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ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 
Llicències per categories d’edat i sexe 
 

Categories d'edat i sexe Nombre de 
federats % Homes Dones 

Sub-14 3.730 8,78 2.043 1.687 
Sub-17 1.198 2,82 703 495 
Sub-18 289 0,68 178 111 
Major 37.262 87,72 23.938 13.324 
  42.479 100,00% 26.862 15.617 
 
Homes 26.862 63,24%   
Dones 15.617 36,76%   
     
Federat més veterà 26/03/1928 92 anys   
Federat més jove 15/09/2020 0 any   

 
 
Llicències per modalitats 
 

Modalitat 
Habilitació Llicència Nombre de 

federats/ % 
FEEC FEEC+FEDME 

Sub-14 C 2.600 270 2.870 6,76% 
Sub-14 D 662 198 860 2,02% 
Sub-17 C 752 147 899 2,12% 
Sub-17 D 195 103 298 0,70% 
Sub-18 A  37 2 39 0,09% 
Sub-18 B 0 0 0 0,00% 

Sub-18 C * 118 40 158 0,37% 
Sub-18 D * 53 39 92 0,22% 
Majors A * 10.001 664 10.665 25,11% 
Majors B * 954 250 1.204 2,83% 
Majors C * 9.576 4.292 13.868 32,65% 
Majors D * 6.198 5.293 11.491 27,05% 
Majors E * 1 4 5 0,01% 

Sense 
Assegurança 

FEEC 
9 21 30 0,07% 

TOTAL 31.156 11.323 42.479 100,00% 
 73,34% 26,66%   

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



 

 

         *La Modalitat Majors D FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 272 i 564 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
         *La Modalitat Majors E FEEC+FEDME inclou 2 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Sub-14 Sub-17 Sub-18 Majors A Majors B Majors C Majors D Majors E Sense 
Asseg.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Llicències habilitades

FEEC FEEC + FEDME

Sub-14 Sub-17 Sub-18 Majors A Majors B Majors C Majors D Majors E Sense 
Asseg.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Nombre de federats 



 

 

Evolució del nombre de llicències FEEC (2005-2020) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolució del nombre de llicències per sexe (2010-2010) 
 

 
 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Any Llicències 

2005 23.846 
2006 25.261 
2007 26.389 
2008 28.463 
2009 30.975 
2010 34.961 
2011 36.576 
2012 37.846 
2013 36.701 
2014 37.739 
2015 38.234 
2016 39.888 
2017 41.102 
2018 41.303 
2019 41.794 
2020 42.479 

Any Homes Dones 

2010 23.579 11.382 
67,44% 32,56% 

2011 24.466 12.110 
66,89% 33,11% 

2012 25.328 12.518 
66,92% 33,07% 

2013 24.719 11.982 
67,35% 32,65% 

2014 25.351 12.388 
67,17% 32,83% 

2015 25.517 12.717 
66,74% 33,26% 

2016 26.332 13.556 
66,01% 33,99% 

2017 26.846 14.256 
65,32% 34,68% 

2018 26.759 14.544 
64,79% 35,21% 

2019 26.814 14.980 
64,16% 35,84% 

2020 26.862 15.617 
63,24% 36,76% 
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Evolució del nombre d’entitats (2005-2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Nombre de socis de les entitats (2005 - 2020) 
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Any Entitats 
2005 332 
2006 340 
2007 347 
2008 355 
2009 374 
2010 396 
2011 406 
2012 418 
2013 427 
2014 432 
2015 432 
2016 431 
2017 432 
2018 420 
2019 417 
2020 421 

Any Socis Entitats 
2005 61.372 
2006 61.808 
2007 63.150 
2008 63.399 
2009 65.305 
2010 63.712 
2011 67.300 
2012 69.067 
2013 72.623 
2014 73.139 
2015 74.796 
2016 73.726 
2017 73.926 
2018 76.581 
2019 79.141 
2020 80.766 2005
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Creixement interanual de llicències (2000 - 2020) 
 
 

Any Llicències Increment 
Interanual 

Increment 
Interanual 
Acumulat 

2000 15.449 +2.067  +5.971  
2001 17.185 +1.736  +7.707  
2002 18.495 +1.310  +9.017  
2003 20.122 +1.627  +10.644  
2004 21.282 +1.160 +11.804  
2005 23.846 +2.564 +14.368 
2006 25.261 +1.415 +15.783 
2007 26.389 +1.128  +16.911 
2008 28.463 +2.074 +18.985 
2009 30.975 +2.512 +21.497 
2010 34.961 +3.986 +25.483 
2011 36.576 +1.615 +27.098 
2012 37.846 +1.270 +28.359 
2013 36.701 -1.145 +27.223 
2014 37.739 +1.038 +28.261 
2015 38.234 +495 +28.756 
2016 39.888 +1.654 +30.410 
2017 41.102 +1.214 +31.624 
2018 41.303 +201 +31.825 
2019 41.794 +491 +32.316 
2020 42.479 +685 +33.001 
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Distribució geogràfica dels federats 2020 
 
 

Regió Federats Percentatge 

 

Regió I - Baix Llobregat 3.015 7,10% 
Regió I – Barcelonès 7.617 17,93% 
Regió I – Maresme 1.796 4,23% 
Regió I – Vallès 7.221 17,00% 
Regió II 5.056 11,90% 
Regió III 1.604 3,78% 
Regió IV 3.440 8,10% 
Regió V 947 2,23% 
Regió VI 4.870 11,46% 
Regió VII 3.140 7,39% 
Regió VIII 1.786 4,20% 
Regió IX 1.987 4,68% 
Total 42.479  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Quadre general de llicències 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

Categories Habilitació 
llicència Sexe  Modalitat Totals 

        

   C D Sense 
asseg. 

  

Sub-14 

FEEC 
Home 1.434 356 0 1.790 

3.730 

Dona 1.166 306 0 1.472 
Total 2.600 662 0 3.262 

FEEC+FEDME 
Home 149 104 0 253 
Dona 121 94 0 215 
Total 270 198 0 468 

Sub-17 

FEEC 
Home 431 119 1 551 

1.198 

Dona 321 76 0 397 
Total 752 195 1 948 

FEEC+FEDME 
Home 80 72 0 152 
Dona 67 31 0 98 
Total 147 103 0 250 

         

  A B C D E Sense 
asseg. 

  

Sub-18 

FEEC 
Home 18 0 76 29 0 0 123 

289 

Dona 19 0 42 24 0 0 85 
Total 37 0 118 53 0 0 208 

FEEC+FEDME 
Home 1 0 25 29 0 0 55 
Dona 1 0 15 10 0 0 26 
Total 2 0 40 39 0 0 81 

Major 

FEEC 
Home 4.793 659 6.606 4.389 1 5 16.453 

37.262 

Dona 5.208 295 2.970 1.809 0 3 10.285 
Total 10.001 954 9.576 6.198 1 8 26.738 

FEEC+FEDME 
Home 344 174 3.032 3.916 3 16 7.485 
Dona 320 76 1.260 1.377 1 5 3.039 
Total 664 250 4.292 5.293 4 21 10.524 

           
           

Llicències 
anuals 

FEEC Total 10.038 954 13.046 7.108 1 9 31.156 
42.479 

FEEC+FEDM
E Total 666 250 4.749 5.633 4 21 11.323 

 TOTAL
  10.704 1.204 17.795 12.741 5 30 42.479 

46.838 
Llicències 
temporals   4.359 



 

 

 
ÀREA D’ENTITATS 
 
 
L’Àrea d’Entitats de la FEEC ha estat treballant durant aquest passat 2020 per a 
informar, adaptar-se i ajustar  els serveis per estar més que mai al costat de les entitats 
que esteu patint de primera mà els efectes d'aquesta crisi provocada per la pandèmia 
de la Covid-19. Decrets i resolucions que de forma continuada han estat limitant el 
funcionament de les entitats i de la pràctica esportiva i de l’activitat física han marcat la 
nostra actuació. 
 

 
Per a això s’han implementat diferents iniciatives que 
persegueixen mitigar l'impacte econòmic i social 
generat per la pandèmia. Malgrat la prudent contenció 
de la despesa, s’han mantingut totes les línies de 
subvenció, s’han flexibilitzat els terminis tant de 
justificació com dels pagaments de les quotes. S’han 
adaptat les assegurances a les noves realitats, 
l’assessorament ha estat constant resolent sempre que 
hem pogut els dubtes sorgits i les nombroses 
incidències que està provocant aquests canvis, etc. 
 
 
Hem seguit fixant com objectiu principal facilitar les 
gestions, destinar tots els recursos possibles i  
transmetre tota aquella informació que és d’interès pel  
funcionament de les entitats. El personal laboral de 
totes les àrees, en moltes ocasions des del teletreball, 
ha efectuat un gran esforç per donar respostes a totes 
les consultes, tot i que no sempre ha estat fàcil en 
tractar-se d’una situació que mai havíem viscut abans. 
Aquesta nova situació ens ha obligat a efectuar 
adaptacions contínuament, independentment de les 
activitats esportives i/o culturals que es podien realitzar, 
i hem buscat buits legals que ens permetessin realitzar 
un mínim d’activitat esportiva, complint sempre amb 
totes les mesures de seguretat sanitàries necessàries. 
 

L’atenció personal, telefònica i telemàtica és una tasca diària que ha permès resoldre 
ràpidament qualsevol gestió.  
 
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, malgrat que el calendari s’ha vist afectat i comprimit en flexibilitzar els terminis. 
 



 

 

Ja fa més de 10 anys que es va començar a treballar 
utilitzant l’aplicació de PlayOff, eina per a facilitar la 
tramitació de les llicències federatives. 

 

 
S’ha seguit oferint a les entitats excursionistes i clubs 
esportius els avantatges de disposar del sistema que 
permet imprimir les llicències federatives al propi centre i 
que permet entregar-les als federats a l’instant. Un total de 
67 entitats s’han acollit a aquesta millora aquest 2020, i 
s’han imprès gairebé 20 mil llicències. 
 
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 que representen tot 
el territori és el principal punt de trobada per a debatre tot 
allò d’interès federatiu. Aquesta s’ha realitzat de forma 
telemàtica amb el suport de l’aplicació ZOOM. 
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Àrea Privada 
 
L’Àrea Privada del web de la FEEC ja és una eina consolidada per a les entitats, ja que 
recopila molta informació necessària, ja sigui per demanar subvencions per a activitats, 
sol·licitar l’obertura de les inscripcions d’un esdeveniment, sol·licitar un certificat, 
demanar un material o publicar una notícia a l’agenda del web de la FEEC. Durant 
aquest any 2020 el nou web ha donat més visibilitat i utilitats. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fitxa de dades 

 
Recordem la importància que té l’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’aplicació 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 fent les actualitzacions 
necessàries durant tot l’any en cas de canviar de direcció de l’entitat, enviament de les 
llicències o l’adreça de correu electrònic. El nombre de socis només es pot modificar 
durant els dos primers mesos de l’any. És important aquesta actualització (validació) pel 
cobrament de la quota federativa i per poder contactar amb els responsables de l’entitat 
en cas algun requisit administratiu o d’un accident d’algun dels seus socis. 
 
 

 

 
 



 

 

Programa de “Suport a les biblioteques” 
 
Enguany el 5è Programa de Suport a les Biblioteques excursionistes 
va canviar el seu format. S’hi van adherir un total de 46 entitats, les 
quals van rebre un lot únic i tancat amb una varietat de llibres escollits, 
inèdits i de remarcat interès general per a cada una de les entitats 
participants. En aquest lot destaquem el llibre “Llum i Llibertat” de 
l’editorial Comanegra i editat amb el suport de la Federació. 
 
Cal agrair especialment als veguers i vegueres que, gràcies al seu 
temps i esforç, van fer possible el repartiment d’aquests lots, així com 
a les quatre editorials principals col·laboradores, pel tracte rebut i 
l'interès mostrat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 són més de vint 
entitats les que han contractat aquest tipus d’assegurança. 
Amb aquesta assegurança l’Àrea d’Entitats, disposa ja de totes les 
assegurances necessàries per satisfer les necessitats de les 
entitats excursionistes. 
 
 
 
 

 

 

DADES: 
DESEMBRE 

2020 
 

421  ENTITATS 
FEDERADES 

(+4) 

 

80.766 SOCIS 
D’ENTITATS 

(+1.625) 

 

42.479 
LLICÈNCIES  

FEDERATIVES: 
 
 

15.617 DONES 
i 

26.862 HOMES 
 



 

 

Activitats itinerants 
 
Malauradament, a causa de la Covid-19, de les activitats itinerants organitzades per 
diferents entitats federades amb la col·laboració de la FEEC i que arrosseguen cada any 
un bon grup de parcipants, només es va poder realitzar la Renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana. Van quedar suspeses l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, La 
Festa de la Cançó de Muntanya, la trobada Verdaguer Excursionista, entre moltes altres. 
Sabem que aquest parèntesi forçat no apagarà ni l’objectiu ni l’estímul per a seguir 
organitzant aquests esdeveniments i fomentar-ne la participació.  
 
  



 

 

Subvencions a les activitats territorials, culturals, infantils-
juvenils, extraordinàries i d’aniversaris 
 
 
El 2020 es van repartir un total de 62.837,50 € en aquests conceptes. 
 
