Anuari 2019

7.1. ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Girona – Agost 2020

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

4.016
1.303
292
36.183
41.794

Homes
Dones
Federat més veterà
Federat més jove

%

Homes

9,61
3,12
0,70
86,57
100,00%

Dones

2.237
755
184
23.638
26.814

26.814
14.980

64,16%
35,84%

26/03/1928
02/10/2019

91 anys
0 any

1.779
548
108
12.545
14.980

Llicències per modalitats
Modalitat
Sub-14 C
Sub-14 D
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

Habilitació Llicència
Nombre de
federats/
FEEC
FEEC+FEDME
2.976
256
3.232
595
189
784
811
155
966
227
110
337
42
4
46
0
1
1
123
43
166
47
32
79
9.209
630
9.839
899
216
1.115
9.099
3.997
13.096
6.239
5.885
12.124
2
7
9

%
7,73%
1,87%
2,31%
0,81%
0,11%
0,00%
0,40%
0,19%
23,54%
2,67%
31,34%
29,01%
0,02%

0

0

0

0,00%

30.269
72,42%

11.525
27,58%

41.794

100,00%

*La Modalitat Sub-18 A FEEC inclou 2 llicencies del Tipus Muntanya Plus.
*La Modalitat Sub-18 C FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 2 i 1 llicencies del Tipus Muntanya Plus

2

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Girona – Agost 2020

*La
*La
*La
*La
*La
*La

Modalitat Sub-18 D FEEC inclou 2 llicencies del Tipus Muntanya Plus
Modalitat Majors A FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 234 i 71 llicencies del Tipus Muntanya Plus
Modalitat Majors B FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 37 i 34 llicencies del Tipus Muntanya Plus
Modalitat Majors C FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 374 i 477 llicencies del Tipus Muntanya Plus
Modalitat Majors D FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 272 i 564 llicencies del Tipus Muntanya Plus
Modalitat Majors E FEEC+FEDME inclou 2 llicencies del Tipus Muntanya Plus

Nombre de federats
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Sub-14

Sub-17

Sub-18 Majors A Majors B Majors C Majors D Majors E Sense
Asseg.

Llicències habilitades
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Sub-14

Sub-17

Sub-18 Majors A Majors B Majors C Majors D Majors E Sense
Asseg.

FEEC

FEEC + FEDME
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Evolució del nombre de llicències
FEEC (2004 - 2019)

Any

200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9

Llicències

21.282
23.846

45.000

25.261

40.000

26.389

35.000
30.000

28.463
30.975
34.961
36.576

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

37.846
36.701

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37.739
38.234
39.888
41.102
41.303
41.794
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Evolució del nombre de llicències per sexe (2009-2019)
Any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Homes
20.948
67,74%
23.579
67,44%
24.466
66,89%
25.328
66,92%
24.719
67,35%
25.351
67,17%
25.517
66,74%
26.332
66,01%
26.846
65,32%
26.759
64,79%
26.814
64,16%

Dones
9.991
32,26%
11.382
32,56%
12.110
33,11%
12.518
33,07%
11.982
32,65%
12.388
32,83%
12.717
33,26%
13.556
33,99%
14.256
34,68%
14.544
35,21%
14.980
35,84%

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Homes

Dones

Evolució del nombre d’entitats (20042019)
Any
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Entitats
321
332
340
347
355
374
396
406
418
427
432
432
431
432
420
417

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Nombre de socis de les entitats (2004 - 2019)
Any
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Socis Entitats
57.971
61.372
61.808
63.150
63.399
65.305
63.712
67.300
69.067
72.623
73.139
74.796
73.726
73.926
76.581
79.141

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Creixement interanual de llicències (1999 - 2019)

Any
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Llicències
13.382
15.449
17.185
18.495
20.122
21.282
23.846
25.261
26.389
28.463
30.975
34.961
36.576
37.846
36.701
37.739
38.234
39.888
41.102
41.303
41.794

Increment
Interanual
+1.867
+2.067
+1.736
+1.310
+1.627
+1.160
+2.564
+1.415
+1.128
+2.074
+2.512
+3.986
+1.615
+1.270
-1.145
+1.038
+495
+1.654
+1.214
+201
+491

Increment
Interanual
Acumulat
+3.904
+5.971
+7.707
+9.017
+10.644
+11.804
+14.368
+15.783
+16.911
+18.985
+21.497
+25.483
+27.098
+28.359
+27.223
+28.261
+28.756
+30.410
+31.624
+31.825
+32.316
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45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

Llicències
Increment
Increment Interanual
Acumulat

20.000
15.000
10.000
5.000

19

17

20

15

20

13

20

11

20

20

09

07

20

20

05

03

20

01

20

-5.000

20

19

99

0
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Distribució geogràfica dels federats 2019

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

Percentatge
3.021
7.533
1.707
7.142
5.125
1.669
3.380
859
4.622
2.964
1.781
1.991
41.794

7,23%
18,02%
4,08%
17,09%
12,26%
3,99%
8,09%
2,06%
11,06%
7,09%
4,26%
4,77%
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Quadre general de llicències 2019

Categories

Habilitació
llicència

FEEC
Sub-14
FEEC+FEDME

FEEC
Sub-17
FEEC+FEDME

FEEC
Sub-18
FEEC+FEDME

FEEC
Major
FEEC+FEDME

FEEC
Llicències
anuals

Llicències
temporals

Sexe

Modalitat
C
1.667
1.309
2.976
142
114
256
463
348
811
91
64
155

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

Totals

D
321
274
595
107
82
189
124
103
227
77
33
110

1.988
1.583
3.571
249
196
445
587
451
1.038
168
97
265

4.016

1.303

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

A
17
25
42
4
0
4
4.518
4.691
9.209
342
288
630

B
0
0
0
1
0
1
622
277
899
148
68
216

C
79
44
123
27
16
43
6.354
2.745
9.099
2.842
1.155
3.997

D
29
18
47
27
5
32
4.416
1.823
6.239
4.387
1.498
5.885

E
0
0
0
0
0
0
2
0
2
7
0
7

125
87
212
292
59
21
80
15.912
9.536
25.448
36.183
7.726
3.009
10.735

Total

9.251

899

13.009

7.108

2

30.269
41.794

FEEC+FEDME

Total

634

217

TOTAL

9.885

1.116

4.451

6.216

7

11.525

17.460 13.324

9

41.794 53.749
11.955
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7.2. ÀREA D’ENTITATS
Poques novetats per aquest any 2019. La contenció
pressupostària ha estat determinant per no poder posar en
marxa nous projectes i destinar nous recursos a les entitats,
pero amb el ferm compromís de no reduïr cap anteriors. Ens
fixem com objectiu principal el facilitar les gestions, destinar
tots els recursos possibles i la de transmetre tota aquella
informació que sigui d’interès pel funcionament de les entitats.
La tramitació de les
llicències
federatives, amb el
reforç de recursos
humans, ha deixat
de suposar un greu
problema
de
concentració
de
tasques
administratives
a
l’inici de l’any. Aquest 2019 ha fet 10 anys des de que es va
començar a treballar en el desenvolupament d’una eina per a la
tramitació de les llicències federatives, han estat 10 anys
utilitzant l’aplicatiu de PlayOFF i amb l’objectiu final assolit.

ENTITATS
VEGUERIES
RECURSOS
LEGISLACIÓ

INFORMACIÓ
BIBLIOTEQUES
CULTURA
LLICÈNCIES
FORMACIÓ
CONVENIS

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

SUBVENCIONS

El treball amb les Divisions Territorials ha estat constant a fi
d’establir unes línies directes d’informació i de resolució de
conflictes. La reunió mensual del Consell de la FEEC, on
participen tots els Veguers i Vegueres i que representen tot el
territori, és el principal punt de trobada per a debatre tot allò
que sigui d’interès federatiu.
L’atenció personal, telefònica i telemàtica és tasca diària i
permet resoldre ràpidament qualsevol gestió.
Fem un curt repàs per les accions més significatives de l’any
2019:
*dades a gener de 2019
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Entitats i socis 2019*
15625
3125
625
125
25
5
1
Entitats
Socis

5.796

1.503
38

52

Baix

Bcn

38

52

4.052

22

11.756 8.806

52

Mrsm Vallès
22

52

53

3.459 6.058

18

53

1.842

21

6.691 6.766 4.156

31

36

28

2.169

17

Regió Regió Regió Regió Regió Regió Regió Regió
2
3
4
5
6
7
8
9
53
18
53
21
31
36
28
17

5.796 1.503 4.052 11.756 8.806 3.459 6.058 1.842 6.691 6.766 4.156 2.169
Entitats

Socis

Àrea Privada
L’Àrea Privada del web de la FEEC ja és una eïna consolidada per a les entitats ja que
recopila molta de la informació necessària, ja sigui per demanar una subvenció per a
activitats, sol·licitar l’obertura de les inscripcions d’un esdeveniment, demanar un
material o publicar una notícia a l’agenda del web de la FEEC. Durant aquest any
2019, malauradament ha estat en precari amb la dificultat o impossibilitat d’accedir a
continguts, però amb l’objectiu proper en el nou web que s’ estava dissenyant de poder
donar més visibilitat i utilitats.

Fitxa de dades
Recordem la importància que té la actualització de la fitxa de dades que la FEEC ha
de disposar de cada entitat i que es realitza fàcilment i en minuts des de l’aplicatiu
PlayOff. Com marquen els estatuts de la FEEC, les entitats han d’actualitzar aquestes
dades durant els primers mesos de l’any però poden seguir fen les actualitzacions
necessàries durant tot l’any en cas de canviar de direcció de l’entitat, enviament de les
llicències o la adreça de correu electrònic. El numero de socis, només es pot modificar
durant els dos primers mesos de l’any. És important aquesta actualització pel
cobrament de la quota federativa i per poder contactar amb els responsables de
l’entitat en cas algun requeriment administratiu o d’un accident d’algún dels seus
socios i/o sòcies.
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Programa de “Suport a les biblioteques”
Finalitzem l’any amb un increment d’entitats al Programa
de Suport a les Biblioteques que va arribar al seu setè any
consecutiu. En concret s’hi han afegit set noves, arribant a
un total de 75 entitats a tot Catalunya.

Editorial Alpina
Cossetània
Desnivel
Editorial Piolet

40 entitats
8 entitats
6 entitats
1 entitat

Un any més, s’ha apostat per les editorials de caire excursionista repartint més de
3.000 llibres i mapes entre totes les entitats del programa.

Suport de recursos materials
Aquests 2019 les carpes han
circulat per diferents activitats
organitzades per les entitats
arreu del territori i s’han anat
adquirint més rotlles de cinta
biodegradable donada la
gran demanada de les
entitats per senyalitzar els
recorreguts.
Fruit d’aquest intens ús ja
s’han realitzat noves gestions i compres per al manteniment i renovació d’aquest tipus
de material.
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Llei de protecció de dades (LOPD)
Com cada any, l’Àrea d’Entitats busca facilitar el compliment de les
normatives i les gestions administratives de les entitats a través de
convenis i acords amb diferents empreses que coneguin el nostre
perfil associatiu i que puguin oferir un preu just i reduït.

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

DADES:
DESEMBRE 2019
417 ENTITATS
FEDERADES
79.141 SOCIS
D’ENTITATS

Convenis per a activitats
Hem mantingut la totalitat dels convenis signats amb les entitats amb
l’objectiu de donar continuïtat a totes elles, valorant la seva història,
treball, tradició i fomentant l’excursionisme històric, present i futur.
El 2019 es van signar diferents convenis i es van repartir més de
7.000€ per a les diferents activitats.

