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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 4.160 9,83 2.374 1.786 
Sub-17 1.216 2,87 717 499 
Sub-18 292 0,69 166 126 
Major 36.645 86,61 23.447 13.198 
  42.313 100,00% 26.704 15.609 
 
Homes 26.704 63,11%   
Dones 15.609 36,89%   
     
Federat més veterà 16/04/1930 91 anys   
Federat més jove 25/02/2021 0 any   

 

 
 
Llicències per modalitats 
 

Modalitat 
Habilitació Llicència Nombre de 

federats/ % 
FEEC FEEC+FEDME 

Sub-14 C 3.217 228 3.445 8,14% 
Sub-14 D 518 197 715 1,69% 
Sub-17 C 815 97 912 2,16% 
Sub-17 D 198 106 304 0,72% 
Sub-18 A  58 6 64 0,15% 
Sub-18 B 3 1 4 0,00% 

Sub-18 C * 124 24 148 0,35% 
Sub-18 D * 43 33 76 0,18% 
Majors A * 9.905 749 10.654 25,18% 
Majors B * 1.128 227 1.355 3,20% 
Majors C * 10.498 4.242 14.740 34,84% 
Majors D * 5.662 4.164 9.826 23,22% 
Majors E * 2 5 7 0,02% 

Sense 
Assegurança 

FEEC 
32 31 63 0,15% 

TOTAL 32.203 10.110 42.313 100,00% 
 76,11% 23,89%   

 
                       *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 1 llicencia del Tipus Muntanya Plus 
                       *La Modalitat Majors A FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 206 i 57 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
                       *La Modalitat Majors B FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 31 i 34 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
                       *La Modalitat Majors C FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 470 i 437 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
                       *La Modalitat Majors D FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 207 i 407 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
                       *La Modalitat Majors E FEEC i FEEC+FEDME inclou respectivament 1 i 2 llicencies del Tipus Muntanya Plus 
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Evolució del nombre de llicències FEEC (2006-2021) 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Evolució del nombre de llicències per sexe (2011-2021) 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Homes Dones

Any Llicències 

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 
2021 42.313 

Any Homes Dones 
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% 

2021 26.704 15.609 
63,11% 36,89% 
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Evolució del nombre d’entitats (2006-2021) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nombre de socis de les entitats (2005 - 2020) 
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Any Entitats 
2006 340 
2007 347 
2008 355 
2009 374 
2010 396 
2011 406 
2012 418 
2013 427 
2014 432 
2015 432 
2016 431 
2016 432 
2018 420 
2019 417 
2020 421 
2021 429 

Any Socis Entitats 
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 
2021 78.534 
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Creixement interanual de llicències (2000 - 2020) 
 
 

Any Llicències Increment 
Interanual 

Increment 
Interanual 
Acumulat 

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 
2021 42.313 -166 +32.835 
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Distribució geogràfica dels federats 2021 
 
 
 

Regió Federats Percentatge 

 

Regió I - Baix Llobregat 2.818 6,66% 
Regió I – Barcelonès 7.480 17,68% 
Regió I – Maresme 1.740 4,11% 
Regió I – Vallès 7.265 17,17% 
Regió II 4.993 11,80% 
Regió III 1.408 3,33% 
Regió IV 3.648 8,62% 
Regió V 966 2,28% 
Regió VI 4.901 11,58% 
Regió VII 3.206 7,58% 
Regió VIII 1.881 4,45% 
Regió IX 2.007 4,74% 
Total 42.313  
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Quadre general de llicències 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categories Habilitació 
llicència Sexe  Modalitat Totals 

        

   C D Sense 
asseg. 

  

Sub-14 

FEEC 
Home 1.873 272 0 2.145 

4.160 

Dona 1.344 246 0 1.590 
Total 3.217 518 0 3.735 

FEEC+FEDME 
Home 122 107 0 229 
Dona 106 90 0 196 
Total 228 197 0 425 

Sub-17 

FEEC 
Home 476 123 0 599 

1.216 

Dona 339 75 0 414 
Total 815 198 0 1.013 

FEEC+FEDME 
Home 57 61 0 118 
Dona 40 45 0 85 
Total 97 106 0 203 

         

  A B C D E Sense 
asseg. 