Dels 60.000€ pressupostats per a les subvencions territorials i distribuïts des de les 
diferents assemblees territorials, s’han repartit 45.087,50 € 
 
Pel que fa a les subvencions Culturals, Infantils/Juvenils i Extraordinàries, es van 
pressupostar 24.000€ (12.000€ per les culturals, 5.000€ pels infantils i juvenils i 7.000€ 
per les extraordinàries) i s’ha repartit un total de 17.750€. 
 
No cal dir que la Covid-19 s’ha fet notar molt a l’hora de portar a terme les activitats 
habituals de les entitats. 
 
Les convocatòries d’aquestes subvencions són revisades cada any a partir de les 
aportacions fetes per part de les Vegueries i de la mateixa 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): 
 

Divisió 
Territorial Territorials Culturals Infantil/ 

Extraordinàries Aniversaris Total 

Baix 
Llobregat 3.800,00 € 600,00 € 500,00 € 0,00 € 4.900,00 € 

Barcelonès 7.499,00 € 2.950,00 € 1.500,00 € 1.750,00 € 13.699,00 € 
Maresme 2.015,00 € 850,00 € 375,00 € 0,00 € 3.240,00 € 
Vallès 7.000,00 € 1.150,00 € 2.025,00 € 0,00 € 10.175,00 € 
Regió 2 5.197,00 € 300,00 € 1.300,00 € 800,00 € 7.597,00 € 
Regió 3 1.900,00 € 800,00 € 450,00 € 0,00 € 3.150,00 € 
Regió 4 2.931,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 3.231,00 € 
Regió 5 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 
Regió 6 4.496,50 € 450,00 € 650,00 € 0,00 € 5.596,50 € 
Regió 7 4.870,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 5.370,00 € 
Regió 8 2.779,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 3.279,00 € 
Regió 9 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00 € 

62.837,50 € 
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Repartició de les diferents subvencions per 
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421 ENTITATS 
407 ENTITATS AMB LA 
LLEI DE PROTECCIÓ 

DE DADES 
ACTIVADA(*): 

 (*)segons informació de 
les pròpies entitats a 31 

desembre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Consell General de la FEEC 
 
L’assistència al Consell General de la FEEC és fonamental 
per l’intercanvi d’informació entre la FEEC i les entitats. Els 
representants territorials són els encarregats de transmetre 
la informació que es dóna al Consell a totes les entitats de la 
seva Vegueria, com també de reportar tots aquells dubtes o 
informació del territori a la FEEC. L’Àrea d’Entitats té un 
paper clau a l’assistència al Consell i és l’encarregada de 
donar suport i col·laborar activament amb els diferents 
representants territorials que hi ha per tot el territori català. 
 
Com podeu veure, tot i el greu parèntesi en què vivim, tenim 
la voluntat de seguir amb molta força i volem que les entitats 
en sigueu partícips. Els resultats de l’exercici 2020 amb més 

de 42 mil llicències, la dotació de més de 90 mil € en 
subvencions i ajuts, etc. demostren la bona feina que tots 
plegats estem duent a terme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓ DE LES  

ENTITATS A LES 

REUNIONS DE VEGUERIA 

ÉS IMPRESCINDIBLE A FI 

DE GARANTIR  LA 

PLURALITAT,  EL TREBALL 

COMÚ, LA 

CANALITZACIÓ DE LA 

INFORMACIÓ I DE LES 

DEMANDES I LA 

DIVERSITAT TERRITORIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIGURA DEL 

REPRESENTANT 

TERRITORIAL I DEL SEU 

EQUIP ÉS 

IMPRESCINDIBLE EN 

AQUESTA MISSIÓ . 

 



 

 

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. 
A causa de la pandèmia el 2020 no s’han pogut celebrar moltes de les activitats previstes, 
però esperem que aquest 2021 vagi tot a millor i puguem recuperar a poc a poc l’activitat 
normal. 

 
Circuit Català de Caminades de Resistència 
 
EL 2020 hi havia inicialment 24 proves en el calendari del Circuit Català de Caminades de 
Resistència. D’aquestes, només es va poder realitzar una, la Marxa dels Castells de la 
Segarra, a la qual van participar 329 persones (94 dones i 235 homes, i les altres 23 es van 
haver de suspendre. 
 

 
 
Circuit Català de Marxa Nòrdica 
 
El 2020 s’havia de celebrar la quarta edició del Circuit Català de Marxa Nòrdica. De les 14 
proves que havia en calendari només es va poder celebrar una a causa de la pandèmia, la 
3a Nòrdica de Prades. Hi van participar 45 persones (22 dones i 23 homes). 
 
Circuit Català de Raquetes de Neu 
 
El 2020 es van poder celebrar les 3 proves en calendari del Circuit Català de Raquetes de 
Neu, la Traça Muga, la Foc de Neu i la Festa de la Neu del CEC. Van haver 32 participants 
federats, dels quals 13 van ser dones i 19 homes. Tot i això, cal destacar la dificultat de tenir 
el compromís de les entitats. 
 



 

 

Primer Circuit Català de Marxa Aquàtica 
 
De les 5 proves en calendari del Primer Circuit Català de Marxa Aquàtica, es van poder 
realitzar 4: la Marxa Aquàtica de Salou, la Marxa Aquàtica de Creixell, la Marxa Aquàtica a 
Roses i la Marxa Aquàtica Ciutat de Cambrils. Van participar en total 67 persones (36 dones 
i 31 homes), cosa que representa un inici molt prometedor d’aquest primer calendari. 
 

 
 
Rodacamins (excursions en BTT) 
 
De les 7 proves en calendari de Rodacamins, només es va poder realitzar una, la Serra de 
Rubió – Mas del Tronc de l’AE Muntanya. Hi van haver 11 participants (4 dones i 7 homes). 

 
Aviat es farà la tercera edició del Rodacamins, la qual esperem que sigui la de la seva 
consolidació. 
 
 
Barrancs 
 
Es van poder celebrar unes jornades formatives de Barrancs Hivernals al Pont de Suert (Alta 
Ribagorça). També es va fer un repàs al re-equipament del Sant Aniol fet l’any anterior 
 
En canvi, no s’han pogut celebrar la trobada de descens de barrancs “Gorgs”, l’entrega de 
reconeixements dels 50 barrancs ni tampoc la trobada Goiates barranqueres. 
 
 
Escalada 
 
Es segueix subvencionant el re-equipament de vies clàssiques a través de les entitats. 
Enguany s’han rebut 4 sol·licituds i s’han repartit 2.121,17€ de subvenció en material 
d’equipament. 
 
S’han suspès: 



 

 

- La trobada del Grup Cavall Bernat 
- La trobada de les Pubilles escaladores 
- El Dry Tooling Festival del GE Manlleu 

 
S’havia arribat a un acord de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Escalada Tradicional 
(ACET) per col·laborar amb la trobada Roca Nua, però també es va haver d’anul·lar per la 
pandèmia. 
 
Alpinisme 
 
Es volia publicar un calendari tipus el llençol per les activitats d’alta muntanya que fan les 
entitats per tal de promocionar-les, però no va haver-hi una resposta positiva per part de les 
entitats i finalment no es va fer. 
 
Campaments 
 
Es va suspendre el Campament General de Catalunya a causa de la pandèmia. 
 
Es va donar una subvenció als campaments que organitzen les entitats amb 500€ (CE 
Uecanoia). 
 
 
100 Cims 
 
No es va poder celebrar la festa del 100 cims. 
 
de lleure 
Temes culturals que reben el suport de l’Àrea d’Excursionisme 
 
Es va poder realitzar la 51a Flama de la Llengua Catalana organitzada pels Blaus de Sarrià 
en motiu del seu centenari. 
 
D’altra banda, van quedar suspeses la 55a Festa de la Cançó de Muntanya, el 44è Aplec 
Excursionista dels Països Catalans i la Diada Verdaguer Excursionista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE LLEURE 
 
Subvencions de lleure 
 
El 2020 es van concedir 16 subvencions per activitats de lleure amb un augment 
pressupostari respecte a l'any anterior. 
 
Campament General Infantil 
 
El Centre Excursionista de Catalunya va organitzar el Campament General Infantil de 
Catalunya a Queralbs (Ripollès), destinat a joves d'entre 6 i 17 anys. 
 

Calendari de marxes infantils 
 
A causa de la situació de pandèmia no es va editar el calendari previst de les marxes 
infantils que organitzen les entitats FEEC d’arreu del territori. 
 
Jornada de treball 
 
Es volia fer una jornada de treball per compartir experiències de les entitats que 
organitzen sortides amb infants i joves, però a causa de la situació de pandèmia es va 
haver d'ajornar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE NATURA 
 
Representació als parcs naturals i nacionals 
 
Després d’una tasca feixuga que ha durat uns quants mesos tenim un resultat molt 
positiu. Ja podem comunicar-vos que ja tenim representants a quasi tots els Parcs i que 
només ens falta tenir representació al Parc del Delta de l’Ebre i al de la Serra de Llaveria. 
 
També continuem amb la tasca de coordinació i seguiment de tots els nomenaments 
que tenim dels representants tant als parcs de la Diputació com els de la Generalitat. 
 
 
Representació a les vegueries 
 
Estem completant la tasca de buscar un representant de natura a totes les vegueries 
per així tenir un contacte més directe. 
De moment, encara ens falta omplir les següents Vegueries: 
 
VEGUERIA I: Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat 
VEGUERIA V: Terres de l’Ebre 
VEGUERIA VIII: Lleida 
VEGUERIA IX: Alt Pirineu 
 
 
Campanyes 
 
Ja s’han realitzat les següents campanyes: 
 

• Presentació de l’Àrea de Natura 
• No en fem una Muntanya (va sobre com fer les necessitats bàsiques a la 

Muntanya) 
• Conte del gall Fer (sobre la Protecció de l’espècie i de les bones Pràctiques a 

l’entorn natural) 
 
 
Convenis 
 

• Mountain Wilderness 
• Agents Rurals 

 
 
Adhesions i participacions 
 
Recentment, ens hem adherit al grup de treball de la Carta Europea del Turisme i 
sostenibilitat dels Ports de Beseit. 
 
Participació en un projecte Europeu que s’anomena LIVE ALNUS i que es treballa per 
a la protecció dels Boscos de Ribera mitjançant taules de debat i alguna reunió. 
 
 
 
 



 

 

Cohesió de l’àrea 
 
Ara que ja tenim un equip fort de representants dels parcs i de l’Àrea s’aniran fent 
reunions periòdiques per a poder mantenir una comunicació més fluida i propera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE SEGURETAT 

 
Reestructuració de l’Àrea de Seguretat 

 
Aquest 2020 ha servit perquè l’antic comité de seguretat, fins ara depenent de l’Àrea de 
Formació, s’estableixi com una área propia. Així, des del passat mes de noviembre, 
podem parlar d’una nova área a la FEEC com és l’Area de seguretat. Així, aquesta área 
ara depèn de Presidència. 
 
 

Protocols Covid-19 
 
Des de l’Àrea de Seguretat de la FEEC s’ha treballat aquest 2020 en la creació i redacció 
dels protocols de seguretat de les diferents àrees de la federació. Com és habitual es 
van treballar els protocols per la celebració dels diferents esports de muntanya que 
regula la federació.  
Com a conseqüència de la pandèmia de al Covid-19 i la suspensió de les activitats 
federatives, des de l’Àrea de Seguretat es va treballar també en la represa d’aquestes.  
Per aconseguir una desescalada gradual i conjuntament amb la Secretaria General de 
l’Esport i l’Eduació Física es va realizar uns nous protocls Covid per a poder tornar a la 
normalitat a partir de l’estiu.  
Aquests protocols es van redactar conjuntament amb les disciplines concretes per poder 
adaptar cada protocol a les seves modalitats.  
La FEEC va ser pionera a l’hora de la elaboració d’uns protocols per poder tornar a 
realizar practiques esportives en una fase avançada de la desescalda.  
 

 
 
 



 

 

Encesa de la Flama de la Llengua Catalana  
 
L’Àrea de Seguretat s’ha encarregat també de la elaboració dels protocols per a poder 
realizar tot i la pandèmia la encesa de la Flama del Canigó a Prada.  
El tancament de fronteres per part de l’estat francés ha obligat a fer un plantejament 
diferent amb un intercanvi de la flama al coll de la Manrella a causa de les restriccions 
establertes.  
 

Nous integrants a l’Àrea de Seguretat 
 
-  Iñigo Soteras - Salut  
-  Fermí Bernardo - Programa de gestió d'activitats. 
-  Francesc Sanahuja - Observatori d'Accidents de Catalunya. 
-  Marina Simó - Divulgació de la seguretat. 
-  Xavier Sanchez - Coordinara Temes de Formació. 
 