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

41.794
LLICÈNCIES
FEDERATIVES:
14.980 DONES
i
26.814 HOMES
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Subvencions activitats territorials, culturals, infantils-juvenils,
extraordinàries i d’aniversaris.
El 2019 es van repartir un total 78.693,47 € en aquests conceptes.
Dels 60.000€ pressupostats per a les subvencions territorials i distribuïts des de les
diferents assemblees territorials, s’han repartit 54.093,47 €
Pel que fa a les subvencions Culturals, Infantils/Juvenils i Extraordinàries, es van
pressupostar 24.000€ (12.000€ per les culturals, 5.000€ per els infantils i juvenils i
7.000€ per les extraordinàries) i s’ha repartit un total de 20.850€. Atenent a l’increment
de solicituts per activitats infantils i juvenils, vem doblar la quantia a distribuïr 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 2019

Territorials
Baix
Llobregat
Barcelonès

3.720,00 €

Culturals

Infantil/
Extraordinàri Aniversaris
es

Total

1.125,00 €

875,00 €

600,00 €

6.320,00 €

8.568,00 €

2.500,00 €

750,00 €

0,00 €

11.818,00 €

Maresme

3.106,00 €

400,00 €

1.300,00 €

0,00 €

4.806,00 €

Vallès

7.570,31 €

2.075,00 €

2.300,00 €

750,00 €

12.695,31 €

Regió 2

7.023,94 €

275,00 €

1.275,00 €

1.800,00 €

10.373,94 €

Regió 3

2.575,95 €

1.775,00 €

425,00 €

0,00 €

4.775,95 €

Regió 4

5.500,00 €

650,00 €

0,00 €

600,00 €

6.750,00 €

Regió 5

1.999,00 €

0,00, €

0,00 €

0,00 €

1.999,00 €

Regió 6

4.666,75 €

1.200,00 €

275,00 €

0,00 €

6.141,75 €

Regió 7

5.563,52 €

1.000,00 €

400,00 €

0,00 €

6.963,52 €

Regió 8

3.800,00 €

500,00 €

600,00 €

0,00 €

4.900,00 €

Regió 9

0,00 €
54.093,47 €

350,00 €

800,00 €

0,00 €

1.150,00 €

11.850

9.000,00 €

3.750,00 €

78.693,47 €

TOTAL
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417 ENTITATS

LA PARTICIPACIÓ DE LES
ENTITATS A LES

406 ENTITATS AMB LA
LLEI DE PROTECCIÓ
DE DADES
ACTIVADA(*):

REUNIONS DE VEGUERIA

(*)segons informació de
les pròpies entitats a 31
desembre

PLURALITAT, EL TREBALL

ÉS IMPRESCINDIBLE A FI
DE GARANTIR LA
COMÚ, LA
CANALITZACIÓ DE LA
INFORMACIÓ I DE LES
DEMANDES I LA

DIVERSITAT TERRITORIAL.

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

vigent: 229
caducat : 188

LA FIGURA DEL

(*)segons la última
Assemblea FEEC 11/2019

TERRITORIAL I DEL SEU

REPRESENTANT
EQUIP ÉS
IMPRESCINDIBLE EN
AQUESTA MISSIÓ .
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Consell General de la FEEC
L’assistència al Consell General de la FEEC es fonamental per l’intercanvi d’informació
FEEC - Entitats - FEEC.
Els i les representants territorials són els encarregats de transmetre la informació que
es
dona
al
Consell a totes les
entitats de la seva
Vegueria també de
reportar
tots
aquells dubtes o
informació
del
territori a la FEEC.
L’Area d’Entitats
té un paper clau a
l’assitència
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

Trobades amb les Assemblees Territorials
Els membres de la Junta Directiva ens hem desplaçat a les diferents reunions de les
Assembles Territorials, quan hem estat convidats pels seus representants a fi de donar
suport, assistir a processos electorals, informar i explicar temes d’interès general.
Treballem per fer d’aquestes assembles punts de debat i de recollida de propostes
Destaquem la important quantitat de reunions convocades a les diferentes vegueries
que han permès informar a totes les entitats participants dels temes federatius més
importants, així com a recollir les seves dubtes i/o queixes.
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7.3. ÀREA D’EXCURSIONISME
L’Àrea d’Excursionisme gestiona totes les activitats esportives no competitives, amb
una clara voluntat de ser una ajuda per a les Entitats per realitzar les seves activitats i
dinamitzar noves accions on aquestes tinguin un clar protagonisme. En aquest sentit
volem i necessitem escoltar totes les propostes que siguin oportunes i encaixin en el
projecte de l’àrea i de la federació.
El 2019 ha estat un any en que s’han consolidat projectes iniciats en anys anteriors,
assentant iniciatives i amb incorporacions pel que fa a col·laboradors.

Organigrama
Per part de la junta, entre vocals i col·laboradors hi ha hagut els membres següents:

-

Joan Huertos / Cap de l’Àrea
Antoni Ricart
Jordi Gassiot
Concep Miró
Silvano Bendinelli
Josep Pérez

Que s’han encarregat de les següents disciplines esportives o esdeveniments socioculturals:
Josep Pérez:
- Aplec Excursionista dels Països Catalans
- Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
- Cançó de Muntanya
- Verdaguer excursionista
Silvano Bendinelli:
- Marxa Nòrdica
Jordi Gassiot:
- Escalada
- Vies Ferrades
Concep Miró:
- Esquí de muntanya
- Raquetes de neu
- Alpinisme
Antoni Ricard:
- Caminades de resistència
- BTT
- 100 Cims
17
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-

Campaments

Joan Huertos:
- Barrancs
- Marxa aquàtica
S’ha treballat amb els següents Comitès, formats per:
Barrancs:
Francisco Sánchez
Lluís Beardo
Marc Prats
Olga Arcos
Xavi Guerrero
Jaume Gamell
Joan Huertos
Marxa Nòrdica:
- Marc Moreno
- Pep Barberà
- Fernando Bartolomé
- Sergi Garcia
- Joaquim Gili
- Jordi Martínez
- Carlos Redón
- Xavier Ortega
- Joan Antoni Rovira
- Anna Puig
- Manolo Barcia
- Joan Abelló
- Ramon Bruno
- Toni Duart
- Jordi Pau Caballero
- Montse Grau Poch
Caminades de Resistència:
- Pedro Bonías
- Xavier Capdevila
- Josep M. Tomàs
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Cent Cims:
- Fernando Ferrer
- Fermí Azcona
- Constantí Torres
- Montse Ros
- Martà Farrà
- Josep M. Bardají
- Josep Pairó
- Òscar Argudo
- Josep Manuel Soriano
- Joan M. Vives.
El correu electrònic de contacte és: 100cims@feec.cat

ACTIVITATS ESPORTIVES
Barrancs
S’ha treballat en el reequipament del barranc de
Sant Aniol, que s’acabarà de completar aquest
any. Es va aprofitar aquest reequipament per fer
unes jornades formatives sobre instal·lacions en
barrancs, amb una participació de 10 persones
que és el límit que estableix el parc de l'Alta
garrotxa per aquests descens.
Es va fer la trobada Gorgsa orelló, organitzada
pel Centre Excursionista de Torelló,amb gairebé
un centenar de persones entre participants i
organitzadors.
També es va fer la primera edició de les Goiates
Barranqueres, una trobada exclusivament
femenina, amb un gran èxit de participació.
L'import de les inscripcions d'aquesta trobada va
ser donat íntegrament a una associació d'ajuda
a les dones que han patit càncer de mama.
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Marxa Nòrdica
El Circuït Català de Marxa Nòrdica va
comptar amb 286 participants federats,
una molt bona participació que
valorem molt positivament en aquest
segon any d’aquest Circuit.
Hi van prendre part 15 entitats, i es va
reconèixer merescuda la participació
d’una desena de federats que havien
realitzat el 75% de les marxes.
Tot plegat segur que ha estat una
bona llavor de cara als següents anys.

Caminades de resistència
Es va dur a terme el Circuit Català de
Caminades de Resistència 2019, amb
un total de 22 caminades
programades,repartides pràcticament
per tot el territori i una valoració
general del Circuit molt satisfactòria.
Com ja es va fer l’any anterior es va
tornar al sistema de puntuació antic,
puntuant distància i desnivell, fet que
altre cop va fer que hi hagués més
federats que obtinguessin el
reconeixement de participació, arribant
fins als 67 reconeguts i reconegudes
membres de la FEEC.
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Raquetes de neu
S’ha fet com cada any el circuït
popular de Raquetes de Neu que
gaudeix d’una bona participació, tot i
que hi ha una petita mancança
d’entitats organitzadores. En total en
van ser 3 raquetades amb una
participació total superior a les 500
persones; d’aquestes 73 federades
que es mereixen el nostre
reconeixement.

BTT
El Rodacamins és la nova proposta de la
FEEC per la bicicleta de muntanya. Amb
aquesta nova modalitat el que es busca és
fer sortides amb bicicleta per tot el territori,
organitzades per diferents entitats, alhora
que es potencia la participació dels
excursionistes en les activitats
organitzades per les entitats.
El 2019, primer any del Circuit
Rodacamins (Excursions en btt) ha
compatat amb 8 propostes de les que
només s’han pogut realitzar 7. La
RodaCEC es va tenir que suspendre per
motius meteorològics.
Hi ha hagut més de 80 participants
federats del quals 3 han obtingut un
merescudíssim reconeixement per haverhi participat en un mínim del 75%.
També s’han subvencionat les següents
activitats:
Club Falcons Sabadell
14a La Falconada de Sabadell
Centre Excta. Esquirol Isards: Esquirol Blanes
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Escalada
S’ha subvencionat amb material a quatre
entitats que ho varen sol·licitar per fer
reequipaments de vies:
- UEC Bagà
- Centre Excta. Badalona
- Agrupació Excta. Talaia
- Centre Excta. Alta Ribagorça
S’ha treballat amb Parcs Naturals per ser
referent de consulta en temes
d’escalada, als quals se’la ha explicat el
projecte d’ ESCALADA I
SOSTENIBILITAT, que estem duent a
terme.
Es va col·laborar com cada any amb el
Grup Cavall Bernat que va celebrar els
seus 40 anys d’història amb una trobada
a Monistrol de Montserrat, el 31 de març.
Com cada any, s’imposaren les medalles
als nous cavallistes i es va retre
homenatge a tres destacats escaladors.
Els homenatjats van ser Jordi Pons i
Sanginés, Albert Iglesias i Coderch i
Joan Quintana i Paredes.