  

Sub-18 

FEEC 
Home 28 2 69 26 0 0 125 

292 

Dona 30 1 55 17 0 0 103 
Total 58 3 124 43 0 0 228 

FEEC+FEDME 
Home 1 1 14 25 0 0 41 
Dona 5 0 10 8 0 0 23 
Total 6 1 24 33 0 0 64 

Major 

FEEC 
Home 4.721 750 7.233 4.010 2 24 16.740 

36.645 

Dona 5.184 378 3.265 1.652 0 8 10.487 
Total 9.905 1.128 10.498 5.662 2 32 27.227 

FEEC+FEDME 
Home 395 159 3.000 3.124 5 24 6.707 
Dona 354 68 1.242 1.040 0 7 2.711 
Total 749 227 4.242 4.164 5 31 9.418 

           
           

Llicències 
anuals 

FEEC Total 9.963 1.131 14.654 6.421 2 32 32.203 
42.313 

FEEC+FEDME Total 755 228 4.591 4.500 5 31 10.110 

 TOTAL  10.718 1.359 19.245 10.921 7 63 42.313 
51.270 Llicències 

temporals   8.957 
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ÀREA D’ENTITATS 
 
L’any 2021 va estar marcat en tots els aspectes per les restriccions imposades per la 

Covid-19 i per una pandèmia a nivell global. 

L’Àrea d’Entitats ha continuat treballant sense descans per informar, adaptar-se i ajustar 

els serveis per estar més que mai al costat de les entitats que van continuar patint els 

efectes d’aquesta crisi, anul·lant activitats i tancant locals socials. També va ser un any 

d’eleccions a la Junta de la FEEC que va motivar canvis organitzatius i d’organigrama, 

eleccions que, tal com vam anunciar, han motivat arrencar nous projectes i reptes. La 

potenciació de l’àrea ha suposat la incorporació d’un segon Cap, en Francesc Francès; 

la creació d’una nova Vocalia d’Infància, Joventut i Família amb la Marta Anglès com a 

coordinadora i absorbint l’anterior Àrea de Lleure; i també incorporant l’excursionisme 

cultural que venia de l’Àrea d’Excursionisme i que continua sent coordinat pel Josep 

Pérez i l’Agustí Castellví per crear nous serveis I+D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgrat la prudent contenció de la despesa, s’han mantingut totes les línies de 

subvenció, s’han flexibilitzat els terminis tant de justificació com de pagaments de les 

quotes i s’han adaptat assegurances a les noves necessitats. L’assessorament ha estat 

constant i s’han resolt sempre que s’ha pogut els dubtes sorgits i les nombroses 

incidències que van provocar els canvis continuats provocats per les restriccions per la 

Covid-19. 

A més a més, hem continuat tenint com a objectiu principal facilitar les gestions, destinar 

tots els recursos disponibles i transmetre tota aquella informació que és d’interès pel 

funcionament de les entitats. El personal laboral de l’àrea a través de l’atenció personal, 

telefònica i telemàtica ha permès resoldre ràpidament qualsevol gestió. Una atenció que 

ha estat possible gràcies a l’esforç de l’Àrea d’Administració i de Noves Tecnologies 

preparant equips i sistemes per poder teletreballar i realitzar reunions per 
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videoconferència en un temps rècord i a l’Àrea de 
Comunicació informant puntualment de les restriccions i 

obertures que els clubs i federats havien de tenir present en 

tot moment. 

El 2021 la FEEC va oferir la possibilitat de federar-se en 

línia. Un nou servei que ha vingut per instaurar-se de forma 

definitiva en el nostre entorn més digital. Aquesta nova eina 

ha de facilitar la tasca a les entitats per a captar nous socis 

federats i poder així facilitar l’accés a la nostra llicència a un 

col·lectiu més ampli.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

El 2021 va fer una dècada que es va començar a treballar 

en el desenvolupament d’una eina per a la tramitació de les 

llicències federatives: l’aplicació PlayOff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENTITATS 

PANDÈMIA 

VEGUERIES 

RECURSOS 

LEGISLACIÓ 

INFORMACIÓ 

PANDÈMIA 

BIBLIOTEQUES 

CULTURA 

LLICÈNCIES 

FORMACIÓ 

CONVENIS 

SUBVENCIONS 

PANDÈMIA 
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S’ha continuat oferint a les Entitats els avantatges de disposar del sistema que permet 

imprimir les llicències federatives al mateix centre i permet entregar-les als federats a 

l’instant amb la nova impressora ZC100 i la possibilitat d’un pla renove per les entitats 

que volguessin renovar la vella. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El treball amb les Divisions Territorials ha estat constant a fi d’establir unes línies directes 

d’informació i de resolució de conflictes. La reunió mensual del Consell de la FEEC, on 

participen tots els Veguers i Vegueres i que representen tot el territori, és el principal 

punt de trobada per a debatre tot allò que sigui d’interès federatiu. Aquestes s’han 

continuat realitzant 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 de la informació necessària, ja sigui per demanar una subvenció 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.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
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’aplicatiu PlayOff 

seguint el tutorial adjunt a la circular número 1 que cada any publica la nostra Àrea. Com 

marquen els estatuts de la FEEC, les entitats han d’actualitzar i VALIDAR 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 i/o sòcies. 
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Programa de ‘’Suport a les biblioteques’’                      
 
S’ha tornat a oferir el Programa de Suport a les Biblioteques a les 

Entitats excursionistes. S’hi varen adherir un total de 64 entitats les 

quals varen haver de triar entre 4 lots de les Editorials Alpina (35), 

Cossetània (19), Piolet (2) i Desnivel (7) compostos per una varietat de 

llibres inèdits i de remarcat interès general per a cada una de les 

entitats participants.  