Vídeos de Meteomuntanya 
 
Vídeos de Meteomuntanya sobre les condicions meteorològiques i les seves 
afectacions que aniran sortint el 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE TERRITORI 
 
 

COMITÈ DE REFUGIS 
 
 
Obres de millora al refugi Coma de Vaca 
 
Durant el mes d’octubre de 2020 van realitzar-se unes obres d’adequació i millora del 
refugi Coma de Vaca, situat dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
L’actuació va consistir, per un costat, en la renovació completa de la instal·lació 
fotovoltaica. Concretament s’han instal·lat 18 noves plaques solars i també s’han 
renovat les bateries, els inversors i els reguladors que van associats a aquest tipus 
d’instal·lacions d’energies autònomes. D’altra banda, també s’ha millorat el sistema de 
captació d’aigua del refugi, s’ha col·locat un dipòsit d’aigua interior i un sistema de 
potabilització amb rajos ultraviolats. Ambdues actuacions globals permeten als guardes 
millorar notablement el servei als usuaris de l’equipament. També els permet allargar la 
temporada oferint la possibilitat d’obrir a l’hivern amb millors condicions, ja que es podrà 
garantir aigua corrent al refugi. L’empresa aragonesa PRAMES, especialitzada en obres 
en llocs de difícil accés i condicions extremes com són els refugis de muntanya, ha estat 
l’encarregada d’executar el projecte, com a guanyadora del concurs de licitació pública 
que la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va publicar al seu web el mes 
de juny d’enguany. L’actuació ha estat possible gràcies a l’atorgament a la FEEC d’un 
70% del pressupost elegible atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya a través del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
a l’empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de 
subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 
04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2020. 
 
D’altra banda, en el marc del projecte ENTREPYR, del qual la FEEC n’és soci 
beneficiari juntament amb 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, durant el mateix període s’ha substituït la fossa sèptica, com a part d’una de 
les accions d’aquest projecte. La nova fossa millora notablement la depuració de les 
aigües residuals del refugi. Compta amb un separador de greixos, un element 
indispensable en la gestió mediambiental d’aquest tipus d’aparells. També s’ha col·locat 
un filtre biològic en la fossa, la qual cosa garanteix el compliment de les exigències 
mediambientals en el tractament d’aigües residuals. El nou equipament està enterrat en 
un mur de pedra que s’ha aixecat per a l’ocasió. 
 
 
 



 

 

 
 
Obres de millora al refugi Prat d’Aguiló 
  
També en el marc del projecte ENTREPYR, durant l’estiu de 2020 també es va 
substituir l’antiga fossa sèptica del refugi Prat d’Aguiló, situat al Parc Natural del Cadí-
Moixeró, per una nova d’última generació. Com en el cas de Coma de Vaca, l’actuació 
ha consistit en la substitució de l’antiga fossa sèptica, responsable de la depuració de 
les aigües residuals del refugi, per una de nova generació i amb major capacitat, 
adaptada a les necessitats actuals de l’equipament. La nova fossa de Prat d’Aguiló 
compta amb un separador de greixos, un element indispensable en la gestió 
mediambiental d’aquest tipus d’aparells. També s’ha col·locat un filtre biològic en la 
fossa, la qual cosa garanteix el compliment de les exigències mediambientals en el 
tractament d’aigües residuals. Aquesta és la tercera actuació de la FEEC en aquest 
àmbit i dins del mateix programa, després de la realitzada l’any 2019 al refugi Sant Jordi 
i aquesta temporada a Coma de Vaca. 
 
D’altra banda, el pas de la tempesta Glòria per Catalunya (gener 2020) va afectar el 
refugi Prat d’Aguiló de manera notable. Va aixecar-se part de la teulada, la qual cosa va 
afectar també les plaques solars, que es van arrencar d‘aquesta. També hi va haver 
afectacions en l’interior de l’equipament a causa de la neu que va entrar per la teulada 
malmesa. Abans de l’estiu es va poder arreglar tot plegat substituint la teulada i les 
plaques solars, així com arranjar els desperfectes interiors causats pel temporal. 
 



 

 

 
 
Participació en la comissió de refugis liderada pel Consell Català 
de l’Esport 
 
Durant el primer trimestre de 2020, just abans de l’arribada de la Covid-19, i com a 
darrera tasca de la comissió de refugis liderada pel Consell Català de l’Esport, i en la 
qual hi participa de manera activa el Comitè de Refugis de la FEEC, es va fer una 
proposta d’esborrany de decret per regular els refugis de muntanya guardats i 
d’emergències a Catalunya. A partir de la presentació d’aquesta proposta no s’ha 
avançat més, a l’espera que la situació general millori i es pugui tancar definitivament la 
feina que va iniciar-se fa tres anys. 
 
Afectació de la Covid-19 als refugis de muntanya 
 
L’arribada de la pandèmia de la Covid-19 òbviament va afectar molt el desenvolupament 
normal d’una temporada de refugis estàndard. Fins al mes de juny van estar tots tancats 
i a partir de la seva reobertura, des del comitè de refugis vam elaborar una sèrie de 
protocols tant pels refugis guardats com pels d’emergència, per tal de fer possible una 
obertura amb restriccions d’aquests equipaments durant la temporada d’estiu. Ambdós 
protocols –per refugis guardats i refugis d’emergència- van estar supervisats i aprovats 
pel Consell Català de l’Esport. 
 



 

 

 
 

COMITÈ DE SENDERS 
 
Homologació dels següents senders  
 
AL PARC DE LA SERRALADA LITORAL 
SL®-C 112: Ruta de l’Esquirol. 
SL®-C 113: a la Roca d’en Toni des de Cabrils (rehomologació). 
 
AL PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
SL®-C 105: el pla de Forcs. 
 
AL PARC DEL GARRAF 
SL®-C 99: de Cal Ganxo a la Morella. 
 
AL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
SL®-C 56: Castell de Pera. 
SL®-C 55: a la font de Carlets. 
 
AL PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 
PR®-C 204: pujada a Santa Fe del Montseny. 
 
AL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 
SL®-C 142: el torrent de l’Amigó (rehomologació). 
SL®-C 141: de Torribera al Puig Castellar (rehomologació). 
 
 
 
 



 

 

Elaboració de protocols Covid-19 pels cuidadors de senders 
 
L’arribada de la pandèmia de la Covid-19 va afectar la tasca dels cuidadors voluntaris 
de la xarxa de senders homologats de la FEEC. Per aquest motiu, el comitè català de 
senders va elaborar un protocol detallat adreçat a aquest col·lectiu perquè pogués sortir 
a mantenir els senders durant la temporada 2020 – a partir del final de l’estat d’alarma- 
amb la màxima seguretat. Aquest protocol, com el de refugis, també va estar supervisat 
i aprovat pel Consell Català de l’Esport. 
 

 
 
Anul·lació de les IV Jornades Nacionals de Senderisme 
 
Inicialment previstes pel mes de juny de 2020, la situació provocada pel Covid-19 va 
obligar a suspendre la quarta edició de les Jornades Nacionals de Senderisme, que 
s’havien de celebrar a la Vall d’en Bas (Garrotxa). Si es poden fer durant l’any 2021 la 
nostra prioritat és celebrar-les al mateix emplaçament. 
 
 
Anul·lació del Catalonia Trek Festival 
 
Malauradament també es va haver de suspendre la segona edició del Catalonia Trek 
Festival, que s’havia de celebrar a Salou entre el 3 i el 10 de maig de 2020, quan ja 
estava tot absolutament tancat i teníem unes 500 persones de tot Europa que ja 
s’havien inscrit. El compromís de la Federació és celebrar el Festival a partir de l’any 
2022, quan sigui possible fer-lo amb garanties. Per això estem en permanent contacte 



 

 

amb la Federació Europea de Senderisme, per mirar de trobar una nova data que ens 
encaixi a tots. 
 
Anul·lació de l’organització del Congrés de la Federació Europea 
de Senderisme 
 
La pandèmia Covid-19 també va afectar la celebració del congrés anual de la Federació 
Europea de Senderisme (ERA), que s’havia de celebrar a Girona entre l’1 i el 4 d’octubre 
de 2020, sota el paraigua organitzatiu de la FEEC. El mes de maig, es va decidir, de 
comú acord amb el Presidium de l’ERA, l’anul·lació de l’esdeveniment. També es va 
decidir que Catalunya mantindria l’organització de l’esdeveniment de cara l’any 2024. 
 
Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex 

 
Durant l’any 2020 s’han seguit 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. 
 
VII Trobada Senderista Transfronterera al Port de Boet 
 
La VII Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus al Port de Boet (2.511m), 
organitzada per la FEEC i el Comitè Departamental de l’Arièja de la Federació Francesa 
de Senderisme (FFRP) va comptar amb la participació aproximada d’una cinquantena 
d’excursionistes. Aquesta caminada va transcórrer entre uns dels passos de muntanya 
històrics entre la capçalera de la Vall Ferrera (Pallars Sobirà) i les valls d’Auzat i 
Vicdessos, a l’Arièja, resseguint el traçat de l’itinerari transfronterer GR®T 62. La 
caminada i la trobada amb els companys francesos es va desenvolupar sota el paraigua 
de les mesures de prevenció per la Covid-19 que es van treballar per a l’ocasió. Cal 
recordar que aquests tipus de trobades van néixer amb la voluntat de posar en valor la 
feina que es fa des d’ambdues federacions (FEEC i FFRP) per unir els dos grans 
senders transpirinencs, el GR® 11 i el GR® 10. 
 

 



 

 

 
Finalització i posada en marxa del nou web de senders de la 
FEEC 

 
A mitjans de 2020 es va poder finalitzar el nou web de senders de la FEEC. Amb aquesta 
actualització s’ha millorat la imatge del web, fent-la més senzilla i intuïtiva La nova web 
de senders neix amb la intenció de donar un millor servei als practicants del senderisme, 
ja siguin entitats i clubs excursionistes, federats o públic en general. 
Una de les principals novetats és l’aparició en el mapa general dels senders 
transfronterers, que surten designats en color blau. El contingut es continua alimentant 
a través dels tracks de les etapes dels senders de gran recorregut (GR®), petit 
recorregut (PR®-C), senders locals (SL®-C) i senders transfronterers (GR®-T) que 
formen part de la xarxa de senders homologats. Una altra novetat és que els tracks ja 
no es poden descarregar gratuïtament per a tots els usuaris, sinó que cal accedir com a 
federat per poder descarregar-los. 
Tot i que bona part dels 12.000 quilòmetres de la xarxa de senders homologats de 
Catalunya està entrada al nou web a través dels seus tracks corresponents, encara hi 
ha etapes de GR o senders de petit recorregut, locals i transfronterers on, al no disposar 
del track actualitzat, s’han hagut d’introduir les dades tècniques a mà, per la qual cosa 
la informació que apareix actualment no és la definitiva i s’anirà actualitzant el contingut. 
 
 



 

 

ÀREA TÈCNICA 
 
El 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19 que ha provocat la suspensió 
de gairebé tota l’activitat competitiva autonòmica, estatal i internacional. 
 
Fins al mes de març el desenvolupament de l’activitat es va dur a terme amb normalitat 
fins que va haver el confinament domiciliari. A partir d’aquí, només els Centres de 
Tecnificació van poder reprendre la seva activitat complint totes les mesures 
preventives, tot i que quasi no van poder competir degut a la suspensió de les 
competicions. 
 
Durant els mesos d’inactivitat l’Area Tècnica Esportiva s’ha centrat en elaborar 
conjuntament amb l’Area de Seguretat els protocols de competició, que a la vegada han 
estat validats per la Secretaria General de l’Esport. 
 
Durant el 2020 s’han presentat al CCE dos informes per tal que l’Esquí de Muntanya i 
les Raquetes de Neu es reconeguin com a disciplines pròpies de la FEEC. Pel que fa a 
l’informe presentat el 2019 de Curses per Muntanya amb la mateixa intenció el CCE no 
ha respost encara, allargant i deixant en l’aire el conflicte obert sobre aquesta disciplina 
entre la FEEC i la FCA.  
 
 
Activitats competitives realitzades durant el 2020 
 
Proves oficials, calendari 2020  
 
Escalada 
 
No s’ha pogut celebrar cap prova. 
 
El Comitè d’Escalada ha estat present a l’Assemblea Virtual de la ISFC en la que s’han 
marcat les directrius per la següent temporada i s’han fet els canvis reglamentaris de 
cara als Jocs Olímpics de Tòquio 2021. 
 
 
Curses per Muntanya: 2 Proves 
 

- Campionat de Curses de Muntanya per Equips el mes febrer 
- Campionat de Curses de Muntanya Individual el mes setembre 

S’ha suspès la 19a Copa Catalana de Curses en Línia, la 9a Copa Catalana de Curses 
Verticals i les proves Open. També s’han suspès els Campionats de Catalunya de 
Curses Verticals, Snowruning i Universitari. 

El Campionat de Catalunya per Equips s’ha celebrat abans de la pandèmia sense cap 
tipus de restricció i amb normalitat.  

El Campionat de Catalunya Individual, en un principi s’havia programat pel mes de juliol 
a la mítica Sky Race Valls d’Aneu, però degut a la seva suspensió, s’ha buscat 
l’alternativa de la Berga-Rasos-Berga, organitzada pel Club Esquí Berguedà.  

Aquesta primera prova, després del confinament, s’ha realitzat sota els protocols per la 
prevenció de la transmissió de la Covid-19 amb èxit. 



 

 

 

Aquest Campionat s’ha dotat de premis en metàl·lic per a les categories absolutes, amb 
una clara aposta de la FEEC per les Curses per Muntanya. 

S’ha assistit a l’Assemblea de la ISF celebrada de manera virtual el mes d’octubre. 

Curses d’Ultraresistència: 6 Proves. 
 