També es va celebrar la trobada de
Pubilles Escaladores en la que cent vinti-cinc pubilles es van trobar a Camarasa
el cap de setmana de l’1 i 2 de juny. El
punt de trobada va ser a Camarasa i cal
agrair a l’Ajuntament de la vila, la seva
col·laboració i facilitats donades.
Es va col·laborar en la V edició del Dry
tooling festival organitzat pel Grup
excursionista Manlleu
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Campaments
S’han subvencionat les següents activitats:
Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya
Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya

37è Campament Infantil
30è Campament General de
Muntanya

100 Cims

La Trobada dels “100 Cims“, organitzada pel
Centre Excursionista Esquirol, va arribar a les
onze edicions el passat 12 de maig. La jornada
va començar amb la concentració dels
participants al davant de la seu de l’entitat
organitzadora, amb gairebé 200 participants.
Després de la benvinguda de part de Quim Pla,
president del Centre Excursionista Esquirol, i de
l’alcalde de la localitat, Àlex Montanyà, es va
començar amb el lliurament dels premis dels
concurs “Fotocims” i del concurs literari dels
“100 Cims”. Seguidament, un membre del
Comitè va prendre la paraula per explicar als
assistents els canvis en la normativa del repte
dels “100 Cims” que hi haurà a partir del dia 1
de juliol de 2019.
Es va lliurar una placa a les tres entitats que
havien assolit les 2.000 ascensions dels seus
socis; el reconeixement als federats que van
assolir “2×100 Cims”, que eren 27; i als que van
assolir “3x100Cims”, que eren 7. Els
protagonistes de la jornada van ser els 92
federats que van completar el repte dels “100
Cims” durant l’any 2018 i que van omplir
completament l’escenari.
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Marxa aquàtica
El 2 i 3 de febrer Roses es va convertit en la capital de la marxa aquàtica. La ciutat
empordanesa va acollir a més de 200 participants de quatre països diferents,
aconseguint batre el rècord de participació malgrat una jornada marcada per la pluja i
la tramuntana, en el que va estar la primera de les proves del circuit internacional de
l’especialitat. L’Associació Excursionista Cabirols de Roses a ser l’encarregada
d’organitzar la competició conjuntament amb la Fédération Française de la
Randonnée.
Les proves incloses en la competició van ser, per una banda, la de 400 metres
realitzada per parelles en les categories femenina, masculina i mixta, amb un circuit
d’eslàlom i mitjançant eliminatòries directes. Per l’altre banda, la prova de 100 metres
també era d’eslàlom tot i que va consistir en format individual i cronometrat.
El vicepresident de la FEEC, Josep Casanovas, va anunciar en la cerimònia de
lliurement de premis de la competició que l’any 2020 el circuit de marxa aquàtica
tornarà a passar per Catalunya. Casanovas va convidar a tots el participants per
trobar-se el mes de maig del 2020 a Salou.
A l’acte de clausura de l’Open el president de la FEEC, Jordi Merino, va agrair el
suport rebut per part de la FFRP qui mitançant la seva representant Sophie Chipon va
anunciar que la Marxa Aquàtica serà esport oficial en els pròxim Jocs Mediterranis de
platja. El representant territorial de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat,
Josep Pujols i l’alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, van presidir un acte on es va
recòneixer també l’estrena de la Selecció Catalana de l’especialitat.
La FFRP perseguia batre un nou rècord Guinness durant aquesta edició de l’Open
Internacional, aconseguint posar a més de 253 participants practicant la marxa
aquàtica a la badia. El fort temporal amb vents de més de 50 quilòmetres continguts i
ratxes que s’apropaven als 100 quilòmetres per hora, sumat al mal estat de la mar va
obligar a la organització aconsellada per la FEEC ha suspendre el possible rècord que
estava previst.
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ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
El Monestir de Montserrat va ser, el diumenge 24 de febrer, l’escenari de la
cinquantena renovació de la Flama de la Llengua Catalana.
Per tal de celebrar aquest mig segle, s’ha volgut recuperar l’esperit original de la
primera renovació i tornar a fer el recorregut que va fer aquella primera Flama. Així, la
Flama es va encendre a Prada (Conflent) el 18 de febrer i va viatjar per camins de
muntanya fins arribar a Montserrat.
Enguany, amb motiu d’aquest mig segle, diferents entitats s’han encarregat de
realitzar els set trams en què s’ha dividit el recorregut fins arribar a Montserrat. El camí
de la Flama va començar, a càrrec del CEC i el CE de Lleida, amb una ruta entre el
refugi de Merialles i Camprodon. L’etapa de dimarts portà la Flama des del nord de
Ripollès fins a la seva capital, Ripoll, passant per Sant Joan de les Abadesses on va
fer una aturada al monestir. El CE Olot va ser l’encarregat de fer aquest tram per
terres del Ripollès, acompanyat pel CE d’Abrera. Des de Ripoll, la Flama es va dirigir
fins a la Gleva en un tram que van fer cinc entitats de la ciutat de Reus i el CE de
Lleida. Un cop superat l’equador del recorregut, dijous, el CM Mollet, la UE
Matadepera, el CE Castellar i el CM de Sant Cugat es van encarregar de fer arribar la
Flama de la Gleva a Moià.
L’AE Talaia, la UEC Barcelona i el SE Ateneu Santjustenc agafen el relleu de la Flama
en la penúltima etapa
Amb les vistes de Montserrat ja a prop, la Flama va dormir la nit de divendres a la
capital del Bages. El tram entre Moià i Manresa el va fer la UE de Sabadell, la UEC de
Gràcia i la IGD Flama del Canigó. Tot i ser un tram més aviat curt, la vigília del
diumenge 24 de febrer la Flama va fer parada a Santa Cecília, en un tram que va anar
a càrrec de l’AE Talaia, la UEC Barcelona i el SE Ateneu Santjustenc. El Grup Cavall
Bernat va ser l’encarregat de fer arribar la Flama fins a Montserrat.
Un cop a Montserrat, la Flama de la Llengua ha estat rebuda pel Pare Abat i ha estat
dipositada a l’atri del Santuari, cremant a la llàntia que mantindrà viva la Flama durant
tot l’any, sota el lema “L’encengué la fe, la portà l’esforç i la manté la voluntat d’un
poble”.
L’homenatge ha comptat amb la participació dels castellers Pallagos del Conflent,
Castellers del Riberal, Castellers de Terrassa i la Muixeranga de la Plana. L’acte
cultural ha acabat amb un dinar de germanor a la plaça del monestir.
Aquesta celebració deixa palesa la voluntat del poble per mantenir ben viva la llengua
catalana homenatjant a Pompeu Fabra, ja que el 1969 es va acordar que cada any
una entitat diferent organitzaria la Renovació de la Flama i, des de 1970, s’ha celebrat
aquesta renovació de forma ininterrompuda.
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Cançó de Muntanya
Anualment i de forma itinerant aquesta festa té per objectiu aplegar en diferents indrets
de Catalunya les corals o grups cantaires, tant d’entitats excursionistes com d’altres
entitats, per realitzar un festival de cançons tradicionals, populars i muntanyenques.
Cinc cors i corals de luxe van protagonitzar la 54a Festa de la
Cançó de Muntanya el diumenge 2 de juny. Un dia magnífic els
va acompanyar durant tot el dia als jardinets de la Caixa de
Sabadell.
Organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, la Festa de
la Cançó de Muntanya va començar a les 9 del matí amb la
rebuda de les corals i un bon esmorzar. L’organització havia
preparat visites guiades a museus i edificis emblemàtics de
Sabadell, com són el Museu de Paleontologia i l’edifici
modernista de la seu central de l’antiga Caixa de Sabadell.
A mig matí es va dur a terme l’acte central, el concert dels cinc cors i corals d’arreu del
territori: el cor CET de Cants del Centre Excursionista de Terrassa, la Coral
Madrigalistes de Catalunya de l’Agrupació Excursionista de Catalunya, la Coral Núria
de la UEC de Gràcia, la Coral La Llum del Centre Excursionista Sant Feliu i els
amfitrions, la Coral la Carena de la Unió Excursionista de Sabadell.
L’acte va culminar amb un dinar de germanor i la posterior cantada conjunta del cant
dels adéus.

Diada Verdaguer Excursionista
La Diada Verdaguer Excursionista va arribar a la 16a edició amb un canvi important
d’ubicació. Si fins ara les primeres quinze edicions s’havien celebrat a Vil·la Joana,
masia on passà els últims dies el poeta, a partir d’ara s’ha convertit en una activitat
itinerant que serà organitzada cada any per un centre excursionista diferent. Així, el
passat 18 de maig, es va dur a terme a Folgueroles (Osona) aquesta iniciativa
organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya juntament amb la FEEC i la
Fundació Verdaguer, amb l’objectiu de reivindicar la figura de mossèn Cinto Verdaguer
com a excursionista.
Durant tot el dia es van realitzar diferents activitats culturals relacionades amb el poeta
català. La cita va començar amb una trobada a Folgueroles, a la Casa Museu
Verdaguer. Més tard, els més caminadors van poder gaudir d’una excursió circular, de
7,7 quilòmetres. Durant el recorregut es van visitar diferents indrets com Folgueroles,
l’ermita de la Mare de Déu de la Damunt, les escales del Foquers, el Banús, el pont
del torrent del Raigat, el Rastell de l’Ariet, el pont del Gelabert, Sant Jordi de
Puigseslloses i el dolmen de Puigseslloses. Pels menys caminadors, es va organitzar
una visita a la Casa Museu Verdaguer, aprofitant el dia internacional dels museus.
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Aplec Excursionista dels Països Catalans
XLIII Aplec Excursionista dels Països Catalans es va
celebrar els dies 31 d´octubre i 1, 2 i 3 de novembre
al poble d´Arles de Tec, de l´Alt Vallespir actualment
també Sud Canigó, organitzat conjuntament entre
Randonnées Vall’respir d´Amélie les Bains, el Club
Pyrénéen d’Arles Sur Tech, el Grup Excursionista
Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans i Delit Tenim
de Prats de Molló, amb el recolzament de les
autoritats locals, voluntaris i del Centre de Plena
Natura, on es realitzaren els actes de l´Aplec.
A l´Aplec van participar en total 580 persones de les
quals 130 eren voluntaris. La mitjana d´edat dels
participants va ser de 58 anys.
La inauguració es va fer al poliesportiu del Centre de
Plena Natura a les 18:30 del dijous dia 31 d´octubre
on també estava en Josep Maria Silvestre i els
veguers en Francesc Francès i en Joan Mitjavila.
Autoritats i Organitzadors van donar la benvinguda
als assistents.
En primer lloc va parlar en René Bantoure president de la Mancomunitat de Municipis
de l´Alt Vallespir i Batlle d´Arles de Tec, i seguidament dues col·laboradores
qualificades, després en René va donar la paraula a en Josep Pérez en representació
de la FEEC i a continuació va parlar en Josep Puigvert, Director de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà.
Durant els dies 1 i 2 de novembre, es van programar 11 excursions de diferents nivells
i tres sortides culturals pel mati i dues conferencies a la tarda, respectivament.
L´últim dia, el de cloenda, es va fer una visita cultural al poble i a l´Abadia de Stª Maria
d´Arles de Tec. I la plantada de l´Arbre Commemoratiu amb el traspàs de la Bandera
de l´Aplec van posar el punt final. En l´acte d´ agraïment i comiat per part de les
autoritats i de la representant de la FEEC na Carme Delgado , en René Bantoure,
President de la Comunitat de Municipis i Batlle d´Arles de Tec va fer el traspàs de la
bandera de l´Aplec als representants del Centre Excursionista d´ Alcoi (l’Alcoià, País
Valencià), poble que com hem dit, acollirà l´Aplec de l´any 2020.

7.4. ÀREA DE LLEURE
Subvencions de lleure
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El 2019 es va mantenir la quantitat destinada a les subvencions de lleure. Es van
concedir 14 subvencions, 6 de les quals a entitats que no n'havien demanat el 2018.

Campament General Infantil
El Centre Excursionista de Catalunya va organitzar el Campament General Infantil de
Catalunya a Estaron (Pallars Sobirà), destinat a joves d'entre 6 i 13 anys.

Calendari de campaments
Es va enviar una circular per preparar un calendari conjunt de campaments infantils i
d'adults, però no va tenir una bona resposta i finalment es va decidir no editar-lo.

Calendari de marxes infantils
Es va editar per primera vegada un calendari de les marxes infantils que organitzen les
entitats FEEC d’arreu del territori. S'hi van incloure 6 proves de marxes de regularitat i
d'orientació.

Curs de monitors de lleure
Es va fer difusió del curs de monitors de lleure que va organitzar el Moviment Azimut
juntament amb l’Escola Educa Lleure.