 

Agraïm de nou als Veguers i Vegueres que, gràcies al seu temps i 

esforç varen fer possible el repartiment d’aquests lots, així com a les 

quatre editorials col·laboradores el 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 Voluntàriat                                              
 
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.  

Amb aquesta assegurança l’Àrea d’Entitats, disposa ja de totes les 

assegurances necessàries per satisfer les necessitats de les 

entitats excursionistes. 

 

DADES:  
DESEMBRE 
2021 
 

429  ENTITATS 
FEDERADES 

(+8) 

 

78.534 SOCIS 
D’ENTITATS 

(-2.232) 

 

43.313 
LLICÈNCIES  

FEDERATIVES: 
 
 

15.609 DONES 
i 

26.704 HOMES 
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Activitats itinerants d’Excursionisme Cultural 
  
A causa de la Covid-19 la majoria d’activitats de l’excursionisme cultural promogudes 

per la FEEC van quedar suspeses i només es va poder realitzar una versió reduïda de 

la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana organitzada per l’Agrupació Científico-

Esportiva de Mataró, quedant suspesos l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, La 

Festa de la Cançó de Muntanya i la Diada Verdaguer Excursionista. Esperem que la 

tornada a l’activitat permeti continuar organitzant aquests esdeveniments i fomentar-ne 

la participació.  
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Subvencions a les activitats territorials, culturals, infantils-
juvenils, extraordinàries i d’aniversaris 
 
El 2021 es van repartir un total 75.098,48 € en aquests conceptes. 

 

Dels 60.000 € pressupostats per a les subvencions territorials i distribuïts des de les 

diferents assemblees territorials, s’han repartit 54.643,48 € 

 

Pel que fa a les subvencions Culturals, Infantils/Juvenils i Extraordinàries, es van 

pressupostar 25.000 € (12.000 € per les culturals, 6.000 € pels infantils i juvenils i 7.000 

€ per les extraordinàries) i s’ha repartit un total de 17.605 €. 

 

No cal dir que la Covid-19 s’ha fet notar i 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 5.200,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 5.600,00 € 
Barcelonès 7.702,96 € 3.050,00 € 570,00 € 750,00 € 12.072,96 € 
Maresme 2.991,00 € 950,00 € 775,00 € 0,00 € 4.716,00 € 
Vallès 7.623,00 € 1.100,00 € 2.015,00 € 0,00 € 10.738,00 € 
Regió 2 7.009,40 € 350,00 € 1.555,00 € 500,00 € 9.414,40 € 
Regió 3 2.139,20 € 850,00 € 460,00 € 0,00 € 3.449,20 € 
Regió 4 5.525,00 € 400,00 € 300,00 € 300,00 € 6.525,00 € 
Regió 5 2.565,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 3.065,00 € 
Regió 6 4.824,00 € 1.100,00 € 2.060,00 € 800,00 € 8.784,00 € 
Regió 7 5.236,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 5.686,00 € 
Regió 8 3.827,92 € 350,00 € 370,00 € 0,00 € 4.547,92 € 
Regió 9 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 
TOTAL 54.643,48 € 8.600,00 € 9.005,00 € 2.850,00 € 75.098,48 € 
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Baix Llobregat; 
€5.200,00 ; 9%

Barcelonès; 
€7.702,96 ; 14%

Maresme; 
€2.991,00 ; 5%

Vallès; €7.623,00 ; 
14%

Regió 2; 
€7.009,40 ; 13%

Regió 3; 
€2.139,20 ; 4%

Regió 4; 
€5.525,00 ; 10%

Regió 5; 
€2.565,00 ; 5%

Regió 6; 
€4.824,00 ; 9%

Regió 7; 
€5.236,00 ; 10%

Regió 8; €3.827,92 ; 
7%

Regió 9; €0,00 ; 
0%

SUBVENCIONS TERRITORIALS

Baix Llobregat; 
€400,00 

Barcelonès; 
€4.370,00 

Maresme; 
€1.725,00 

Vallès; 
€3.115,00 

Regió 2; €2.405,00 

Regió 3; 
€1.310,00 

Regió 4; €1.000,00 

Regió 5; €500,00 

Regió 6; €3.960,00 

Regió 7; 
€450,00 

Regió 8; 
€720,00 Regió 9; €500,00 

SUBVENCIONS CULTURALS, INFANTILS, 
EXTRAORDINÀRIES I ANIVERSARIS

Repartició de les diferents subvencions per 
vegueries 2021 
 
 