No s’ha pogut celebrar cap prova. 
 
Canicròs: 4 Proves. 
 

- 4 Proves de a Copa Catalana de Canicròs. 
 
El 2020 s’ha dut a terme per primera vegada la Copa Catalana de Canicrós de la FEEC, 
després del canvi de reglament que es va fer el 2019 per la propera temporada.  
 
Esquí de Muntanya: 30 Proves. 
 
Les competicions d’Esquí de Muntanya s’han vist totalment interrompudes per l’inici de 
la pandèmia a mitjans del mes de març. Malgrat aquest contratemps, s’han pogut 
celebrar els campionats de totes les especialitats i només s’han hagut de suspendre 
dues proves de la Copa Catalana organitzades per la FAM. 
 
La Copa del 2020 s’ha caracteritzat pel canvi de format, barrejant proves per equips i 
individuals dins la mateixa competició. D’aquesta manera, s’ha pogut fer una copa més 
variada i amb una participació més àmplia. Els 5 primers i primeres classificades de final 
de Copa han rebut un premi en metàl·lic. 
 
La Copa de Curses Verticals ha quedat suspesa, ja que només s’han pogut celebrar 
dues proves del calendari per culpa del confinament. 
 

- 36a Copa Catalana FEEC Ferrino d’Esquí de Muntanya formada per 5 proves de 
gener a abril. 

- 15a Copa Catalana de Curses Verticals FGC Mountain Series 6.0 formada per 2 
proves  entre desembre de 2019 i febrer de 2020. 

- Curses Open: 9 proves de desembre a març. 
- Curses Populars: 3 proves de gener a març. 
- Campionat de Catalunya Individual al març. 
- Campionat de Catalunya per Equips al febrer. 
- Campionat de Catalunya de Curses Verticals al febrer. 
- Campionat de Catalunya Sprint al febrer. 

Durant el 2020 s’ha seguit celebrant el Campionat de Catalunya Sprint, consolidant 
d’aquesta manera aquesta especialitat en els calendaris d’Esquí de Muntanya.  

Durant el 2019 es va veure un augment de la participació a les proves d’Open i Populars.  

Jordi Canals i Antoni Massagué han estat presents a l’Assemblea de la ISMF que en un 
principi havia de ser a Suïssa, però que a causa de la Covid s’ha fet de manera virtual. 

 
 



 

 

Raids d’Esports de Muntanya: 4 Proves. 
 
La Copa Catalana de Raids d’Espots de Muntanya s’ha suspès a causa de la dificultat 
per celebrar les proves després del confinament. Només es va poder celebrar la primera 
prova de Copa al mes de març i a partir d’aquí ja no es va dur a terme cap més ràpid, 
tot i els esforços de les entitats per poder tirar endavant el Campionat de Catalunya de 
la disciplina. 
 
Raquetes de Neu 
 
El 2020 només s’ha celebrat un campionat de Catalunya de Raquetes de neu, ja que 
degut a la dificultat per rebre sol·licituds s’ha optat per fer només un campionat aprofitant 
l’organització d’una prova d’esquí de muntanya. 
 
Marxes Tècniques i de Regularitat 
 
Totes les proves del calendari de Marxes Tècniques i de Regularitat han quedat 
suspeses. 
 
Marxa Aquàtica 
 
Per primera vegada i després del reconeixement per part del Consell Català de 
l’Esport com a disciplina pròpia de la FEEC, la Marxa Aquàtica ha celebrat el seu 
primer Campionat de Catalunya el mes d’octubre. 
 
Les especialitats que s’han celebrat son els 50m rem, els 200m binomi i els 500m 
binomi. 
 
 
Activitats no competitives realitzades durant el 2020 
 
Alt Nivell i Expedicions (Premis Juanjo Garra):  
 
El 2020 s’han donat els premis d’Alt Nivell i Expedicions d’Alpinisme en el qual s’han 
recollit dos anys d’activitats. El tribunal va estar format per: 
 
Marcial Aleman – Responsable de Centres de Tecnificació de la FEEC 
Antoni Massagué – Director Tècnic Esportiu de la FEEC 
Joel Vilà – Adjunt al Director Tècnic Esportiu de la FEEC 
Toti Valés – Alpinista  
Ferran Latorre – Alpinista  
Una vegada finalitzat el termini per rebre les sol·licituds als premis, van arribar a l’AT 
Esportiva de la FEEC un total de 14 activitats. 
 
Primeres classificades 
“Liberar Valhalla 9a+, 380 metros en 9 horas” i Cara Sud Denali - Via Eslovaca, les dues 
del Club Alpino Barcelona. 
 
Tercera classificada 
Pilar sud de la punta est del Tengi Ragi Tau 6660 del Club Alpino Barcelona. 
 
 
 
 
 



 

 

Centres de Tecnificació 
 
L’activitat dels Centres de Tecnificació s’ha vist alterada per la pandèmia de la Covid-
19. A la primera fase de la desescalada es va permetre la mobilitat per entrenar a 
aquells i aquelles esportistes reconeguts pel CCE. Es van proveir els esportistes i 
tècnics de mascaretes i gel hidroalcohòlic per tal que poguessin reprendre la seva 
activitat. 
 
Tot i la permissivitat per als entrenaments, els centres de tecnificació no han pogut 
competir i han hagut d’organitzar simulacres de competició per tal de poder continuar 
amb la seva progressió. 
 
CTEMC (Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya) 
 

• 21 Esportistes han format part del CTEMC (Nois i noies amb edat compresa 
entre els 15 i 23 anys) i 2 tècnics: Gil Orriols, i Pau Gómez. El Director del 
CTEMC ha estat en Pau Gómez i en Gil Orriol el tècnic de suport. En Pau Gómez 
s’ha encarregat més de la gestió administrativa i en Gil Orriols s’ha dedicat més 
al treball de camp i ha estat en contacte amb els esportistes Becats a Font 
Romeu. 

• La temporada 2019/20 els tècnics del CTEMC han treballat conjuntament amb 
tots els clubs que tenen grups d’Esquí de Muntanya, tal com porten fent 
temporades anteriors. 
 

 
 

TÈCNICS 
NOM ENTITAT 

ORRIOLS JANSANA, GIL UNIÓ EXCURSIONISTA VIC 

GOMEZ SERRAT, PAU ASS. ESP. PALLARS 
 
 



 

 

ESPORTISTES 
 

NOM ENTITAT 
COLL TURRÀ, PAU SKI CLUB CAMPRODON (SE) 
GUILLEM FARRIOL VANCELLS UE MATADEPERA 
PÉREZ ANGLÈS, ALBERT LA XIRUCA FORADADA 
MARIA COSTA DIEZ MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
PUIG FONT, ROGER CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE) 
SELLOL, PAULA ESQUÍ CLUB MOLINA 
ARES TORRA GENDRAU MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
MARC RADUA IVERN CE POBLA DE SEGSUR 
OT FERRER MARTÍNEZ MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
ROGER FÍGULS CALVELO ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ANEU 
ENRIC BAÑOS TOR MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
TOMEU COMELLAS PAGÈS MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
LLUC COLL ESCODA CE BANYOLES 
POL PASTOR BALAGUER  MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ 
ORIOL OLIVER ROSIQUE SKI CLUB CAMPRODON (SE) 
GIL RUIZ GIRALT Unió Excursionista Urgellenca 
EROLA ROCÍAS Club Esp Cardanya Pirineus 
AINA GARRETA FARRÚS Club Esquí Pobla de Segur (CEPS) 
ARNAU BALCELLS PUYOL CENTRE EXCURSIONISTA ALTA RIBAGORÇA 
ELOI LOREN VILLARREAL CENTRE EXCURSIONISTA ALTA RIBAGORÇA 
JAN GALLARDO Skimo team Cerdanya 
COLL TURRÀ, PAU SKI CLUB CAMPRODON (SE) 
GUILLEM FARRIOL VANCELLS UE MATADEPERA 
PÉREZ ANGLÈS, ALBERT La Xiruca Foradada 

 
 

• El CTEMC ha pogut dur a terme els entrenaments i concentracions fins a 
mitjans de març. A partir d’aquí ha donat per acabada la temporada. 

• Cal destacar les medalles olímpiques aconseguides per 4 esportistes del 
CTEMC als Jocs Olímpics de la Joventut a Lausana. A partir d’aquests 
resultats l’AT s’ha reunit amb el Consell Català de l’Esport per tal de sol·licitar 
un augment de la subvenció anual per a l’esquí de muntanya. 

 
 
CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)  
 

• El CTAC ha iniciat un nou cicle de 3 anys amb un grup de joves alpinistes. 
• En Roger Cararach ha agafat la direcció del centre, agafant el relleu de l’Adrià 

Chueca, i en Marc Toralles és el nou tècnic de suport. 
 



 

 

 
 

TÈCNICS 
NOM ENTITAT 

ROGER CARARACH CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA 
MARC TORALLES CLUB ALPINO BARCELONA 

 
 
 
 

ESPORTISTES 
 

COGNOM  COGNOM  NOM CLUB 2020 
Martinez  Cervelló Arnau CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 
Garcia  Martí Nuria CLUB EXCTA. MADTEAM 
MONS  Costa Jordi CENTRE EXCTA. BADALONA 
Mestres  Repiso Joana CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 
Llort  Alegret Guim CLUB EXCTA. I D’ACTIV. ESPORTIVES PIOLET 

NEGRE 
Fidalgo Bach Adrià UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 
Albert  Iglesias Laura UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ 
Olivé  Roselló Maria ASS. EXCTA. MONTMELL 
Martin  Elorrieta Tasio CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 
Lerandi Lavandera Carlos CLUB EXCTA. ARAN 
Pascual  Massana Eudald CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 
Solé Tosas Ramon CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 

 
• 10 concentracions en total, concentrades pràcticament totes durant els mesos 

d’estiu i tardor. 
 
Han pogut realitzar escalada en gel, esquí de muntanya, nivologia, autorescat i big 
wall. 



 

 

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

• 24 Esportistes han format part del CTCMC (nois i noies amb edats compreses 
entre els 14 i 19 anys) i 2 tècnics. 

 
TÈCNICS 

 
NOM ENTITAT 

PERE RULLAN ESTERELLES LA MOLINA CLUB D'ESPORTS 

FERNANDO ROSA PEÑA CLUB EXCTA. MADTEAM 

 
 

ESPORTISTES 
 

NOM ENTITAT 
JANA AGUILAR BRUCH CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES 
GAEL ALVAREZ DEL VAL CLUB ESPORTIU MINDUNDIS TEAM 
RAMON CABALLERIA GOMEZ G.E.C.A. LLETISSONADA 
SERGI PINTOR CABEZA CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM 
ARNAU CASES DE MATIAS ESPOT ESQUI CLUB VALLS D'ANEU 
JAN CASTILLO PAREDES CLUB EXCURSIONISTA MOIANES INDEPENDENT 

(GEMI) 
LÍDIA CASALÍ CRIBALLÉS UNIO EXCURSIONISTA DE VIC 
CARLA ESCLUSA BALLÚS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDA 
LAIA GONFAUS SELLÉS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDA 
MARTINA GONFAUS SELLÉS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDA 
BERTA GUITART BARRAL ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDA 



 

 

IU JAUME AMETLLER ASSOCIACIO ESPORTIVA I CULTURAL CAPGIRELL 
ORIOL JOAN  SABATER UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA-MATARO 
MIREIA LÜSCHER ALEMANY UNIO EXCURSIONISTA DE VIC 
ANIOL PUJIULA COLOM G.E.C.A. LLETISSONADA 
QUIRZE SAGUE SORS CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES 
BERNAT PLANAS SANCHEZ CLUB EXCTA. PALAUTORDERA 
ÏU NET PUIG CLUB EXCTA. PALAUTORDERA 
JOANA PLANAS SANCHEZ CLUB EXCTA. PALAUTORDERA 
ROGER BELLA PIÑOL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ (SE) 
ALÍCIA CALOMARDO BLANCO CLUB EXCTA. MADTEAM 
LINA ESCURA PERRIER CLUB EXCTA. MADTEAM 
JANA AGUILAR BRUCH CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES 
GAEL ALVAREZ DEL VAL CLUB ESPORTIU MINDUNDIS TEAM 

 
• 5 Concentracions presencials i 2 trobades telemàtiques durant el confinament 

són el balanç d’aquesta temporada. Els esportistes només van poder participar 
en un Campionat d’Espanya Vertical i un de Catalunya en Línia. 

 
CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya) 
 
20 esportistes conformen l’equip del CTEEC. El 2020 la línia de treball ha estat la 
mateixa que l’any passat, ja que la direcció del CTEEC no ha canviat. 
 

• S’han incorporat dos esportistes que, tot i no tenir el veïnatge civil català, 
han format part del CTEEC pagant una quota mensual, ja que degut a la 
seva condició no han pogut entrar a formar part del programa ARC. 

• Ha estat l’única disciplina esportiva que no ha pogut competir durant tot el 
2020, motiu pel qual s’han organitzat simulacres de competició a sales 
d’escalada. 