7.5. ÀREA DE NATURA
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S’ha tornat a signar el conveni de col·laboració amb Mountain Wilderness
Catalunya. S’anirà participant en totes les Accions de neteja que es facin.
Es continua participant en les reunions i actes que es poden, en el Consell de
Protecció de la Natura de la Generalitat.
S’està treballant a fer el quadre de tots els representants FEEC dels Parcs
naturals de tot Catalunya. S’ha fet ja la carta de presentació dels representants
a la Generalitat i a la Diputació. També s’ha estat en contacte amb totes les
Vegueries per informar i promocionar aquesta iniciativa. Es té previst fer una
reunió telemàtica al setembre entre tots els representants dels Parcs confirmats
i els veguers per plantejar els criteris de treball i començar a funcionar.

7.6. ÀREA DE TERRITORI
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COMITÈ DE REFUGIS
Obres de millora al refugi Sant Jordi
Durant l’estiu de 2019 es va dur a terme una actuació de millora al refugi Sant Jordi,
situat al Parc Natural del Cadí-Moixeró, al terme municipal de Guardiola de Berguedà.
L’actuació va consistir en tres accions principals: la millora del sistema de depuració
d’aigües residuals mitjançant la substitució de la fossa sèptica (acció inclosa dins
d’una de les accions previstes del projecte ENTREPYR II), la completa renovació de
les instal·lacions del refugi (aigua, sistema de calefacció, gas, electricitat de
l’equipament, així com també una reforma a la cuina del refugi) i, segurament la més
vistosa, l’ampliació de l’edifici mitjançant un mòdul prefabricat que augmenta de
manera significativa l’espai destinat a magatzem i zona de descans dels guardes.

Participació en la comissió de refugis liderada pel Consell
Català de l’Esport
Amb l’objectiu de regular els refugis de muntanya de Catalunya, durant el 2019 han
continuat les reunions periòdiques i la feina de recopilació d’informació associada a la
comissió de refugis de muntanya liderada pel Consell Català de l’Esport, i en la qual hi
participa de manera activa el Comitè de Refugis de la FEEC. Els objectius de la
Comissió són els següents:
 Revisió de la definició d’allò que es considera un refugi de muntanya, i de les
seves diferents tipologies
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Concreció dels usos, serveis i àmbits d’aplicació de les diferents tipologies de
refugi de muntanya, atenent a la màxima de la sostenibilitat
Compilació de la documentació i normativa sobre refugis de muntanya, pròpia i
dels països de l’entorn
Actualització de la informació sobre refugis de muntanya que hi ha abocada al
Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya
Relacionar les necessitats de recursos materials i d’altre índole que
requereixen els refugis de muntanya per a la seva adequació als usos i serveis
que s’hagin considerat que han de prestar als usuaris
Fer una anàlisi de quina ha de ser la tramitació urbanística, la gestió, titularitat i
intervenció pública dels diferents refugis existents avui a Catalunya
Valoració de quin ha de ser l’àmbit i l’abast normatiu que reguli els refugis de
muntanya a Catalunya. Analitzar la possible substantació jurídica o normativa
dels conceptes de seguretat, d’interès públic i d’utilitat social dels refugis de
muntanya

Participació en un Comitè de refugis del PN d’Aigüestortes
El Comitè de Refugis de la FEEC, l’abril de 2019, participa en la primera reunió del
recentment constituït Comitè de Refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. Una iniciativa del Parc que busca sumar sinergies en aquest sector de la
mà de tots els agents implicats (Parc, guardes de refugis, entitats gestores de refugis,
agents rurals...).

ENTREPYR II
Continuen les reunions periòdiques de seguiment del projecte. Com a novetat respecte
altres anys, durant l’estiu de 2019 se substitueix la fossa sèptica del refugi Sant Jordi,
una de les accions previstes per la FEEC dins del projecte ENTREPYR II.
Recordem que l’objectiu principal d’ENTREPYR II és donar continuïtat, però sobretot
ampliar, el projecte transfronterer 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 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
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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, 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 €.

Treball al nou web de la FEEC
Al llarg de l’any 2019 es treballa en l’elaboració de les noves fitxes de refugis que
apareixeran al futur nou web de la FEEC, en l’apartat de refugis.

COMITÈ DE SENDERS
Homologació dels següents senders
Al Parc del Montnegre i el Corredor
SL®-C 110: De Vallgorguina a Olzinelles (8,9 quilòmetres)
Al Parc de la Serralada Litoral
SL®-C 111: La ruta del Vedat (4,3 quilòmetres)
SL®-C 120: Les Fonts de Santa Maria de Martorelles (6,82 quilòmetres)
Al Parc de la Serralada de Marina
SL®-C 95: De Tiana al turó de Galzeran (7,6 quilòmetres)
SL®-C 140: La vall de Pomar (4,2 quilòmetres)
SL®-C 148: La font del Tort (2,9 quilòmetres)
SL®-C 149: De Sant Pere de Reixac al turó de les Maleses (5,5 quilòmetres)
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Al Parc del Castell de Montesquiu
PR®-C 214: Serra de Bufadors (12,00 quilòmetres)
SL®-C 130: Sant Moi (10,00 quilometres)
GR® 170: la vall del Llobregós
GR® 170 Etapa 1: Torà – Biosca (20,02 quilòmetres)
GR® 170 Etapa 2: Biosca - Sant Serni de Llanera (18,56 quilòmetres)
GR® 170 Etapa 3: Sant Serni de Llanera – Torà (23,22 quilòmetres)
GR® 170.1: Torà - Cruïlla del Bon Pas (4,97 quilòmetres)
GR® 170.2: Torà - Mas Masquita (10,00 quilòmetres)
GR® 170.3: Torà (pont de Fontanet) - Cruïlla Mas Marquilles / Camí del Solà (5,70
quilòmetres)
GR® 170.4: Sant Serni de Llanera - Mas Petja (7,60 quilòmetres)
GR® 270: el camí del Llobregat
GR® 270 Etapa 1: Castellar de n’Hug – Guardiola de Berguedà ( 21,24 quilòmetres)
GR® 270 Etapa 3: Berga – Puig-Reig (22,00 quilòmetres)
GR® 270 Etapa 4: Puig-Reig – Sallent (24,14 quilòmetres)
GR® 270 Etapa 6: El Pont de Vilomara i Rocafort – Monistrol de Montserrat (18,71
quilòmetres)
GR® 270 Etapa 8: Castellbisbal – Sant Joan d’Espí (19,77 quilòmetres)
GR® 270 Etapa 9: Sant Joan d’Espí – El Prat de Llobregat (10,18 quilòmetres)

Celebració de les III Jornades Nacionals de Senderisme
El Comitè Català de Senders de la FEEC va organitzar, amb el suport de l’Ajuntament
de la Selva del Camp i el Club Excursionista Arítjol, la tercera edició de les Jornades
Nacionals de Senderisme. La cita va ser a la Selva de Camp (Baix Camp), el 4 i el 5
de maig de 2019. Ponències i col·loquis relacionats amb els diferents àmbits del
senderisme van ser la tònica de la primera jornada, que va finalitzar amb un sopar de
germanor. L’endemà diumenge se celebrà una caminada conjunta per l’entorn de la
Selva del Camp, resseguint el traçat de part dels senders homologats que recorren el
terme municipal de la localitat: l’SL®-C 155, l’SL®-C 156 i l’SL®-C 157.

Catalonia Trek Festival
Entre el 3 i el 10 de maig de 2020 s’havia de celebrar la segona edició del Catalonia
Trek Festival, a Salou. Al llarg de 2019 es va treballar en tots els àmbits (disseny final
de les propostes, contacte amb els tècnics, petició de voluntaris, etc.). Tot plegat va
desembocar el setembre de 2019, amb la posada en marxa del web de l’esdeveniment
(www.cataloniatrekfestival.cat). Un mes després, es van obrir les inscripcions a través
del gestor del web de la FEEC.
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Participació al Salon Randonneur Lyon
De la mà de l’Agència Catalana de Turisme, la FEEC participar en la 13a edició del
Saló de Senderisme de Lyon, una de les fires més importants del sector turístic centrat
en l’excursionisme i el senderisme. Al llargs dels 3 dies de saló vam promocionar la
segona edició del Catalonia Trek Festival, que s’havia de celebrar a Salou entre el 3 i
el 10 de maig de 2020.

Participació en l’assemblea de la Federació Francesa de
Senderisme
Seguint amb la tasca de promoció del Catalonia Trek Festival, també vam participar a
l’assemblea anual de la Federació Francesa de Senderisme a Ferrières-en-Brie, entre
el 4 i el 6 d’abril de 2019.

Treball en la preparació del Congrés de la Federació Europea
de Senderisme
Durant el 2019 es va començar a treballar en l’organització de l’assemblea anual de la
Federació Europea de Senderisme (ERA). Si finalment es pot dur a terme se celebrarà
a Girona entre l’1 i el 4 d’octubre de 2019, amb l’epicentre a l’hotel Palau de Bellavista
by URH.
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VI Trobada Senderista Transfronterera a la portella de Mentet
La sisena edició de la Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus es va celebrar
l’1 de setembre de 2019, a la portella de Mentet, un dels tradicionals passos de
muntanya que uneixen el Ripollès i el Conflent. La trobada, organitzada per la FEEC i
el Comitè Departamental dels Pirineus Orientals de la Federació Francesa de
Senderisme (FFRP), amb el suport del Grup Pirinenc Excursionista Nord Català i el
Club Excursionista Ripoll, serveix per posar en valor els itineraris transfronterers que
uneixen el GR 11 espanyol amb el GR 10 francès. En aquest cas des d’Ulldeter es va
seguir el traçat del GR®T 76 fins a la portella de Mentet, on hi va haver un retrobament
dels senderistes catalans amb els seus companys francesos.

Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex
Se segueix publicant en cada número de la revista Vèrtex una fitxa excursionista a
doble pàgina d’un tram de sender de gran, petit recorregut o sender local, per a la
promoció de la xarxa de senders homologats de Catalunya.
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Novetats respecte els cuidadors de senders
Com a novetat, s’ofereix a tots els federats la possibilitat de ser cuidadors de senders,
tot i que la seva entitat no estigui interessada en el manteniment.

Participació en l’assemblea anual de la Federació Europea de
Senderisme
Participació en l’assemblea anual de la Federació Europea de Senderisme (Bad
Urach, Alemanya), entre el 17 i el 20 d’octubre. A banda de participar en l’assemblea
anual de la Federació europea, la FEEC va aprofitar l’ocasió per a presentar davant de
tots els delegats la segona edició del Catalonia Trek Festival (maig 2020) i l’assemblea
anual de l’ERA 2020, que en un principi s’ha de celebrar a Girona (de l’1 al 4
d’octubre) i que serà organitzada per la pròpia FEEC.

Treball al nou web de la FEEC
Al llarg de l’any 2019 es comença a treballar en l’elaboració de les noves fitxes de
senders que apareixeran al futur nou web de la FEEC, a l’apartat de senders. Degut a
la seva complexitat i volum, aquesta feina s’allargarà durant el 2020.

Informe sobre l’estat de la senyalització i els camins de Roses
Durant el 2018, arran d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Roses per realitzar un
informe sobre l'estat de la senyalització existent, l'estat actual dels camins i unes
propostes de millora sobre els resultats, es proposa la realització d'aquestes tasques
des de l'empresa 100 per 100 Muntanya SL, amb la subcontractació d'un tècnic de
senders FEEC que pugui facturar aquests serveis. Durant el 2019 es va presentar a
l’Ajuntament de Roses l’informe detallat de la feina realitzada.
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7.7. ÀREA TÈCNICA
El 2019 ha estat marcat per la decisió reiterada de la Junta Directiva de no ser
presents com a Selecció Catalana als Campionats d’Espanya.
Tot i la decisió, i tal i com es fa ver l’any passat, s’han ofert totes facilitats als
esportistes joves per poder assistir-hi com a entitat i no tallar la seva projecció i la
possibilitat de poder assistir als campionats europeus i mundials.
Per altra banda, s’ha constituït la Selecció Catalana d’Escalda en Gel i s’ha dut a
terme el primer Campionat de Catalunya de Snowrunning.

