'assumir la Declaració de Protecció de la Muntanya següent:
“Respectar i fer respectar el medi ambient, tot garantint una actitud de
defensa de l'alta muntanya i deixant els campaments igual, o més nets
si és possible, que com s'hagin trobat. Això comporta la recollida dels
residus inorgànics que l'expedició generi - i dels orgànics que sigui
necessari -, i el seu transport fins a l'abocador no contaminant més
escaient. Les despeses derivades d'aquest transport seran a càrrec de
la caixa de l'expedició.”
§

9.2 Des del moment en que els subvencionats coneguin la concessió de la subvenció procuraran fer esment de la frase "Amb la col·laboració de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya" i afegir el logotip de la FEEC a tota la
documentació editada, gràfica i audio-visual que faci referència a l'activitat objecte de subvenció.
9.3 Si l'activitat és subvencionada i la FEEC ho sol·licita, serà condició necessària
per a cobrar la subvenció el lliurament a la FEEC d'un article de l'esmentada
activitat degudament documentat que podrà ser publicat a qualsevol dels mitjans de comunicació de la FEEC. Així mateix, la FEEC podrà requerir una presentació amb suport audiovisual per a ser exposada a la Festa de la FEEC.
9.4 Amb l’objectiu de transmetre l’alt nivell en l’alpinisme a les generacions de nous
esportistes, la FEEC podrà requerir que els premiats participin en alguna trobada amb els Centres de Tecnificació d’Alpinisme o Escalada de la FEEC.
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10. Règim disciplinari
L'incompliment de qualsevol punt d'aquesta normativa serà motiu suficient per
descartar l'opció a subvenció i fins i tot, si la gravetat de les infraccions ho
requereix, per aplicar als infractors el règim disciplinari vigent a la FEEC.
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