 



 

 

TÈCNICS 
 

NOM ENTITAT 
IVAN TERRICABRAS EMPERADOR GRUP EXCTA. MANLLEU 

GERARD ROMERO ALONSO GRUP EXCTA. MANLLEU 

PEDRO BERGUA FAM 

 
 

ESPORTISTES 
 
NOM COGNOMS ENTITAT 
HECTOR BAZAN MARTIN GRUP EXCTA. MANLLEU 
Maria Benach Zubero CENTRE MUNTANYENC SANT 

LLORENÇ 
PERE BORRELL SANCHEZ UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 
Rut Casas Mur GRUP EXCTA. MANLLEU 
JOEL CODINA PINEDA CLUB EXCTA. MADTEAM 
MERLI COROMINA AUFSCHNAITER CENTRE EXCTA. D'OLOT 
LAU MACIÀ LLOBET CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 
LLUC MACIÀ LLOBET CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 
LUCÍA MIRANDA CID UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA 

CORNELLÀ 
Rut Monsech Gasca CLUB EXCTA. ALPICAT 
ALBA PELFORT VENTURA CLUB EXCTA. UECANOIA 
GAL·LA PEREZ PETANÀS AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS 
AIDA TORRES ILLAMOLA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 
ROC VERGÉS SOLÉ ASS. EXCTA. MONTMELL 
BERNAT MUNNE GUITART AGRUP. EXCTA. MUNTANYA 
GEILA MACIA MARTIN CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 
JOAN BAZAN MARTIN GRUP EXCTA. MANLLEU 
JÚLIA BENACH ZUBERO CENTRE MUNTANYENC SANT 

LLORENÇ 
MANEL NAVARRO LANAU UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA 

TORTOSA 
ERNEST WOJDEL CLUB EXCTA. MADTEAM 
EMILY 
CHARLOTTE 

PESCETTO CENTRE MUNTANYENC SANT 
LLORENÇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seleccions catalanes absolutes 
 
 
Les Seleccions Catalanes no han pogut participar en cap prova internacional durant tot 
el 2020. Només han pogut participar en competicions nacionals fins que el 
confinament les va fer suspendre totes. 
 
La dinàmica de les Seleccions ha estat semblant a la dels centres de tecnificació, fent 
simulacres de competició per intentar mantenir la forma i la motivació dels esportistes. 
 
Esquí de Muntanya: 
 

• 12 esportistes, 2 seleccionadors i 1 tècnic. 
 

SELECCIONADORS I TÈCNICS 
 

NOM ENTITAT 
XEVI SADURNÍ ROQUE UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 

JOAN CARDONA TARRES CENTRE EXCTA. BANYOLES 

ORIOL MONTERO GARCIA AGRUP. EXCTA. MUNTANYA 

 
 

ESPORTISTES 
 

COGNOM  COGNOM  NOM ENTITAT 
Alis Sánchez Jordi CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 
Cardona Coll Oriol SKI CLUB CAMPRODON 
Casanovas Cuairan Júlia CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 
Coll Turrà Pau SKI CLUB CAMPRODON 
Farriol Vancells Guillem UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 
Galicia Cotrina Claudia CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 
García Farrés Marta CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES 
Pinsach Rubirola Marc COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA 
Reyné Magret Joan SKI CLUB CAMPRODON 
Làzaro Cordero Martí CLUB EXCTA. RIPOLL 
Marin Lluch Pau CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 
Rullan Estarelles Pere LA MOLINA CLUB D'ESPORTS 

 
 

• Per primera vegada es van poder participar al Campionat del Món de 
Veterans d’Esquí de Muntanya a Innsbruck amb 3 participants. 

• La Selecció d’Esquí només va poder participar a nivell nacional al Campionat 
d’Espanya de Relleus. 

• La resta de competicions es van suspendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Escalada 
 

• 13 esportistes, 1 seleccionador 
 

SELECCIONADORS  
 

NOM ENTITAT 
MANOLO NAVARRO ANDREU UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 

 
ESPORTISTES 

 
COGNOM  COGNOM  NOM CLUB 20/21 
Aleman Sobrino Helena CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENC 
Bazán Martín Héctor GRUP EXCURSIONISTA MANLLEU 
Benach Zubero Maria CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENC 
Borrell Sánchez Pere UNIO EXCURSIONISTA DE SABADELL 
Casas Mur Rut GRUP EXCURSIONISTA MANLLEU 
Galofré Checa Pau CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 
Guardia Ferrer Albert AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BUFALA 
Monsech Gasca Rut CLUB EXCURSIONISTA ALPICAT 
Monsech Gasca Guillem CLUB EXCURSIONISTA ALPICAT 
Torres Illamola Aida CENTRE EXCURSIONISTA TORELLO 

 
• La Selecció d’Escalada no ha pogut fer cap competició nacional. 

 
 
Curses per Muntanya 
 

• 1 seleccionador, 1 tècnic i 12 esportistes. 
 

 
SELECCIONADOR 

 
NOM ENTITAT 

FERNANDO ROSA PEÑA CLUB EXCTA. MADTEAM 

PERE RULLAN ESTARELLES LA MOLINA CLUB D’ESPORTS 

 
ESPORTISTES 

 
COGNOM  COGNOM  NOM ENTITAT 

Carrión Bertran Gisela ELS XULIUS CENTRE SOCIAL 
RIBETA 

Españó Aniceto Gerard ASSOCIACIO ESPORTIVA 
MOUNTAINT RUNNERS DEL 
BERGUEDÀ 

Lopez de 
Sagredo 

Xicota Fernando CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA 
CAMETA COIXA 

Sabata  Font Clàudia ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
MOUNTAIN RUNNERS DEL 
BERGUEDA 

Comas Molist Mònica CENTRE EXCTA. TORELLÓ 



 

 

Casajuana Reyes Esther CLUB ESP. DE MUNTANYA LA 
CAMETA COIXA 

Puigarnau Coma Sílvia ASS. ESP. MATXACUCA 
Hospital Ramón Núria CLUB CAMÍ DELS IBERS TRAIL 

RUNNING 
Cuesta Santamaria Jonathan CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA 

CAMETA COIXA 
Del Águila Pellicer Víctor CLUB EXCTA. TRAIL TARRACO 
Carretero Ernesto Abel ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

MATXACUCA 
Campeny Bastida Guillem CLUB ESP. DE MUNTANYA LA 

CAMETA COIXA 
 
• La Selecció de Curses per Muntanya només ha pogut participar al 

Campionat d’Espanya de Curses Verticals. 
 
 
 

Raquetes de Neu 
 

• 1 seleccionador, 1 tècnic i 10 esportistes.  
• Per primer vegada la Selecció de Raquetes ha participat a una prova de 

Snowrunning, degut a l’augment de participació d’aquesta nova especialitat de 
curses per muntanya i la dificultat de trobar proves de Raquetes de neu amb 
suficient participació. 

 
SELECCIONADOR 

 
NOM ENTITAT 

JUST SOCIATS ASENSIO CE TERRASSA 

MARC TODA VERICAT  A.E. MATXACUCA 

 
ESPORTISTES 

 
NOM ENTITAT 

Laia Andreu Trias Unió Excta. Vic 

Oscar Carrasco Giráldez Ass. Esp. Matxacuca 

Oriol Ferre Cañellas Club Excta. Alliberadrenalina 

Mireia Hernandez Barba Corredors De Fons De Viladecavalls 

Silvia Leal Augé Centre Excta. Pontsicà 

Silvia Puigarnau Coma Ass. Esp. Matxacuca 

Seleccionador: Just Sociats Asensio Club Natació Terrassa (Se) 

Eduard Hernández Teixidor Ass. Esp. Matxacuca 



 

 

Tècnic: Marc Toda Vericat Ass. Esp. Matxacuca 

Marc Traserra Pujol Club Excta. Voltreganès Ars 

 
 

• 3 Competicions internacionals. 
 

o La Ciaspolada 
o Allgau Vertical 
o Ubaye Snow Trail 

 
Escalada en Gel 
 

• En la Temporada 2019/2020 s’ha iniciat el projecte de la Selecció 
d’escalada en Gel, amb un seleccionador i un tècnic. 
 

NOM ENTITAT 

JOAN QUINTANA PAREDES AGRUP. EXCTA. BUFALÀ 

CARLES GONZALEZ SANTOS AGRUP. EXCTA. BUFALÀ 

 
COGNOM  COGNOM  NOM CLUB 2020 

PERERA HOSTE ORIOL CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 
SOLE TOSAS RAMON CENTRE EXCTA. LA XIRUCA FORADADA 

 
• La Selecció d’Escalada en Gel ha dut a terme una concentració per 

preparar una prova de la Copa del Món i ha participat a una prova de la 
Copa del Món a Saas-Fee. 

 
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: 32 esportistes (8 Alt Nivell - 16 de futur - 8 de 
perfeccionament). 

• Curses per Muntanya: 36 esportistes (5 Alt Nivell - 15 de futur - 16 de 
perfeccionament). 

• Escalada: 23 esportistes (5 Alt Nivell - 8 de futur - 10 de perfeccionament). 
• Alpinisme: 12 esportistes (12 de futur). 

 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE FORMACIÓ I ESCOLA CATALANA D’ALTA 
MUNTANYA (ECAM) 

 
Aquest 2020, la formació federativa es va veure afectada per les restriccions del país a 
causa de la Covid-19, ajornant els cursos a l’espera de finalitzar l’estat d’alarma. 
A la tardor, es va reprendre tota la formació amb canvis al desenvolupament dels cursos, 
substituint totes aquelles classes teòriques per classes online/e-learning, reduint així la 
part presencial i facilitant el treball des de casa a través de la plataforma 
formació.feec.cat. 
Finalment, es van poder reprendre la majoria dels cursos ajornats i s’han incorporat 
moltes millores que faran més fàcil el futur dels cursos. Millores d’accés a les diferents 
titulacions federatives, més treball a casa, més flexibilitat horària i més facilitats a l’hora 
de realitzar les pràctiques. 
 
Tota la formació s’ha fet seguint el protocol sanitari i la normativa establerta en els DOGC 
corresponents. 
 
 
ECAM 
Comissió rectora 

Per aquest 2020 no hi ha canvis amb els membres de la comissió rectora en 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 2020 hi ha 4 noves altes a l’ECAM, distribuïdes de la següent manera: 
• Tècnics d’esport en Alta Muntanya: 1 
• Tècnics d’esport en Descens de Barrancs: 1 
• Instructors d’Esquí de Muntanya: 1 
• Instructors d’Escalada: 1 

 
 
 

Formació Federativa 

 
Seguint l’estructura i el procés formatiu de les titulacions federatives, durant el 2020 es 
van presentar 55 persones com a instructors i monitors federatius, alguns d’ells 
acabant la titulació el 2021 a causa de l’ajornament per les mesures sanitàries. Els 
alumnes van quedar repartits de la següent manera: 

• Monitor d’Excursionisme: 19 alumnes 
• Monitor de Marxa Nòrdica: 17 alumnes 
• Instructor d’Escalada: 7 alumnes 
• Instructor d’Esquí de Muntanya: 12 alumnes 



 

 

D’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): 
• Monitor Excursionisme: 37 aspirants amb 15 no aptes. 
• Instructor Excursionisme: 2 aspirants aptes. 
• Instructor d’Esquí de Muntanya: 7 aspirants aptes. 

29 de febrer (Ripoll) 
• Instructor de Curses per Muntanya: 10 alumnes aptes. 

7 i 8 març (Montserrat) 
• Monitor Excursionisme: 20 aspirants i 2 no aptes. 
• Instructor d’Excursionisme: 1 aspirant apte. 
• Instructor d’Escalada: 5 aspirant i 1 no apte. 

19 Setembre (Esplugues) 
• Monitor de Marxa Nòrdica: 13 aspirants aptes. 

• Monitor de Marxa Nòrdica: 21 aspirants, 20 aptes i 1 no apte. 
 

Cursos de Monitors i Instructors 

La formació d’aquest 2020 va estar afectada per les mesures de la Covid-19. Es van fer 
reformes per reduir la part presencial i així seguir els protocols de seguretat establerts 
per la FEEC, incorporant la formació online a totes les teòriques i fent-la només en 
aquelles assignatures pràctiques. 

Quan el govern ens ho va permetre, l’ECAM va començar a expedir certificats de 
mobilitat per tots aquells federats inscrits al curs, per poder seguir amb la formació 
federativa. 

 



 

 

Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat (abril 2020 – gener 2021) 
 
El curs programat pel mes de maig, es va ajornar per la tardor. El calendari afectat per 
les mesures sanitàries, va reduir la part presencial amb classes online de totes aquelles 
assignatures teòriques. El curs va comptar amb 22 aspirants a monitors. 

El curs de monitor federatiu consta de 90 hores lectives i 90 hores de pràctiques 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 2020) 
 
El curs federatiu de Marxa Nòrdica va constar de dos parts, un bloc comú exclusivament 
de muntanya i un específic de Marxa Nòrdica que es va adaptar als nous protocols de 
seguretat de la FEEC. Aquest any, van cursar-lo 17 alumnes. 

 
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. 
 
Curs de d’Instructor d’Escalada (juliol 2020) 
 
Després de les proves d’accés d’escalada del mes de març a Montserrat, a la tardor es 
va iniciar el curs d’Instructor de la disciplina. Aquest va ser itinerant i constava de classes 
pràctiques i teòriques online. 
Va finalitzar amb l’apte dels 7 alumnes. 
 