Activitats competitives realitzades durant el 2019
Escalada 6 proves:





Campionat d’Escalada en Bloc de Catalunya el més de maig
Campionat d’Escalada de Dificultat de Catalunya el mes de setembre
Campionat d’Escalada de Velocitat de Catalunya el mes de setembre
Opens: 2 proves, al febrer i a l’abril

El 2019 tampoc hi ha hagut Copa Catalana d’Escalada de Bloc i Dificultat. S’han fet 3
campionats de cada disciplina i un overall final amb premis en metàl·lic pels 5 primers i
primeres de categoria absoluta.
Per altra banda, el Comitè d’aquesta disciplina enguany no ha estat present a
l’Assemblea Internacional de la IFSC celebrada a Japó per motius d’agenda.
Curses per Muntanya: 26 proves
 18a Copa Catalana de Curses per Muntanya formada per 4 proves, de març a
setembre
 Opens: format per 17 proves, de gener a octubre
 9a Copa Catalana de Curses Verticals format per 4 proves, de maig a octubre
 Campionat de Curses de Muntanya Verticals a l’abril
 Campionat de Catalunya Universitari a l’abril (com a novetat d’aquest any)
 Campionat de Curses de Muntanya Individual al maig
 Campionat de Curses de Muntanya per Equips a l’octubre
 Campionat de Snowrunning el mes de febrer
Durant el 2019 s’han dut a terme les pràctiques del curs d’Àrbitre de Curses per
Muntanya iniciat el 2018.
El Campionat de Catalunya Universitari ha estat una novetat del calendari del 2019,
que s’ha coordinat gràcies a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Esport Català
Universitari (ECU) a partir de la prova Montescatano de la Joventut Atlètica Montcada.
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A més, s’ha celebrat per primera vegada el Campionat de Catalunya de Snowrunning
a Núria, amb la prova Polärtic i a través del CE Serralada.
El 2019, també com a novetat, es van dotar de premis en metàl·lic els 5 primers i 5
primeres classificats i classificades de la Copa Catalana de Curses Verticals.
I també s’ha assistit a l’Assemblea de la ISF celebrada a Limone el mes d’octubre.
Curses d’Ultraresistència: 6 proves
 8a Copa FEEC de Curses d’Ultraresistència per Muntanya, formada per 3
proves d’abril a octubre
 Campionat de Catalunya de Curses d’Ultraresistència per Muntanya individual
i per equips el mes de març
 Opens: 2 proves el mes d’octubre
El 2019 ve marcat per la fusió de les disciplines ultra i resistència per tal d’augmentar
la participació en aquest tipus de competició que s’havia vist reduït durant els anys
anteriors. S’ha dotat de premi en metàl·lic als 5 primers i primeres classificats de la
Copa Catalana d’Ultraresistència.
Com es porta duent a terme fa uns anys, des de l’Àrea Tècnica, juntament amb el Dr.
Brotons (metge 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 d’un metge FEEC a totes les proves de Copa i
Campionat de Catalunya.
Canicròs: 4 proves
 4 Proves del 9è Premi FEEC de Canicròs
El 2019 s’ha dut a terme per primera vegada la Copa Catalana de Canicròs de la
FEEC, després del canvi de reglament que es va fer el 2018 per la propera temporada.
Malgrat les bones intencions de la FEEC per impulsar el format copa per aquesta
disciplina, durant el 2019 s’han dut a terme reunions amb la FCEH per intentar lligar
una copa o prova conjunta de cara al 2020.

Esquí de Muntanya: 30 proves
 35a Copa Catalana FEEC Ferrino d’Esquí de Muntanya per equips, formada
per 3 proves de març a abril
 14a Copa Catalana de Curses Verticals FGC Mountain Series 6.0, formada
per 3 proves entre desembre de 2018 i gener de 2019
 Curses Open: 13 proves de desembre a març
 Curses Populars: 7 proves de gener a abril
 Campionat de Catalunya Individual al març
 Campionat de Catalunya per Equips al març
 Campionat de Catalunya de Curses Verticals al desembre
 Campionat de Catalunya Esprint al desembre
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El 2019 s’ha incorporat el Campionat de Catalunya Esprint. La Copa Catalana de
verticals i per Equips es va veure afectada per la manca de neu, fet que va fer
suspendre alguna de les proves del calendari. Degut a aquest fet, el Comitè es va
replantejar de cara al 2020 fer un altre tipus de Copa amb diferents disciplines.
Durant el 2019 es va veure un augment de la participació a les proves Open i
Populars.
Jordi Canals i Antoni Massagué han estat presents a la ISMF Assemblea que s’ha
celebrat a Turquia.
Raids d’Esports de Muntanya: 4 proves
 16a Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya, 4 proves de setembre a
novembre, una d’elles a la vegada Campionat de Catalunya
 Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya al setembre
El Campionat de Catalunya es va tornar a arbitrar com s’havia fet l’any anterior per
àrbitres de curses per muntanya avesats a fer Raids de Muntanya.
Raquetes de Neu: 3 proves
 12a Copa Catalana, formada per 3 proves – febrer a març. Les tres han estat
alhora curses de Circuit i una d’elles també al mateix temps Campionat de
Catalunya
 14è Circuit Català de Raquetes de Neu – 3 proves de febrer a març
 Campionat de Catalunya de raquetes de neu al març
Per primer any es va arbitrar el Campionat de Catalunya de raquetes de neu, amb
àrbitres de curses per muntanya amb coneixements de nivologia.
Al 2019 també s’hn dotat de premis en metàl·lic els 5 primers classificats i 5 primeres
classificades de la Copa.
Marxes Tècniques i de Regularitat: 9 proves
 21a Copa Catalana, formada per 8 proves de març a novembre
 Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i de Regularitat, a l’octubre

Alt nivell i expedicions
Alt Nivell i Expedicions (Premis Juanjo Garra)
Al 2019 no s’han convocat els Premis d’Alt Nivell d’Alpinisme perquè la intenció de
l’Àrea Tècnica ha estat allargar els terminis de les activitats per tal que aquestes es
pugiun entregar a la festa del centenari que s’ha de celebrar al novembre de 2020.
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Centres de Tecnificació
CTEMC (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya)




24 esportistes han format part del CTEMC (nois i noies amb edat compresa
entre els 15 i 23 anys) i 3 tècnics: Gil Orriols, Pau Gómez i Nil Cardona. El
Director del CTEMC ha estat en Pau Gómez i en Gil Orriols i el Nil Cardona els
tècnics de suport, el primer encarregant-se més de la gestió administrativa i el
segon i tercer més al treball de camp i en contacte amb els esportistes becats a
Font Romeu.
La temporada 2019/20 els tècnics del CTEM,C tal com porten fent altres
temporades anteriors treballen conjuntament amb tots els clubs que tenen
grups d’esquí de muntanya

TÈCNICS
NOM

ENTITAT

Gil Orriols Jansana

UNIÓ EXCURSIONISTA VIC

Pau Gómez Serrat

ASS. ESP. PALLARS

Nil Cardona Coll

CENTRE EXCTA. BANYOLES

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Enric Baños Tur

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Pau Carol Adroher

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Lluc Coll Escoda

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Tomeu Comellas Pagés

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Maria Costa Díez
Ot Ferrer Martínez

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Roger Fíguls Calvelo
Núria Gras Lloys

ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ANEU
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Pol Pastor Balaguer
Marc Ràdua Ivern
Jordi Rosselló Carreras

LA MOLINA CLUB D'ESPORTS
CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR (SE)
CLUB EXCTA. REDDIS

Ares Torra Gendrau

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Genís Esteva Agustí
Guillem Farriol Vancells
Narayan Macià Casanovas
Albert Pérez Anglès
Roger Puig Font

CLUB ESQUÍ GIRONA (SE)
UNIÓ EXCTA. MATADEPERA
UNIÓ EXCTA. VIC
CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA
CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE)

Paula Sellol Ballesta

LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

Núria Torra Gendrau

ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
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Albert Artís Caparrós
Pau Coll Turrà

UEC CORNELLÀ

Guillem Guillaumes Hubach

SKI CLUB CAMPRODON (SE)
SKI CLUB CAMPRODON (SE)

Sergi Lambea Pérez
Aribau Portilo Cortadella

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT
ASS.ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ



S’han fet un total de 3 competicions i 20 entrenaments, entre els que cal
destacar els Campionats de Catalunya.

CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)



12 esportistes han format part del CTAC (nois i noies amb edat compresrd
entre els 18 i 26 anys) i 2 tècnics.
Aquest 2019 ha estat l’últim del grup de l’equip d’alpinistes iniciat al 2017 i que
ha fet una convivència de 3 anys, que ha culminat el 2019 amb dues grans
expedicions en gel i en roca.
TÈCNICS
NOM

Adrià Chueca
Roger Cararach

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

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Júlia Busquets Escobet

CENTRE EXCTA. NAVÀS

Antoni Bach Valls

CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT

Marc de Vilalta Fernandez

CLUB EXCTA. I D’ACTIV. ESPORTIVES PIOLET NEGRE

Ruth Fornós Nebot

CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA

Ester Godina Fresquet

CLUB EXCTA. MADTEAM

Adrián Martinez Serrano

CENTRE EXCTA. PARETS

Sergi Ortega Navarro
Èric Periago Moreno

CLUB EXCTA. RIPOLL
CLUB EXCTA. PALAUTORDERA

Júlia Palomo de Udaeta

CLUB EXCTA. MADTEAM

Octavi Puntas Garcia

CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)

Albert Valpuesta Farré

CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA

Alex Moya Rodríguez

UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES ABADESSES



10 concentracions de les que cal destacar:

Escalada en gel:
o Estada al poble de Rjukan, Noruega
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Escalada en roca:
o Andes Bolivians. Cocoyo 2019 – Massís de l’Illampu
CTCMC (Centre de Tecnificació de Curses per Muntanya de Catalunya)



24 esportistes han format part del CTCMC (mois i noies amb edat compresa
entre els 14 i 19 anys ) i 3 tècnics.
El CTCMC ha augmentat el nombre d’esportistes reflexant la realitat
competitiva de les curses per muntanya en categories inferiors.
TÈCNICS
NOM

ENTITAT

Pere Rullan Esterelles

LA MOLINA CLUB D'ESPORTS

Fernando Rosa Peña

CLUB EXCTA. MADTEAM

Andrés Arroyo Mazorra

ASS. ESP. MATXACUCA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Arnau Cases de Matias

ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU

Issac Barti Solà

CENTRE EXCTA. D'OLOT

Jana Aguilar Bruch

CLUB EXCTA. CALLDETENES

Laia Gonfaus Selles

ASS. ESP. MOUNTAINRUNNERS DEL BERGUEDÀ

Sebastià Feliu Juarez

ASS. ESP. PALLARS

Sergi Cabeza Pintor

CLUB EXCTA. MADTEAM

Quirzé Sague Sors

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Ramon Caballeria Gomez

GRUP EXCTA. CULT.ALPI.- LLETISSONADA

Aleix Solé Aznar

ASS.ALUMN.EX ALUMN.ESCOLA TREBALL. (SE) - AAEET

Salomó Guinovart Colom

ASS.EXCTA. MONTMELL

Martina Gonfaus Selles

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Berta Guitart Barral

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Gael Álvarez de Val

CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM

Jan Castillo Paredes

CLUB EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT

Aniol Pujiula Colom

GRUP EXCTA. CULT.ALPI.- LLETISSONADA
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Lídia Criballés Casalí

UNIÓ EXCTA. VIC

Iu Jaume Ametller

ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL

Mireia Lüscher Alemany

UNIÓ EXCTA. VIC

Sergi Lladó Ortiz

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Oriol Joan Sabater

UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ

Carla Esclusa Ballús

ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Daniel Castillo Fernández

ASS. ESP. MATXACUCA

Arnau Artés Garcia

CENTRE EXCTA. MOLINS DE REI

Adrià Colomer Fortuny

CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS

7 concentracions de les que cal destacar 2 Campionats de Catalunya.

CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya)
Són 21 esportistes. Les característiques principals del CTEEC 2019 han estat les
següents:
 L’estructura del CTEEC va canviar respecte el 2018, seguint una línia de
selecció d’escalada juvenil. Aquesta ha englobat a 21 esportistes repartits
en diferents categories.


Els esportistes van estar seleccionats a principi de temporada i el CTEEC
ha ofert un seguit de concentracions repartides en diferents moments de la
temporada.



Aquestes s’han utilitzat com a simulacres de competició, entrenaments
conjunts amb tot l’equip i per la realització de valoracions físiques

TÈCNICS
NOM

ENTITAT

Ivan Terricabras Emperador

GRUP EXCTA. MANLLEU

Gerard Romero Alonso

GRUP EXCTA. MANLLEU

Pedro Bergua

FEDERACIÓ ARAGONESA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Héctor Bazán Martín

GRUP EXCTA. MANLLEU

Pere Borrell Sánchez

UNIÓ EXCTA. DE SABADELL
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Rut Casas Mur

GRUP EXCTA. MANLLEU

Luna Marsella Barbeiro

UNIÓ EXCTA. DE SABADELL

Lucia Miranda Cid
Rut Monsech Gasca

UNIO EXCTA. DE CATALUNYA DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CLUB EXCTA. ALPICAT

Alba Pelfort Ventura

CLUB EXCTA. UECANOIA

Rai Suñé Rius

UNIÓ EXCTA. URGELLENCA

Maria Benach Zubero

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Aida Torres Illamola

CENTRE EXCTA. TORELLÓ

Lau Macià Llobet

CLUB EXCTA. ESPARREGUERA

Lluc Macià Llobet

CLUB EXCTA. ESPARREGUERA

Guillem Monsech Gasca

CLUB EXCTA. ALPICAT
AGRUP.EXCTA. GRANOLLERS

Gal·la Pérez Peanàs
Òscar Monton Garcia
Marc Ramirez Pinell

CLUB EXCTA. MADTEAM
CLUB EXCTA. UECANOIA

Joel Codina Pieda

CLUB EXCTA. MADTEAM

Cedric Lluc Junqué Milles

CENTRE EXCTA. SANT CELONI

Lluc Rotllant Magem

GRUP EXCTA. FORCES, FORTS I FERMS

Merlí Coromina Aufschnaiter

CENTRE EXCTA. D'OLOT
ASS. EXCTA. MONTMELL

Roc Vergés SOlé

Seleccions catalanes
Esquí de Muntanya


16 esportistes, 2 seleccionador i 1 tècnic
SELECCIONADORS I TÈCNICS
NOM

ENTITAT

Xevi Sadurní Roque

UNIÓ EXCTA. URGELLENCA

Joan Cardona Tarrés

CENTRE EXCTA. BANYOLES

Oriol Montero Garcia

AGRUP. EXCTA. MUNTANYA
ESPORTISTES

NOM

ENTITAT

Marc Pinsach Rubirola

COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA

Nil Cardona Coll

CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM

Marc Solà Pastoret

SKI CLUB CAMPRODON

Oriol Cardona Coll

SKI CLUB CAMPRODON
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Jordi Alís Sánchez

CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM

Marta García Farrés

CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES

Claudia Galicia Cotrina

CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM

Clàudia Sabata Font

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ

Erola Bisquert

UNIÓ EXCTA. VIC

Júlia Casanovas Cuairan

CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM

Joan Reyné Magret

SKI CLUB CAMPRODON

Sergi Lambea Pérez

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Aribau Portillo Cortadella

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA

Pere Rullan Estarelles

LA MOLINA CLUB D’ESPORTS

Pau Coll Torra

SKI CLUB CAMPRODON

Maria Illa Camps

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA

Competicions a les que ha participat la Selecció a nivell Internacional:
o PierraMenta a itàlia
o Damavand Ski Mountainerring a Iran
o ISMF Series Kamchatka Race a Rússia

Escalada


13 esportistes, 1 seleccionador
SELECCIONADORS
NOM
Manolo Navarro Andreu

ENTITAT
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Ramon Julián Puigblanqué

GRUP EXCTA. MANLLEU

Àlex Hernandez Castilla

CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ (SE)

Helena Alemán Sobrino

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ

Shirleys Noriega Albertos

GRUP EXCTA. MANLLEU

Héctor Bazán Martínez

GRUP EXCTA. MANLLEU

Maria Benach Zubero

CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ
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Rut Casas Mur

GRUP EXCTA. MANLLEU

Pau Galofré Checa

ASS. ESP. DEU DITS

Rut Monsech Gasca

CLUB EXCTA. ALPICAT

Guillem Monsech Gasca

CLUB EXCTA. ALPICAT

Aida Torres Illamola

CENTRE EXCTA. TORELLÓ

Simon Padín

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

Chaiya Garcia Jobtraiphet

CLUB EXCTA. REDDIS

Curses per Muntanya


1 seleccionador, 1 Tècnic i 17 esportistes
o

Aquest 2019 s’ha apostat per un grup més jove de corredors i corredores,
amb proves no tan llargues i més assequibles pels esportistes sub23.
D’aquesta manera es dona una continuïtat als joves que surten del CTCMC i
és el primer any de categoria absoluta.
SELECCIONADOR
NOM

ENTITAT

Fernando Rosa Peña

CLUB EXCTA. MADTEAM

Andrés Arroyo Mazorra

ASS. ESP. MATXACUCA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Albert Pujol Garcia

CENTRE EXCTA. TARADELL

Eduard Hernández Teixidor

AE MATXACUCA

Gisela Carrion Bertran

ELS XULIUS CENTRE SOCIAL RIBETÀ

Laia Andreu Trias

UNIÓ EXCTA. VIC

Josep Morales López

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA

Maria Beringues Brunet

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA

Marta Llagostera Magrans
Iu Escolà Viladrich

4000 PEUS ASSOCIACIO EXCURSIONISTA
COLLBATO
CENTRE EXCTA. DE RUBÍ

Laia Aguilar Bruch

CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES

Marc Traserra Pujol

CLUB EXCURSIONISTA VOLTREGANES ARS

Eduard Baquer Font

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MATXACUCA

Roger Martínez Navarro

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA INTEMPERIE

Clàudia Sabata Font

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA
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Jordi Alís Sànchez

CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO TEAM

Fernando López de Sagredo
Xicota
Jonatan Cuesta Santamaria

CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA

Gerard Españó Aniceto

AE MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA

Pere Rullan Estarelles

LA MOLINA CLUB D’ESPORTS

CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA

10 proves internacionals, on es destaquen:
o Copa Món Japó – Mt Awa Skyrace
o Copa Món França – Matheysine Skyrace
o Copa Món Itàlia – Livigno Skyrace
o Copa Món Espanya – Buff Epic Trail
o Copa Món Andorra – Comapedorsa Skyrace
o Copa Món Itàlia – Zacup Skyrace
o Copa Món Espanya – Sky Pirineu

Raquetes de Neu


1 seleccionador, 1 tècnic i 8 esportistes
SELECCIONADOR
NOM

ENTITAT

Just Sociats Asensio

CN TERRASSA

Marc Toda Vericat

ASS. ESP. MATXACUCA

ESPORTISTES
NOM

ENTITAT

Quim Costa Llansana

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

Sílvia Zúñiga Garcia

CENTRE EXCURSIONISTA PONTSICÀ

Marc Traserra Pujol

CLUB EXCURSIONISTA VOLTRAGANÈS

Eduard Hernández Teixidor

AE MATXACUCA

Just Sociats Asensio

CN TERRASSA

Laia Andreu i Trias

UNIÓ EXCURSIONISTA VIC

Sílvia Leal Augé

CENTRE EXCURSIONISTA PONTSICÀ

Laia Aguilar Bruch

CE CALLDETENES
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4 Competicions internacionals.
o
o
o
o

Chasseralienne a Suissa
Ciasdolomitica a Itàlia
Artic Snowshoe Race a Noruega
Copahue Extrem a Argentina

Escalada en gel
Les proves d’accés es van dur a terme a principis d’abril a Benasque. Abans de les
proves d’accés, el tècnic havia fet dues prospeccions a Granoble i Suïssa.
De cara al 2020 la selecció començarà a competir de manera oficial.


1 seleccionador, 1 tècnic i 2 esportistes
SELECCIONADOR
NOM

ENTITAT

Joan Quintana Paredes

AGRUP. EXCTA. BUFALÀ

Carles González Santos

AGRUP. EXCTA. BUFALÀ

ESPORTISTES
NOM
Ramon Solé Tosas
Oriol Perera Hoste

ENTITAT
CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA
CLUB ALPINO BARCELONA

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





Esquí de Muntanya: 40 esportistes (10 Alt Nivell - 12 de futur - 18 de
perfeccionament)
Curses per Muntanya: 41 esportistes (8 Alt Nivell - 10 de futur - 23 de
perfeccionament)
Escalada: 24 esportistes (4 Alt Nivell - 8 de futur - 12 de perfeccionament)
Alpinisme: 12 esportistes (12 de futur)
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7.8. ÀREA DE FORMACIÓ I ESCOLA CATALANA
D’ALTA MUNTANYA (ECAM)
ECAM
Comissió rectora
Durant el 2019 es segueix apostant pels membres de la comissió rectora amb un
representant de cada un dels esports principals de la FEEC:
 Director: Jordi Marginyà
 Alpinisme: Jordi Canyameres
 Escalada: Joan Jover
 Esquí de muntanya: Jordi Canals
 Excursionisme: Xavier Baena
 Descens de barrancs: no hi ha ningú actualment

Nous membres ECAM
Al llarg del 2019 hi ha 25 noves altes a l’ECAM, distribuïdes de la següent manera:
 Tècnics d’esport en Alta Muntanya: 2
 Tècnics d’esport en Descens de Barrancs: 2
 Tècnics d’esport en Marxa Nòrdica: 5
 Tècnics d’esport en Muntanya mitjana: 14
 Instructors d’Excursionisme: 2

Formació Federativa
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les titulacions federatives, durant el 2019 es
van titular 37 persones com a instructor i monitor federatiu, repartits de la següent
manera:
 Monitor d’Excursionisme: 13
 Monitor de Marxa Nòrdica: 13
 Monitor de Marxa Aquàtica: 19
Per altra banda, es van convocar les següents proves d’accés i cursos:
Proves d’accés a Monitor i Instructor
18 i 19 de gener (Berguedà):
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Monitor Excursionisme: 9 aspirants de 6 entitats; 4 aptes, 4 no aptes i 1 no
presentat.
Instructor Excursionisme: 1 aspirant no apte.
Instructor d’Alpinisme: 3 aspirants,3 entitats, 2 aptes i 1 no apte.

23 i 24 març (Montserrat)
 Monitor Excursionisme: 12 aspirants de 10 entitats; 9 aptes, 2 no aptes i 1 no
presentat.


Instructor d’Excursionisme: 2 aspirants aptes.