 
 
 
 



 

 

Curs de d’Instructor d’Esquí de Muntanya (desembre 2020) 
 
El curs d’Esquí de Muntanya va començar a finals del 2020 i es va anar allargant per les 
restriccions que afectaven el país. Aquest curs de 12 alumnes, totalment pràctic, ha 
finalitzat el 2021. 
 
Curs de d’Instructor de Curses per Muntanya (ajornat) 
 
En veure’s afectat per les restriccions de COVID i en ser la primera edició del curs 
d’Instructor de Curses per Muntanya es va decidir ajornar-lo pel proper any. 
 
 
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: 
 

• Regió I - Baix Llobregat: 4 cursos realitzats i 2 anul·lats. 
• Regió I - Barcelonès: 6 cursos realitzats i 7 anul·lats. 
• Regió I - Vallès: 3 cursos realitzats i 3 anul·lats. 
• Regió I – Maresme: 1 curs realitzat i 2 anul·lats. 
• Regió II: 1 curs realitzat i 1 anul·lat. 
• Regió III: 1 curs anul·lat. 
• Regió IV: 4 cursos anul·lats. 
• Regió V:  cap activitat. 
• Regió VI: 3 curs realitzat i 2 anul·lats. 
• Regió VII: 1 curs realitzat i 3 cursos anul·lats. 
• Regió VIII: cap activitat.  
• Regió IX: cap activitat. 

 

 

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 realitzat activitats 
d’aquestes especialitats: 

• Alpinisme: 3  
• Progressió per crestes: 3 
• Esquí de muntanya: 3 
• Escalada: 4 i 1 d’autorescat en l’escalada 
• Orientació i GPS: 2 
• Marxa Nòrdica: 2 
• Seguretat i primers auxilis a la muntanya: 1 

 

 
              
 
 
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 2019-2020 
 
Els cursos que es van oferir a cadascun dels Instituts són els següents: 

• INS Abat Oliba (Ripoll):  
o Primer nivell d’excursionisme: 14 alumnes. 
o Segon nivell de muntanya mitjana: 19 alumnes. 
o Segon nivell de descens de barrancs: 9 alumnes 

 
• INS CAR Sant Cugat:  

o Primer nivell d’excursionisme: 25 alumnes. 
o Segon nivell de muntanya mitjana: 16 alumnes. 
o Segon nivell de descens de barrancs: 5 alumnes 

 

Activitats de promoció (per especialitat)

Alpinisme

Progressió	per	crestes

Esquí	de	muntanya

Escalada

Orientació	i	GPS

Seguretat	i	primers	auxilis	a
muntanya



 

 

• INS La Pobla de Segur:  
o Primer nivell d’excursionisme: 89 alumnes. 
o Segon nivell de muntanya mitjana: 40 alumnes. 
o Segon nivell d’escalada: 12 alumnes. 
o Segon nivell d’alta muntanya: 6 alumnes. 
o Segon nivell de descens de barrancs: 16 alumnes. 

 
• INS l’Alt Berguedà (Bagà):  

L’institut de l’Alt Berguedà deixa d’impartir cursos a tècnics de muntanya i escalada 
donat el poc volum d’alumnes.  
 

Formació en període transitori amb l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) 

Un any més, la FEEC i l’ECAM són les encarregats de l’organització i la confecció del 
calendari del bloc específic del tècnic esportiu de nivell 1 de marxa nòrdica així com 
les seves pràctiques. 
Aquest 2020 i després de 3 anys impartint aquesta formació juntament amb l’ECE, els 
tècnics i professorat ECAM que hi participen es van reunir per tal de modificar o 
millorar aquelles coses que s’han anat veient durant els anys, sempre seguin el què 
marca el BOE- A- 2019-700. 
Aquest any s’han presentat 8 alumnes, menys que altres anys, i tots ells han estat 
aptes de la part del Bloc Específic. 
 
Confecció dels nous currículums catalans  

Durant el confinament i l’estat d’alarma, l’ECAM juntament amb els tècnics coordinadors 
dels centres públics amb qui la FEEC té conveni, van estar treballant per la confecció 
del currículum català en relació als nous decrets espanyols que han afectat i modificat 
les titulacions dels tècnics de muntanya i escalada. 
S’han creat les unitats formatives així com les ratios i hores lectives de teòriques i 
pràctiques de cada formació reglada amb el filtre del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest treball continuarà durant els pròxims anys modificant 
les formacions de LOGSE a la LOE. 
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. 
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 es va veure afectada per les mesures sanitàries i no 
es va fer cap tipus de formació durant el 2020. 
 
 
 
 
 



 

 

Promoció a les escoles i als instituts 

 
IES Pere Fontdevila (Gironella) 

 
L’Àrea de Formació continua col·laborant amb la formació de cursos de muntanya als 
instituts. El 2020 va ser amb l’Institut Pere Fontdevila. La FEEC va assistir a la 
presentació del treball de síntesi que els alumnes de 2n de la ESO faran per la muntanya 
durant 5 dies i practicaran diferents esports de muntanya amb l’intenció d’iniciar-se en 
aquestes modalitats. 
 
La FEEC aporta els tècnics especialistes per aquesta formació. 

 
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. 
 
 
Estades per a joves 
 
Durant el 2020, l’Àrea de Formació va convocar 3 estades per a joves, de les quals es 
van veure afectades per la Covid-19 i es van realitzar només 2. 
 

• Esquí de muntanya: Anul·lades a causa de la Covid 19. 
 

• Escalada:  
o Dates: del 6 al 9 d’agost 
o Participants: 8 de 14 a 17 anys.  
o Lloc: Montserrat, refugi d’Agulles 

 
• Pirineus:  

o Dates: del 30 juny al 6 de juliol  
o Participants: 11 de 14 a 17 anys 
o Lloc: Ripollès, refugi de Coma de Vaca 

 
• Alps: Anul·lades a causa de la Covid 19. 

 
• Hivernals: Anul·lades a causa de la Covid 19. 

 
• 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. Aquest 2020 
es van presentar 37 dones a la subvenció de les quals en van gaudir totes elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING 
 
UN ANY DE PANDÈMIA  
 
Aquest 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 i on des de 
l’àrea de comunicació s’ha treballat intensament per poder anar adaptant-se als 
diferents canvis constants i a totes les circumstàncies.  
L’objectiu principal ha estat comunicar d’una manera senzilla, eficaç, didàctica i 
ràpida tot allò que teníem confirmat per part de les autoritats sanitàries i tot el 
que des de la mateixa FEEC hem volgut comunicar a entitats, federats i públic 
en general.  
Per poder arribar als diferents públics objectius el passat mes de març es va 
dissenyar un breu pla de comunicació de crisi per poder dibuixar el full de ruta 
que havíem de seguir amb el canvi de realitat en el que ens trobàvem.  
La potenciació de les eines digitals, la informació contrastada, la immediatesa, la 
constància i mantenir l’activitat amb una normalitat variable van vertebrà els eixos 
d’aquesta estratègia que va donar els seus fruïts. 
 

 
 



 

 

El nou portal web de la FEEC es va convertir en un punt de referència per a 
federats i no federats per poder estar informats en tot moment.  
El nou web de la FEEC que vam estrenar el passat 1 de gener de 2020 ha batut 
un nou rècord de visites superant els 2 milions de visites en un any, xifra que mai 
fins ara s’havia assolit en aquest web. 
Des del departament de comunicació de la FEEC es va fer una aposta clara per 
potenciar les xarxes socials i la interacció amb els federats. La recuperació dels 
missatges push app per informar directament a tots els usuaris de l’APP de la 
FEEC i l’enviament de circulars als clubs van servir per afavorir aquesta 
comunicació directe i àgil amb federats i entitats.  
Les xarxes de la FEEC també van ser una referència durant els mesos de 
confinament total i en el període de desescalada amb l’elaboració pràcticament 
diària de nova informació referent a la pandèmia.  
La interpretació específica per afectacions per a tothom que volia fer muntanya 
de les restriccions establertes des dels governs va convertir a les XXSS de la 
FEEC en un punt d’informació no només per als seguidors habituals si no per a 
moltes altres federacions i esportistes.  
 

 
 
 
SENT LA MUNTANYA A CASA 
 
El passat mes de març amb l’inici del confinament des de l’Àrea de Comunicació 
de la FEEC es va dissenyar la campanya ‘Sent la Muntanya a casa’ amb la 
intenció de poder portar fins a casa dels federats i federades aquelles activitats 
de muntanya que quedaven lluny com a conseqüència del confinament  La 
iniciativa es va iniciar amb l’obertura de forma excepcional i gratuïta de totes les 
revistes Vèrtex penjades al web de la FEEC.  
 
 
 



 

 

 
 
 
El dia de Pasqua des de la FEEC es van regalar dues mones en un sorteig 
d’instagram amb el logotip del centenari gràcies a la col·laboració de forma 
altruista del forner Adam Tubau.  La diada de Sant Jordi també es va convertir 
en un dia especial i des de l’instagram de la FEEC es va fer un directe des de les 
11h fins a dos quarts de tres del migdia amb diferents protagonistes escriptors i 
editorials per celebrar la diada d’una forma diferent. Més de 2.000 persones van 
seguir en directe el Sant Jordi des de casa.  
 

                                                                                         
 

Pels més petits també es va penjar en obert el 
conte ‘La Tina al Denali’ de l’alpinista i 
escaladora, Araceli Segarra que conjuntament 
amb l’Editorial Alpina van cedir els drets de forma 
altruista.  
Aquell mateix 15 de març el seleccionador català 
de curses per muntanya, Pere  
Rullan, va realitzar el primer entrenament en 
directe a través de l’instagram live de la FEEC 
que va servir per a iniciar una sèrie de sessions 
d’entrenaments que ràpidament quedarien 
complementades per entrevistes, xerrades, 
sessions de formació i classes didàctiques.  
En total es van programar gairebé 200 sessions 
diferents en els tres mesos de confinament. En 
aquestes sessions hi van participar 59 persones 
de forma activa.  
 

Sent la Muntanya a casa es va acompanyar d’un 
audiovisual amb imatges d’algunes de les 
activitats que organitza la FEEC i demanant 
també a la gent que es quedés a casa per a 
prevenir el contagi de la Covid-19.  
L’audiovisual el amb guió de l’equip de 
comunicació de la FEEC i va ser realitzar per la 
productora El Joc i amb la veu de l’actriu Sílvia 
Bel, que de forma altruista també va cedir la 
seva veu.  
 
La Campanya Sent la Muntanya a casa va 
arribar a un públic potencial de 200.000 
persones amb les sessions en directe i les 
consultes al web de la FEEC.  
 



 

 

En aquests temps on la informació era decisiva per poder estar al costat de la 
gent es va fer també una convocatòria explicativa per les entitats que va superar 
les 300 persones. El president de la FEEC, Jordi Merino, acompanyat del 
Secretari General de l’Esport, Sr. Gerard Figueras, del president de la UFEC, 
Gerard Esteva i del Doctor Daniel Brotons van fer una reunió explicativa amb les 
entitats per posar al dia la situació de la pandèmia i resoldre dubtes de les 
entitats.  
Durant el període de confinament es va treballar també conjuntament amb la 
Televisió de Catalunya per la programació de la setmana de la muntanya al canal 
Esport 3.  
En aquesta setmana es van poder veure diferents projeccions relacionades amb 
el món de la muntanya. Entre aquestes el Documental dels 100 anys del Refugi 
Colomina, el reportatge dels 20 anys de la Selecció Catalana de Curses per 
Muntanya o el reportatge dels 50 anys de la Flama de la Llengua, els tres de 
producció pròpia. A més a més també es van tornar a emetre els diferents 
capítols de la sèrie refugis i guardes.  
 
Refugis a casa:  
 
“Fam de Refugis” i “Receptes de Guarda”, van ser dues iniciatives llençades des 
de l’àrea de comunicació amb el suport de l’àrea de territori.  
L’objectiu era potenciar la tasca dels refugis de muntanya, recordar el paper que 
juguen, potenciar la seva activitat i mostrar algun dels aspectes d’aquests potser 
més desconeguts pel públic en general.  
Receptes de Guarda, va tenir molt bona acollida per part dels seguidors del canal 
de youtube de la FEEC. Es va tractar d’una sèrie de 6 capítols on els guardes 
dels refugis van ensenyar algun plat que es podia menjar en el seu refugi. Els 
capítols van ser editats i guionets des del mateix departament de comunicació i 
van tenir molt bona acollida. Més de 8.000 persones van veure al canal de 
youtube els diferents vídeos que es van penjar de les receptes.  
“Fam de Refugis” es va marcar el repte d’ensenyar els refugis de muntanya en 
ple confinament i fer un sorteig d’estades en mitja pensió als refugis de la FEEC 
.  
La iniciativa va arrelar molt bé entre els seguidors de la xarxa de la FEEC i va 
servir també per a fer una recopilació important de material gràfic.  
 