19 Setembre (Esplugues)
 Monitor de Marxa Nòrdica: 21 aspirants, 20 aptes i 1 no apte.

Cursos de Monitors i Instructors
Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat (abril – maig 2019)
El curs s’ha realitzat de manera itinerant amb la participació de 10 aspirants amb el
resultat de 5 aptes i 5 no aptes.
El curs de monitor federatiu consta de 90 hores lectives i 90 de pràctica, i té molt bona
rebuda per part dels alumnes ja que la formació és molt completa i útil per la pràctica
excursionista.
Curs de Monitor de Marxa Nòrdica (setembre – octubre 2019)
Com a novetat d’aquest 2019 es va crear el curs Federatiu de Marxa Nòrdica, format
per dos blocs, un comú de muntanya i un específic de marxa nòrdica amb una càrrega
lectiva de 90h juntament amb les pràctiques.
La primera convocatòria va tenir bastanta bona rebuda amb la participació de 20
inscrits, dels quals 20 van ser aptes.
Curs de Monitor de Marxa Aquàtica (juliol 2019)
Es una de les altres novetats del 2019. El primer curs de marxa nòrdica celebrat a la
platja de Salou, va contar amb la participació de 19 inscrits, tots aptes.
Aquesta nova modalitat esportiva a la FEEC, també va tenir bona rebuda i
s’incorporarà dins de la formació federativa.

Formació per a esportistes
Cursos de promoció
L’àrea de formació va concedir 53 subvencions per col·laborar amb les entitats per
organitzar activitats formatives de promoció (cursos, monogràfics i jornades
tècniques), d’aquestes s’han acabat realitzant 30, la resta no han arribat al mínim
d’inscrits o l’entitat no ha volgut organitzar-lo.
Aquestes 30 activitats de promoció han estat repartides en les diferents vegueries i
entitats de la següent manera:
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Regió I - Baix Llobregat: 4 cursos realitzats i 5 anul·lats.
Regió I - Barcelonès: 9 cursos realitzats i 3 anul·lats.
Regió I - Vallès: 7 cursos realitzats i 1 anul·lat.
Regió I – Maresme: 3 cursos realitzats.
Regió II: 2 cursos realitzats i 1 anul·lat.









Regió III: 2 cursos realitzats.
Regió IV: 3 curs anul·lats.
Regió V: 1 curs realitzat i 2 anul·lats.
Regió VI: 1 curs realitzat i 4 anul·lats.
Regió VII: 3 cursos anul·lats
Regió VIII: Cap activitat.
Regió IX: 1 curs anul·lat.

Activitats de promoció (per Vegueries)
Regió I - Baix Llobregat
Regió I - Barcelonès
Regió I - Vallès
Regió I - Maresme
Regió II
Regió III
Regió IV
Regió V
Regió VI
Regió VII
Regió VIII
Regió IX

Tenint en compte les disciplines esportives de la Federació, s’han realitzar activitats
d’aquestes especialitats:











Alpinisme: 12 cursos ( i un curs d’alta muntanya hivernal)
Progressió per crestes: 3
Esquí de muntanya: 2
Escalada: 5
Vies Ferrades: 2
Orientació i GPS: 3
Marxa Nòrdica: 1
Seguretat i primers auxilis a la muntanya: 1
Jornada tècnica de recerca de víctimes d’allaus: 1
Jornada de piolets i grampons: 1
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Activitats de promoció (per especialitat)

1

1

1

1

Alpinisme

1

Progressió per crestes
12

3

Esquí de muntanya
Escalada

2

Vies ferrades
Orientació i GPS
5
2

3

Seguretat i primers auxilis a
muntanya

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 2018-2019.
Els cursos que es van oferir a cadascun dels Instituts són els següents:
 INS Abat Oliba (Ripoll):
o Primer nivell d’excursionisme: 25 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 8 alumnes.


INS CAR Sant Cugat:
o Primer nivell d’excursionisme: 41 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 18 alumnes.



INS La Pobla de Segur:
o Primer nivell d’excursionisme: 89 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 41 alumnes.
o Segon nivell d’escalada: 10 alumnes.
o Segon nivell d’alta muntanya:6 alumnes.
o Segon nivell de descens de barrancs: 26 alumnes.
o Tercer nivell d’alta muntanya:3 alumnes.
o Tercer nivell d’esquí de muntanya: 6 alumnes.
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INS l’Alt Berguedà (Bagà):
o Primer nivell d’excursionisme: 12 alumnes.
o Segon nivell de muntanya mitjana: 12 alumnes.

Reciclatge UIMLA
Es continua amb l’acord del conveni vigent signat al 2016 entre la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya i l’Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM), on
la FEEC representa el Departament d’Ensenyament i els cinc Instituts encarregats
d’impartir la formació reglada d’Ensenyaments Esportius d’Esports de Muntanya i
Escalada.
Aquest 2019 la AEGM va fer alguns modificacions en les condicions que marcava
aquest acord i la FEEC juntament amb els Instituts van intentar modificar. A dia d’avui,
tot segueix igual i tots aquells alumnes que volen acabar formant-se com a guies
UIAGM ho poden fer a través del seu institut públic.

Formació continuada
Aquest any la formació continuada va contar d’unes jornades de seguretat en terreny
hivernal organitzades pel Comitè de Seguretat de la FEEC i el club La Xiruca
Foradada.
Aquesta jornada va comptar amb 20 inscrits, va tenir molts rebuda i es van tenir que
tancar les inscripcions.

Promoció a les escoles i als instituts
IES Pere Fontdevila (Gironella)
L’àrea de formació col: labora en la formació de cursos de muntanya ens instituts. El
2019 va ser amb l’Institut Pere Fontdevila. Durant 3 dies els alumnes de 2n d’ESO van
fer unes estades de 3 dies a Sant Joan de l’Ern per practicar diferents esports de
muntanya i així iniciar-se en aquestes modalitats.
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 a que els nens i nenes
de les diferents escoles i instituts de Berga aprenguin a gaudir amb seguretat,
respecte i estimació la pràctica esportiva a la muntanya.

53

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Girona – Agost 2020

Estades per a joves
Durant el 2019, l’Àrea de Formació va convocar 7 estades per a joves, de les quals es
van realitzar 5:










Esquí de muntanya:
o Dates: del 19 d’abril al 22 d’abril.
o Participants: 11 joves de 14 a 17 anys.
o Lloc: Tavascan
Escalada:
o Dates: del 25 al 28 de juny
o Participants: 10 de 14 a 17 anys.
o Lloc: Priorat, Morera de Montsant
Pirineus:
o Dates: del 30 juny al 6 de juliol
o Participants: 12 de 14 a 17 anys
o Lloc: Parc Nacional d’Aigües Totes (Llac de Sant Maurici)
Alps:
o Dates: del 14 al 20 de juliol
o Participants: 10 joves de 18 a 25 anys
o Lloc: Vall de Ayas (Nord d’Itàlia)
Hivernals:
o Dates: del 27 al 30 de desembre
o Participants: 7 joves de 14 a 17 anys
o Lloc: Parc Natural del Cadí Moixeró



Activitat competitiva – Curses per muntanya: No es va realitzar.



Descens de barrancs: No es va realitzar per falta d’inscrits.

Dona i Esport de Muntanya
Seguint amb l’objectiu de potenciar la participació de les dones en els esports de
muntanya mitjançant diferents activitats, l’àrea de formació ha seguit apostant pel
programa ‘’Dona i Esport’’.
Totes aquelles dones amb carnet de la FEEC anual que van participar en les activitats
de promoció descrites anteriorment, van poder acollir-se a la subvenció “Dona i
Esport” per la qual se’ls hi ha retornat un 20 % de l’import de la inscripció al curs. De
218 dones inscrites, si van presentar 78.
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7.9. ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING
Revista Vèrtex
La revista Vèrtex segueix com una de les publicacions més llegides en llengua
catalana i la revista esportiva en català amb més distribució al nostre país. Un any més
Vèrtex ha seguit creixent en el seu tiratge i s’ha situat per sobre els 180.000 exemplars
anuals, aconseguint una tasca difícil en plena crisi del paper.

Un any on la Vèrtex ha estat un cop més la revista
referent de la muntanya a Catalunya i la revista
esportiva més llegida segons les dades que facilita
l’APPEC.
Aquest 2019 Vèrtex ha seguit consolidant el seu
projecte i en aquest cas ha recuperat un
monogràfic d’estiu amb diferents rutes de
muntanya pel país.
Aquest número especial de juliol i agost ha servit
per recuperar algunes de les rutes que més bona
acollida van tenir en altres números de la Vèrtex.
Com és habitual la diversitat ha marcat els sis
números anuals de la revista on s’han pogut llegir
entrevistes amb diferents persones relacionades
amb la muntanya de l’àmbit més local però també
un darrer número de l’any on Àlex Txikon va ser el
protagonista propi de la part central de Vèrtex.
Aquest 2019 s’ha treballat també en la nova
visualització online de la revista que permet un
millor ús d’aquesta dins el web de la FEEC.
Ingressos per publicitat i subvencions:
La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per
publicitat directe de 46.906,56€ el 2019. A més a
més de generar més de 62.485 € en intercanvis de
patrocinis.
El 2019 es va tramitar i adjudicar una subvenció de
8.275 € de la Generalitat de Catalunya en
concepte d’ajut estructural per a publicacions
periòdiques en paper, i 9.195,60€ per l’edició
digital.
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Vèrtex 282: Gen-Feb de 2019: Josep Maria Olivé ‘La petita gran escaladora’
 Aigüestortes- Sant Maurici – Alta ruta amb esquís
 Muntanyes de Prades i Montsant
 L’illa Nipona de punta a punta
Vèrtex 283: Març-Abril de 2019: Pau Gómez ‘Guia i formador’
 Barrancs a Catalunya, esclat de roca i aigua
 La gran volta al Costabona
 El fons d’Àfrica a cop de pedal
Vèrtex 284: Maig-Juny de 2019: Joan Quintana ‘M’atrauen els pics punxeguts’
 Serralada dels Alps, territori quatremil
 L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto
 Les estades per a joves als Pirineus
Vèrtex 285: Juliol-Agost de 2019: Muntanya a l’estiu. Travesses i ascensions
 Mont Perdut, Gavarnia i Vinhamala
 La travessa del Cadí, el Moixeró i el Pedraforca
 Canigó, volta al mixte
 Cara nord de Montserrat, clàssica entre les clàssiques
 Ruta de les colònies tèxtils del Llobregat
 Aran, la gran volta a la comarca petita
 Els pics de més de 2.900m de Catalunya
Vèrtex 286: Setembre-Octubre de 2019: Joan M. Vives ‘Repte 100 cims’
 La gran travessa del PN de l’Alt Pirineu
 Serralada Cantàbrica amb BTT
 30 anys de Mountain Wilderness Catalunya
Vèrtex 287: Novembre-Desembre de 2019: Alex Txikon ‘El combatent del fred’
 Esquí de muntanya al massís de Hohe Tauern
 Catalonia Trek Festival a les comarques tarragonines
 Wadi Rum, el desert vertical
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XIX Premi Vèrtex
L’aposta de Xavier Agut Gil per les 15 excursions a peu pel Pallars Sobirà ha
estat la guanyadora del XIX Premi Vèrtex 2018, convocat conjuntament per la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i Cossetània Edicions.