 



 

 

REVISTA VÈRTEX 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revista Vèrtex tot i la pandèmia ha seguit 
com una de les publicacions més llegides en 
llengua catalana i la revista esportiva en català 
amb més distribució al nostre país. En aquest 
any especial la revista Vèrtex ha vist com per 
primer cop a la seva història s’ha deixat de 
publicar en paper un dels seus números. La 
revista de maig-juny , núm 290 de Vèrtex es va 
editar en format únicament digital com a 
conseqüència de la pandèmia. Vèrtex va obrir-
se de forma gratuïta durant els mesos de 
confinament com un servei més que va donar 
la FEEC a tothom que entrava al web per gaudir 
de la muntanya des de casa.  
Tot i aquests canvis Vèrtex ha seguit apostant 
clarament pel paper i per qualitat en els 
continguts de qualitat per refermar-se com a 
capçalera referent en el món de la muntanya i 
de l’esport del país.  
Aquest any 2020 la Vèrtex va apostar per a 
recordar també el centenari de la FEEC. Ho va 
fer amb un nou disseny de portada i amb un 
número de gener-febrer especial dels 
centenari.  
A més a més, l’historiador, Francesc Roma, es 
va encarregar de repassar la història de la 
federació amb sis capítols a les diferents 
revistes de l’any per a tenir un bon record 
d’aquests primers 100 anys.  
 
Ingressos per publicitat i subvencions:  
 
La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per 
publicitat directa de Vèrtex i web 33.822,93€ al 
2020. A més a més de generar més de 48.337€ 
en intercanvis de patrocinis. 
El 2020 es va tramitar i adjudicar una subvenció 
de 3.968,10 € de la Generalitat de Catalunya en 
concepte d'ajut estructural per a publicacions 
periòdiques en paper, i 9.005 € per l'edició 
digital. 
 
 
 



 

 

Vèrtex 288: Gen-Feb de 2020: Centenari de la FEEC 
• Els orígens de l’escalada a Montserrat 
• Entrevista a Mireia Miró 
• Allaus, el perill invernal 

 
Vèrtex 289: Març-Abril de 2020: Senderisme de mar i muntanya  

• Excursions per la costa catalana 
• Cent anys de la FEEC (2) 
• Pallars Sobirà, una comarca amb premi 
• Entrevista a David Macià 
• Vall d’Owens, el far west ianqui 

 
Vèrtex online: Maig-Juny de 2020: Sent la muntanya, a punt per tornar-hi (Especial 
primavera) 

• Montserrat fotogènic 
• Salts d’aigua a l’Alt Berguedà 
• BTT a les valls d’Aran i Luishon 
• Montsant amb BTT 
• Travessa Carlit 50 Estanys 
• Escalades a la serra de Busa 
• La travessa de la Ribagorça 
• Travessa pel Ripollès, Conflent i Cerdanya 
• Ruta del Ter 

 
Vèrtex 290: Juliol-Agost de 2020: Vall de Barravés, barrancs en acció 

• Descens de barrancs a la vall de Barravés 
• Cent anys de FEEC (3) 
• Natura i aventura a les illes Açores 
• Entrevista a Eliseu Vilaclara 
• El Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals 

 
Vèrtex 291: Setembre-Octubre de 2020: Míriam Marco, la primera guía d’alta 
muntanya catalana 

• Entrevista a Míriam Marco 
• Cent anys de FEEC (4) 
• Travessa de Camprodon a Cotlliure 
• Ascensions al Parc Nacional del Triglav 
• Mountain Wilderness a l’Hindu Kush 
• Alpina, una editorial amb història 

 
Vèrtex 292: Novembre-Desembre de 2020: Volcans de Xile amb esquís 

• Cent anys de FEEC (5) 
• Entrevista a Jordi Merino 
• La volta a la Noguera amb BTT 
• Els Montcaus de Catalunya 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

CENTENARI FEEC  
 
El passat 11 de febrer de 2020 es va donar el tret de sortida al Centenari de la 
FEEC 1920-2020. Es va triar aquesta data com la data en què es va signar el 
primer document de constitució de la Lliga de Societats Excursionistes de 
Catalunya que seria l’embrió de la mateixa federació.  
La presentació es va fer en un acte al Museu Colet de Barcelona amb 
l’assistència de les entitats i els màxims representants esportius del país.  
 
 

 
 
 
L’acte de presentació va servir per mostrar les diferents activitats que es van 
calenderitzar durant tot el 2020. L’arribada de la pandèmia, poques setmanes 
més tard, va fer que el calendari per la celebració del centenari quedés aturat i 
les activitats ajornades o suspeses.  
 
 

 
 
 
Des de la FEEC però es va intentar seguir gaudint del centenari amb diferents 
accions primer  ‘online’ i posteriorment presencials per poder portar el centenari 
a tots els federats.  
 
 



 

 

 

 
 
 
 
La publicació d’aquest llibre ha servit per a commemorar un centenari estrany en 
any de pandèmia però on des del departament de comunicació s’ha treballat per 
potenciar aquests deu dècades de federació.  
 
La publicació de la campanya de federats 2020 amb un audiovisual on es 
remarcaven fets recents històrics de la federació amb diferents persones 
relacionades amb la muntanya i amb cert pes social, va servir també per encetar 
les etiquetes a xarxes #sentlamuntanya #100feec. Aquestes etiquetes es van 
convertir en el leitmotiv del centenari i van servir per emmarcar les diferents 
accions.  
 
 

 
 

Una de les accions que es va tirar endavant va 
ser la publicació del llibre del Centenari de la 
FEEC.  
El llibre va ser escrit per l’historiador Francesc 
Roma i editat per l’editorial Cossetània. Aquest 
llibre s’ha enviat a totes les entitats i organismes 
institucionals del país, així com a totes les 
federacions esportives catalanes.  
Sota el nom “Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, 1920-2020. Cent anys caminant i 
guardant el país” Roma ens presenta una 
història lineal però on destaca el paper social, 
cultural, esportiu i activista de la FEEC en els 
seus 100 anys d’història.  
 



 

 

100 anys sent FEEC: 
 
 

 
 
 
L’Exposició va servir també per fer la presentació oficial del llibre del centenari i 
per fer un acte de presentació de la mateixa exposició.  
A la mateixa exposició es va fer l’acte de presentació del que va ser l’última 
expedició del malaurat Sergi Mingote. La seva última aventura al K2, en un acte 
amb la presència del Secretari General de l’Esport, del president de la UFEC i 
del president de la FEEC a més a més de diferents mitjans de comunicació, entre 
aquests TV3, Rac1, La Vanguardia, Catalunya Ràdio, la Sexta o TVE.  
 

 

 
 
 

Una de les accions més visibles que es va fer en 
el centenari de la FEEC va ser l’exposició dels 100 
anys al Palau Robert de Barcelona.  
Sota el títol “100 anys sent FEEC” i des del 1 de 
desembre de 2020 al 14 de febrer de 2021 es va 
poder veure una exposició que recorria la història 
de la federació.  
L’exposició es va situar dins de la Sala 4 del Palau 
Robert que per uns dies es va convertir en el 
Refugi dels Estanys de la Pera.  
Unes 11.000 persones van passar per aquesta 
exposició durant els dos mesos i mig que es va 
poder veure, convertint-se en un molt bon 
aparador del paper de la FEEC en aquests últims 
anys. A l’exposició s’hi van poder veure a més a 
més diferents audiovisuals relacionats amb els 
refugis i amb la història de la FEEC.  
 



 

 

XX Premi Vèrtex 
 
 
“A peu per Montdeví i altres serres de Ponent” és el títol de l’obra que s’ha endut 
el vintè Premi Vèrtex. Reunit l’11 de desembre passat, el jurat d’aquest concurs 
convocat per la FEEC amb la col·laboració de l’editorial Cossetània va atorgar el 
guardó a un recull de 23 itineraris excursionistes elaborat per Francesc Antillach 
i Antònia Ortiz. 
 
La guia cobreix un territori de l’extrem occidental de Catalunya comprès 
majoritàriament dins la comarca de la Noguera, al sud de la serra de Montsec. 
Les excursions recorren les rodalies dels pantans de Canelles i Santa Anna: de 
sud a nord, indrets com Montpedró, Montderes, la serra de la Guineu, els Picons 
d’Os, Montdeví, la serra de Millà i la Pertusa – Sant Llorenç de la Roca, a 
l’entrada del congost de Mont-rebei. 
 
El jurat ha valorat el treball d’Antillanch i Ortiz per la descripció precisa dels seus 
itineraris, l’atenció en els detalls del patrimoni cultural i natural i la qualitat de la 
seva presentació gràfica en els croquis i fotografies. També s’ha destacat que 
l’obra tracta unes serres molt poc divulgades en l’àmbit muntanyenc i pot obrir 
les mires als lectors que vulguin conèixer els atractius excursionistes de la zona. 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Gestió petició mitjans de comunicació 
 
Aquesta Àrea gestiona les peticions de mitjans de comunicació. Durant aquest 
darrer 2020 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) 
• Temps de Neu 
• Temps d’Aventura 
• Esport 3  
• RAC1 / Ultraesport 
• Zona UFEC (TV3) 
• L’esportiu 
• Diari Sport (UFEC) 
• Mundo Deportivo (UFEC) 
• Nació Muntanya 
• ‘El Pont de Mahoma’ (Tarragona Ràdio) 
• Via Verda (La Xarxa) 
• Anem a la Muntanya (Ona Codinenca) 
 

 
 

 
 
 
Un dels canvis importants d’aquest 2020 ha estat la gestió de mitjans més enllà 
dels tradicionalment dedicats al món de la muntanya i a l’esport.  
 
La problemàtica de la massificació a la muntanya ha obert moltes preguntes als 
mitjans més tradicionals i dedicats a l’informació general i des de la FEEC s’ha 
donat el nostre punt de vista i la nostre opinió en tot moment.  



 

 

 
Així mitjans com La Vanguàrdia, El País, El Periodico, Público o El Punt Avui han 
realitzat entrevistes a alguns responsables de la FEEC.  
També les ràdios generalistes com Catalunya Ràdio, Rac1, Onda Cero, Cope, o 
la Cadena Ser han mostrat interès per conèixer la postura de la FEEC.  
Igualment mitjans de Tv com la Xarxa, Tv3, la Sexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro 
o TVE han fet reportatges i algunes peticions d’entrevistes durant el passat 2020.  
 
Cal destacar també que TV3 va emetre diferents audiovisuals de producció 
pròpia de la FEEC entre aquests un reportatge de paraescalada amb l’Albert 
Guàrdia i el resum del Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya.  
 
Aquest 2020 a més a més conjuntament amb l’àrea de territori s’ha fet una secció 
al programa de Rac1 “La Primera Pedra” on en Pep Llusà ha explicat diferents 
rutes seguint senders homologats arreu del país.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LLICÈNCIA FEEC 2021 
 
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.  
                                              

 

 
 

 
  
 

 
 
 

La imatge del nou carnet federatiu de la FEEC 
per aquest 2021 havia de definir la línia de la 
federació després del seu centenari.   
 
Des de l’àrea de comunicació s’ha volgut buscar 
amb la nova imatge com un nou punt de partida 
després de celebrar els primers 100 anys de la 
FEEC.  
 
Sota el lema “Dibuixa el camí, sent la 
muntanya”, s’ha volgut mantenir el concepte de 
“Sent la muntanya” que es va estrenar per la 
campanya de federats de 2020, com a concepte 
de mantenir els orígens i buscar la contraposició 
de tornar a començar però sense perdre 
l’experiència.  
 
Amb això s’ha buscat la línia del dibuix i l’esboç 
que és la imatge de la llicència federativa amb 
el refugi de Sant Jordi com a protagonista 
aquest any que celebra els seu 60è aniversari.  
 
Per quart any consecutiu, 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. 
Una campanya que ha buscat sensibilitzar i 
conscienciar amb la conservació de la 
muntanya i l’entorn natural.  
 
Aquest 2020 també s’ha dissenyat un cartell 
amb els diferents serveis que ofereix la FEEC i 
mantenint la línia gràfica encetada amb la 
llicència federativa.  
 
 
 
 
 

 



 

 

RECEPCIÓ OLÍMPICA 
 
El 19 de febrer el govern català va realitzar una recepció oficial als quatre 
esportistes de la FEEC que van aconseguir una medalla olímpica als JJOO de la 
Joventut que es van celebrar a Lausana.  
Maria Costa es va convertir en la primera esportista catalana de la història en 
aconseguir una medalla d’or olímpica en uns JJOO d’hivern i la primera també 
en esquí de muntanya.  
Maria Costa va formar equip amb Ares Torra i Ot Ferrer del AE Mountain Runners 
del Berguedà i amb Marc Ràdua del CEPS Pobla de Segur. Els quatre 
acompanyats de familiars, tècnic i junta de la FEEC van ser rebuts per la 
vicepresidenta Meritxell Budó al Palau de la Generalitat en un acte que es va 
guionar i estructurar des del departament de comunicació de la FEEC 
conjuntament amb el ganivet de comunicació de vicepresidència i esports de la 
Generalitat.  
 