El llibre ens proposa 17 excursions al Pallars
Sobirà. El Pallars Sobirà és una de les
comarques catalanes on l’alta muntanya es
manifesta en la seva màxima esplendor, amb
indrets de la fama de la pica d’Estats o l’àrea de
l’estany de Sant Maurici i els Encantats. Però la
zona també presenta itineraris de muntanya
mitjana plens d’interès patrimonial, tant des del
punt de vista natural com cultural.
Els gairebé 300 quilòmetres i 20.000 mteres de
desnivell positiu acumulats descrits en aquesta
guia a través de 17 excursions pretenen ajudarnos a escollir aquests escenaris d’entre la gran
variabilitat de paisatges que ens ofereix
aquesta muntanyosa comarca, a la vegada que
intenta ser alguna cosa més que una exposició
descriptiva i aportar una visió més general del
territori, mirant d’interpretar l’entorn més enllà
de la bellesa del paisatg. A més a més es
revelen diferents curiositats sobre cada espai
que ens ajudaran a comprendre millor la
complexitat del territori per on caminem.

57

Assemblea General Ordinària de la FEEC. Girona – Agost 2020

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














TN (TV3)
Esport 3
Desnivel
RAC1
Zona UFEC (TV3)
L’esportiu
Diari Sport (UFEC)
Mundo Deportivo (UFEC)
Nació Muntanya
‘El Pont de Mahoma’ (Tarragona Ràdio)
En Joc (La Xarxa)
La tarda d’estiu (La Xarxa)
Anem a la Muntanya (Ona Codinenca)
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Campanyes de comunicació
Des de l’Àrea de Comunicació s’han gestionat les diferents campanyes de comunicació externa
de la FEEC. Campanyes que han suposat donar una visualització de les diverses activitats que
ha generat la federació. A més a més s’ha participat en actes que han donat visibilitat exterior
a la FEEC.

 CARNET FEDERATIU 2020

La imatge del nou carnet federatiu de la FEEC per
aquest 2020 era una de les imatges d’aquest any, ja
que havia d’enllaçar i representar les activitats de la
FEEC i els 100 anys d’història.
Des de l’àrea de comunicació s’ha construït una
imatge que ha de ser l’icona d’aquests 100 anys de
la FEEC. Una fotografia d’una ascensió al
Pedraforca de l’any 1929, 9 anys més tard de ser
fundada la FEEC i el nou logotip del centenari han
servit per unir la història amb el present i el futur de
la muntanya.
Per tercer any en els pràcticament 100 anys
d’història de la FEEC, la Federació ha tornat a
superar els 40.000 federats.
Aquest 2020 també s’ha apostat per una nova
campanya de captació de federats sota la frase
‘Sent la muntanya, 100 FEEC’. Una campanya
especial amb alguns dels noms propis de la història
de la muntanya a Catalunya. Jordi Pons, Núria
Picas, Ferran Latorre, Clàudia Galícia, Araceli
Segarra, Roger Cararach i Genni Archetti són els
protagonistes d’aquest relat .
Aquest 2020 també s’ha dissenyat un cartell amb els
diferents serveis que ofereix la FEEC i mantenint la
línea gràfica encetada amb la llicència federativa.
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 10 RAONS PER FEDERAR-SE

Campanya de reforç especial per a la captació de federats per la fira de muntanya de Vic.
Buscar les 10 raons per federar-se va ser un dels objectius concrets per aquesta campanya
amb un públic concret i un espai determinat.
La campanya volia reforçar els avantatges de ser federat de la FEEC per aquest 2020 i
aprofitar la difusió de la fira de la muntanya de Vic i la gent que passa per l’estand de la FEEC
per donar a conèixer la Federació.

 CATALONIA TREK FESTIVAL


Un dels actes que havia de marcar el aquest
2020 era el Catalonia Trek Festival. Des de
l’Àrea de Comunicació es van gestionar les
diferents promocions de l’esdeveniment
conjuntament amb l’àrea de territori. A més a
més d’engegar en vídeo promocional
enregistrat a les muntanyes del Camp de
Tarragona i a les Terres de l’Ebre on s’havia
de celebrar aquest festival aquest passat mes
de maig.
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 50 ANYS FLAMA DE LA LLENGUA

El passat mes de febrer es van celebrar els 50 anys de la primera renovació
de la Flama de la Llengua Catalana.
Per a celebrar aquesta efemèride des de la FEEC es va crear una nova
imatge del logotip de la flama de la llengua i es va dissenyar una campanya
per a donar a conèixer l’esdeveniment.
L’àrea de comunicació va guionar i produir un documental, enregistrat i editat
per la productora el joc. Un documental que va ser emès per TV3 i que va
comptar amb més de 6.000 visualitzacions a la carta. A més a més de
superar les 10.000 reproduccions al canal de Facebook de la FEEC i les 400
al canal de youtube.
Durant el 2019 també es va escriure per part de l’historiador, Gabriel Pena, el
llibre dels 50 anys de la Flama de la Llengua que es publicarà aquest 2020.
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 FORFET ESQUÍ DE MUNTANYA

La FEEC ha participat de ple en la creació del nou forfet d’esquí de muntanya conjunta amb
FGC.
Des de l’àrea de comunicació de la FEEC s’ha dissenyat la campanya per a poder apropar als
federats aquest nou forfet amb un preu especial de descompte també per als mateixos
federats de la FEEC.
El preu anual de 104€ inclou entre altres l’ús il·limitat a la temporada d’hivern del cremallera de
Núria a més a més de les diferents instal·lacions de les pistes d’esquí que gestiona FGC a
Catalunya.
Aquest 2020 s’ha de consolidar aquest nou producte. Des de la FEEC s’ha elaborat també un
audiovisual amb els quatre medallistes olímpics en esquí de muntanya com a protagonistes
per potenciar aquest forfet de muntanya.
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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 2019, el web ha tingut 1.877.705 visites amb una devallada de
visites lleugera respecte el darrer any 2018, que es va situar en 1.915.909 visites. No
hem arribat als 2M xifra marcada a principis d’any i esperem que el nou web ens ajudi
a consolidar aquests registres.
Cal destacar també però, que s’han augmentat els usuaris que han repetit, amb
338.473 consolidats i que s’ha mantingut el temps de visita del web, arribant
pràcticament als 3 minuts per usuari. Les pàgines vistes per sessió, que han patit una
lleugera davallada dels 2,03 dels 2018 a les 1,99 del 2019.
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.
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Activitat general del web el 2019:
Notícies publicades
Activitats a l’agenda
Avantatges per al federat
Butlletins electrònics

2018 (gener-desembre)
748
805
502
74

2019 (gener-desembre)
732
790
546
48
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La @FEEC_cat a les xarxes

Les xarxes socials de la FEEC han seguit el seu creixement
exponencial aquest 2019, i han aconseguit superar per primera
vegada els 20.000 seguidors en totes les xarxes. Twitter, s’ha
situat amb 20.234 seguidors amb un total de més de 1.500
piulades i 50.000 visites del perfil.Facebook ha tancat el 2019
amb 20.305 seguidors, amb una mitjana de 46 publicacions
mensuals i de 15.00 ‘m’agrades’ per mes. Instagram ha
mantingut la seva consolidació i ja és la xarxa amb més
seguidors de la FEEC amb 21.098 seguidors.
Això suposa un augment de 2.234 seguidors a Twitter, 2.205
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
tres anys s’ha passat dels 2.000 seguidors als més d’20 mil
que es tenen ja aquest 2019. Aquest darrer any s’ha
augmentat en 10.238 seguidors.
Les xarxes socials de la @feec_cat són referència en el sector
de l’esport i l’activitat de muntanya, amb una de les
interaccions més altes comparades amb altres entitats del
mateix sector o federacions.
La potenciació de les xarxes, encara en creixement, és un dels
valors afegits que vol aportar la FEEC en els pròxims mesos.
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Facebook:

Comparativa Twitter amb perfils:



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

El 2019 ha continuat sent un any on l’aposta
per FEEC TV ha mantingut el seu caràcter
multidisciplinar. Des de l’àrea de
comunicació hem estructurat la difusió en
breus clips i reportatges per poder arribar a
un públic més ample gràcies a les xarxes
socials.
S’ha fet el seguiment de tots els campionats
de Catalunya amb audiovisuals que han fet
créixer el canal de youtube però també amb
imatges que han servit per poder tenir ressò
a mitjans com TV3 on s’han publicat les
imatges.
Aquest 2019 s’ha començat també amb una
nova aposta per presentar les seleccions de
la FEEC com la d’esquí de muntanya i que
ha tingut una molt bona rebuda. La Copa del
Món d’esquí de muntanya de Clàudia Galícia
o un breu documental d’Albert Guardia han
estat alguns dels noms propis que han
acompanyat als campionats i a les diferents
campanyes com el CTF, la Flama o la
campanya de Federats que també han tingut
el seu suport audiovisual.
Més enllà de la difusió al canal de youtube
de la FEEC, també Twitter, Facebook o
Instagram han estat finestres on els vídeos
de la FEEC han superat en alguns casos les
5.000 visualitzacions.
A FEEC TV, producció pròpia, cal sumar-hi
la col·laboració amb Bombers i Meteocat per
seguir el·laborant també les càpsules de
seguretat a la muntanya que s’han continuat
compartint i el·laborant aquest 2019.
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Comunicació Interna
Aquest 2019 s’ha mantingut la fórmula tradicional de comunicació entre personal de la
FEEC i entitats utilitzant les circulars i l’àrea privada del web de la FEEC com a eines
principals.
Des de l’Àrea de Comunicació s’ha treballat també el contacte constant amb les
diferents entitats FEEC. Així, el 2019, s’ha enviat un total de 62 circulars al Consell,
Junta i Entitats.

Convenis i patrocinis

Aquest 2019 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’han tancat diferents acords de col·laboració que han permès i
començat a treballar relleus de cara a la pròxima temporada on l’esquí de muntanya canviarà70
de
marca i passarà a vestir Dynafit enlloc de Ferrino amb qui acabava contracte.
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Amb el suport de:

La FEEC és membre de:
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7.10. ÀREA DE TECNOLOGIES I SISTEMES



























Implementació del nou website Cataloniatrekfestival 2020.
Implementació del nou website Marxaaquatica.cat
Implementació de la visita virtual 360º dels refugis a FEEC.CAT
Renovació total de l’actual web de la FEEC.
Adaptació del nou site amb totes les millores disponibles.
Nova part visual facilitant al màxim la navegació tant des de dispositius de
sobretaula com dispositius mòbils.
Millores a la part de gestió que afectaran a totes les àrees.
Noves funcionalitats tant a la zona de senders i de competició.
Categorització de tots els posts per poder localitzar continguts fàcilment.
Implementació al web de la FEEC de tota la xarxa de senders permetent la
gestió 100% des de la FEEC. ( En procés )
Dotació de certificats segurs per al Gestor d’inscripcions.
Implementació de la tramitació de les llicencies temporals a Playoff.
Creació del site intranet de la FEEC per a ús intern de la FEEC.
( Nòmines etc... )
Desenvolupament d’eines internes de control de préstecs i controls d’estocs.
Col·laboració en desenvolupament del blog Meteomuntanya.cat
(Implementació de mapes a instamaps ) i noves millores de funcionalitats.
Traspàs de les línies telefòniques de la FEEC a VoIP ( Veu IP).
Desenvolupament d’una nova versió per comprovar federats.
Activació webcams Estasen i Prat d’Aguiló.
Modificació al Gestor d’inscripcions per adaptació a proves massives.
Replantejament scripts de copies de seguretat dels servidors web.
Creació d’un servidor NAS de copies de seguretat intern.
Optimització entorn virtual a AWS, simplificació de SG i homogenització als
diferents serveis.
Integració de diferents TPV a la plataforma d’inscripcions per poder gestionar
de manera mes eficient les liquidacions.
Actualització del parc d’impresores de l’estatge de la FEEC amb equips nous.
Adaptació del sistema CSTIME de control horari a la nova normativa.
Noves opcions com cedir, no rebre o rebre mes d’un exemplar de la revista
Vèrtex a l’aplicatiu Playoff.
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