 
 
 
CAMPANYA FORFET ESQUÍ DE MUNTANYA  
 
Aprofitant aquestes medalles olímpiques i conjuntament amb FGC es va 
realitzar un audiovisual per promocionar el Forfet d’esquí de muntanya.  
La campanya havia estat dissenyada anteriorment i es va realitzar un vídeo 
amb els quatre medallistes olímpics que es va promocionar a xarxes socials i 
als canals de la FGC i la FEEC.  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
CÀPSULES SEGURETAT EN MUNTANYA 
 
 

 
 
 
Conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya s’han guionet i produït 
tres càpsules de seguretat que s’ampliaran a cinc properament.  
Des de l’àrea de Seguretat es va demanar la realització d’aquestes càpsules per 
a poder fer pedagogia abans que la gent vagi a la muntanya.  
En les càpsules es recorda la importància de planificar bé la ruta i de consultar 
la meteorologia que ens podem trobar a la nostre ruta abans de sortir i evitar així 
possibles accidents de muntanya.  
Per fer arribar millor el missatge s’han buscat tres cares conegudes com són la 
Clàudia Sabata, en Ferran Latorre i l’Araceli Segarra que són els encarregats 
d’explicar el missatge. 
El primer trimestre del 2021 s’ha estrenat la primera càpsula parlant de Vent i 
Temperatura, en el segon s’estrenarà la relacionada amb Pluja, Boira i Tempesta 
i en el tercer la Neu i la Neu i RS.  
Posteriorment es realitzarà una càpsula conjunta i s’inclourà també la feina que 
es fa des del SMC per a poder utilitzar en futures formacions.  
 
 
PROTOCOLS COVID  
 
Des de l’àrea de comunicació s’ha coordinat la maquetació i elaboració dels 
diferents protocols Covid que s’han realitzat des de la FEEC aquest 2020.  
En total es van realitzar 7 infografies relacionades amb els diferents esports i 
activitats que gestiona la federació.  
Les infografies van ser realitzades pel dissenyador gràfic Lluís Mestres que va 
ser l’encarregat de plasmar de forma clara els protocols elaborats des de les 
àrees de la FEEC.  
 



 

 

CARTELLS TEMPORADA 2021 
 
Seguint la línia marcada per la llicència d’aquest 2021 els diferents cartells de les 
competicions de la FEEC han volgut plasmar el leitmotiv de ‘Dibuixa el camí, sent 
la muntanya’ Ho hem fet fent dibuixos, esbossos, de les diferents disciplines que 
han anat a càrrec del dissenyador gràfic, Carles Camí.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 WEB DE LA FEEC (www.feec.cat) 
 
Aquest 2020 ha estat un any de canvi al web de la FEEC. Des de l’11 de gener 
de 2020 es va inaugurar el nou web amb un aire completament renovat que 
buscava ser més àgil i més intuïtiu per a tots els usuaris.  
Un canvi visual que ha portat a destacar l’apartat de “Federa’t” com un dels 
apartats destacat del web.  
La reducció del menú principal amb cerques directes a temes concrets també ha 
ajudat en poder tenir més facilitat per arribar a allò que es cerca.  
Una agenda també més visible i una millora important a l’àrea privada per a que 
federats i entitats pugui interactuar amb més facilitat han estat alguns dels canvis 
importants.  
 
Les xifres del web:  
 
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, el web ha tingut 2.118.717 
visites, superant un record del web que fins ara eren poc més 1.900.000 visites. 
Aquesta xifra ha suposat un augment respecte a les visites entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de gairebé 300.000 visites. L’any 2019 es va tancar amb 
1.877.705 visites . 
Del més de 2M de visites 1.466.091 són visites úniques.  
Cal destacar també però, que s’han augmentat els usuaris que han repetit, amb 
440.929 respecte els 338.473 del 2019 i que també ha augmentat el temps de 
visita del web, superant els 3 minuts per usuari.  
Les pàgines vistes per sessió, que han patit un augment també passant del 1’99 
del 2019 a les 2,17 aquest 2020.   
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.  
Aquest 2020 també s’ha vist un clar augment d’aquelles entrades que han arribat 
des de l’APP de la FEEC on s’ha incrementat de manera considerable l’activitat 
amb l’enviament de push app.  
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Activitat general del web el 2020: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2019 (gener-desembre) 2020(gener-desembre) 
Notícies publicades 732 759 
Activitats a l’agenda 790 340 
Avantatges per al federat 546 480 
Butlletins electrònics 48 70 



 

 

 
 
LA @FEEC_cat A LES XARXES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les xarxes socials de la FEEC han seguit el seu creixement  
un any més. Aquest 2020 s’ha aconseguit superar els 21.000 
seguidors a twitter i instagram i s’ha fregat aquesta xifra a 
facebook.   
Twitter, s’ha situat amb 21.863 seguidors davant dels 20.234 
seguidors del 2019 amb un total de més de 1.800 piulades i 
80.000 visites del perfil. 
 
Facebook ha tancat el 2020 amb 20.967 seguidors davant dels 
20.305 seguidors de 2019, amb una mitjana de 48 publicacions 
mensuals i de 20.00 ‘m’agrades’ per mes. Tot i la menor 
utilització de facebook el facebook de la FEEC ha seguit molt 
actiu durant tot el confinament on la interacció ha augmentat.  
 
Instagram ha mantingut la seva consolidació i és la xarxa amb 
més seguidors de la FEEC amb 29.581 seguidors a 31 de 
desembre de 2020 respecte als 21.098 seguidors de 2019.  
 
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 
quatre anys s’ha passat dels 2.000 seguidors als pràcticament 
30 mil que es tenen ja aquest 2020. Aquest darrer any s’ha 
augmentat en 8.000 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.  
 

                    

 



 

 

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.  
 

• Durant el confinament total des de l’àrea de comunicació es va aconseguir una 
comunicació fluida i directe amb els seguidors de les xarxes socials i va ser una 
de les vies més utilitzades amb bon retorn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FEEC TV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En aquest 2020 marcat per la pandèmia i la 
suspensió de les competicions l’objectiu ha 
estat seguir comunicant amb encert i 
referenciant les activitats organitzades des de 
la FEEC. L’aposta per FEEC TV ha mantingut 
el seu caràcter multidisciplinar. Des de l’àrea 
de comunicació hem estructurat el guió i la 
difusió dels diferents audiovisuals.  
S’ha fet el seguiment de tots els campionats 
de Catalunya que s’han disputat aquest 2020 
(Esquí de Muntanya Vertical i Esprint, 
Raquetes de Neu, Curses per Muntanya i 
Marxa Aquàtica) 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. El canal de youtube ha superat per 
primera vegada els 1.000 subscriptors.  
  
Aquest 2020 també es va fer el tradicional 
vídeo de presentació de la selecció catalana 
d’esquí de muntanya aprofitant la prova 
celebrada a Núria.  
Per primer cop s’ha fet el seguiment d’una 
cursa per muntanya amb un resum editat 
pensant en l’emissió televisiva, un format que 
tindrà continuïtat el 2021 amb el seguiment 
de la Copa Catalana de curses per muntanya.  
A més a més de les produccions editades i 
produïdes per la productora el Joc, també 
s’han realitzat produccions pròpies com les 
mencionades de “Receptes de Guarda”.  
 
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 
15.000 visualitzacions, posicionant aquests 
audiovisuals en un abast destacat.  
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 

 



 

 

 Comunicació Interna 
 

Aquest 2020 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 2020, s’ha enviat un total de 57 circulars al Consell, Junta i 
Entitats.  
Cal dir que durant aquest 2020 s’han enviat diferents comunicats a personal i entitats 
periòdicament per a informar de la situació de la pandèmia i no han estat incloses en 
aquestes circulars. 

 
 

 Convenis i patrocinis  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aquest 2020 hem vist alguns canvis obligats en els convenis establerts amb les 
marques que donen suport als esportistes de la FEEC. Així, la selecció d’esquí de 
muntanya ha estrenat nova equipació gràcies a un acord amb l’empresa austríaca 
Dynafit que vestirà la selecció i el CTEMC durant els pròxims 3 anys.  
La resta de seleccions han mantingut els seus patrocinadors principals curses per 
muntanya i el CTCMC, la catalana Tuga; escalada i el CTEEC, la basca Ternua, i la de 
raquetes de neu, l’austríaca Dynafit. El Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya 
un any més seguirà vestint amb l’austríaca Salewa.  
La francesa Julbo segueix sent proveïdor transversal de la FEEC per a totes les seves 
seccions esportives.  
Destacar que el grup Credit Mutuel (Agrupació i RACC) segueixen sent el patrocinador 
principal de la FEEC i que des de la FEEC s’ha treballat per obrir noves vies de patrocini 
com és el cas de Coca-Cola i Aneto que a partir de 2021 han començat a col·laborar 
amb la FEEC.  
 



 

 

Amb el suport de:  
 

 
 
 
La FEEC és membre de:  

 

 
 

 
 
 



 

 

ÀREA DE TECNOLOGIES I SISTEMES 
 
Àrea de Territori: 

• Millores i modificacions visuals i informatives a l’apartat de senders del web. 
• Implementació del nou website Cataloniatrekfestival 2020.  
• Generació dels mapes de senders i adaptació de la descàrrega dels “tracks”. 

 
• Implementació del nou website Marxaaquatica.cat  
• Implementació de la visita virtual 360º dels refugis al web de la FEEC. 

 

 
 

• Implementació al web de la FEEC de tota la xarxa de senders permetent la 
gestió 100% des de la FEEC 

• Activació de les webcams dels refugis Estasen i Prat d’Aguiló.  
• Implicació de l’àrea en el projecte Entrepyr en la creació d’un motor de reserves 

de refugis compartit amb la FAM, la FEEC i el CAF i enllaç amb el nostre 
motor.  

 
Àrea Tècnica: 

• Dotació de certificats segurs per al Gestor d’inscripcions.  
• Treballant en la implementació de un nou gestor d’inscripcions a la FEEC. 
• Dotació de sistema de classificacions automàtiques al web de la FEEC. 
• Modificació al Gestor d’inscripcions per adaptació a proves massives. 
• Integració de diferents TPV a la plataforma d’inscripcions per poder gestionar 

de manera més eficient les liquidacions.  
 



 

 

Àrea de Comunicació: 
• Nova dotació de software de disseny als equips de comunicació. 
• Actualització d’equips. 
• Noves opcions com cedir, no rebre o rebre més d’un exemplar de la revista 

Vèrtex a l’aplicació Playoff. 
• Renovació total de l’actual web de la FEEC. 
• Col·laboració en desenvolupament del blog Meteomuntanya.cat 

(Implementació de mapes a instamaps) i noves millores de funcionalitats.  
 
Àrea d’Entitats: 

• Dotació de plataforma de reunions telemàtiques “Zoom” a les vegueries per al 
desenvolupament de reunions online i formació personalitzada a les entitats. 

• Publicació a l’àrea privada de les entitats al web d’una taula dinàmica amb 
dades de cada entitat com dades dels socis, federats anuals, federats 
temporals i subvencions rebudes. 

• Llançament de plataforma per federar-se online. 
• Implementació de la tramitació de les llicencies temporals a Playoff. 

 
Àrea de Formació: 

• Millores d’agenda dels cursos formatius de la FEEC. 
• Millores al CMD de formació online de l’àrea. Nova imatge adaptada 
• Creació de plataforma de videotrucades “Meet” especifica per a l’àrea. 

 
Àrea de Sistemes: 

• Replantejament dels scripts de còpies de seguretat dels servidors web.  
• Creació d’un servidor NAS de còpies de seguretat intern. 
• Optimització de l’entorn virtual a AWS, simplificació de SG i homogeneïtzació 

als diferents serveis.  
• Actualització del parc d’impressores de l’estatge de la FEEC amb equips nous.  
• Adaptació del sistema CSTIME de control horari a la nova normativa. 
• 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. 
•  Traspàs de les línies telefòniques de la FEEC a VoIP (Veu IP). 
• Desenvolupament d’una nova versió per comprovar les dades dels federats. 
• Creació de la plataforma de gestió d’activitats per poder fer el seguiment de les 

activitats per part de bombers, protecció civil, etc. 
• Creació de CMD per al seguiment d’accidents de federats per poder generar 

estadístiques. 
• Nou disseny del “cloud” de servidors de la FEEC adaptats a les necessitats 

actuals i ampliació del VPN. 
• Adaptació del nou site a les noves especificacions dels “100 Cims” i “50 

Barrancs”. 
• Creació de certificats dinàmics d’entrenament, competició i desgravació. 

 
Actuacions Covid: 

• Adaptació del sistema de fitxatge d’horari per permetre fer-ho de manera 
online. 

• Configuració d’equips portàtils per als treballadors per permetre el teletreball . 
• Formació en eines de teletreball a l’equip de treballadors de la FEEC i 

assessorament diari i resolució d’incidències. 



 

 

• Col·laboració amb l’Àrea de Comunicació per permetre l’emissió de vídeos en 
directe durant el confinament i la seva consulta a posteriori. 

• Preparació i producció de l’assemblea telemàtica de la FEEC. 
• Dotació d’eines de videoconferència amb ZOOM per la junta directiva i les 

vegueries. 
• Dotació d’eines de videoconferència amb MEET pels treballadors i el 

funcionament intern de la FEEC. 
• Manteniment de l’enviament de llicències a nous federats durant el 

confinament. 
• Adaptació dels sistemes informàtics per poder tenir accés des de l’exterior de 

les oficines amb seguretat en les dades. 
• Adaptació del web de la FEEC amb recursos especials durant la pandèmia. 
• Obertura de revistes Vèrtex a tots els visitants de la web. 
• Devolucions de totes les inscripcions de les competicions que estaven en 

marxa i anul·lació dels esdeveniments. 
 

 
 
 
 
 
 