 
  
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

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

 (*)segons informació de 
les pròpies entitats a 31 

desembre 

 

 

 

 

 

 

VIGÈNCIA DE LES 
JUNTA DIRECTIVES AL 
REGISTRE D’ENTITATS 
DE LA SECRETARIA 

GENERAL 
D’ESPORTS(*): 

 

vigent:  204 
caducat :225 

 
(*)segons la última 

Assemblea FEEC 11/2021 
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Consell General de la FEEC 
 
L’assistència al Consell General de la FEEC és fonamental 

per l’intercanvi d’informació FEEC - Entitats - FEEC. Els i les 

representants territorials són els encarregats de transmetre 

la informació que es dona al Consell a totes les entitats de la 

seva Vegueria també de reportar tots aquells dubtes o 

informació del territori a la FEEC. L’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, tenim la voluntat de seguir amb molta 

força, i volem que les entitats en sigueu partícips. Els 

resultats de l’exercici 2021 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 . 
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Vocalia d’Infància Joventut i Famílies 
 

Com ens vam comprometre en programa de les últimes eleccions, per recolzar els 

infants, joves i famílies, vam fer la conversió de l’Àrea de Lleure en la  Vocalia 
d’Infància, Joventut i Famílies,  amb la incorporació d´una persona nova (Marta Anglès 

Folch) que la gestiona des del passat mes de juny. Aquesta vocalia està connectada 

directament amb l’Àrea d’Entitats. 

 

Malgrat la pandèmia, el 2021 moltes entitats van reactivar activitats que no s´haurien 

pogut fer durant el 2020. Els infants, joves i famílies han participat activament en moltes 

de les activitats plantejades, malgrat les limitacions que hi han hagut per les diferents 

onades de la covid. Les entitats de la FEEC han treballat amb fermesa i il·lusió per 

satisfer la necessitat de vida social i activitats a l’exterior. Això ens ha de donar empenta 

per seguir endavant.  

 

 
 

Nous projectes 
S’ha iniciat un nou projecte que es vol anar assolint i consolidant en els anys vinents, 

conservant allò que ja funciona i treballant en millores dins aquestes seccions.  

 

S'ha començat a treballar de manera transversal  amb altres àrees de la FEEC on hi 

poden tenir cabuda els infants, joves i famílies: refugis, formació, intercanvi 

d'experiències, etc.  
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Qüestionari 
A l’octubre, amb la circular 53/2021,  es va passar un formulari amb 16 preguntes per 

conèixer amb detall i d'una manera més ordenada tot el que ja es fa a les entitats en 

aquestes seccions en concret, amb la intenció de fer-ne un diagnòstic i detectar 

necessitats. 

 

El van respondre 56 entitats (13% d’entitats de la FEEC). Arrel d´algunes respostes i 

suggeriments/dubtes,  es va establir contacte telefònic o  per correu electrònic amb 

algunes de les persones que porten aquestes seccions per preguntar i, en algun cas, 

resoldre inquietuds. En alguna ocasió, també, alguns dubtes es van poder resoldre en 

reunions de vegueria.  

 

Els resultats d’aquest qüestionari es van passar a Junta i als veguers a Consell del mes 

de gener, però aquí teniu una mostra d’alguns dels gràfics de les respostes donades.  
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Subvencions 
El  2021 es va mantenir la quantitat destinada a les subvencions de lleure, 6000€.  Es 

va concedir subvenció a 17 entitats, 5 de les quals no les havien demanat l’any anterior. 

 

Les activitats subvencionades han estat ben variades: sortides d’un dia, rutes i 

campaments  d'estiu, marxes infantils de regularitat, activitat de trail extraescolar per 

nens i nenes, activitats variades d'excursionisme per nens i joves (escalada, 

barranquisme, alpinisme…), etc.  

 

Alhora,  es van redactar les normatives de les subvencions del 2022 que ja heu rebut 

durant el mes de març.  

 

Calendari de Marxes Infantils 
Per segon any consecutiu, a causa de la situació de pandèmia, no es va poder editar el 

calendari de marxes infantils de les entitats de la FEEC que organitzen l’activitat, però 

s’han començat a fer els primers contactes per reactivar-lo al 2022.  

 

Malgrat no poder fer calendari, sabem que algunes entitats van poder tirar endavant 

l’activitat adaptant-se a nous formats per tal de respectar els protocols Covid.  
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ÀREA D’EXCURSIONISME 

 
El 2021 ha estat un any en què, malgrat la pandèmia ha seguit entre nosaltres, s’ha 

treballat per recuperar projectes iniciats en anys anteriors, s’han assentant iniciatives i, 

en definitiva, s’ha intentat tornar a la “normalitat”. 

  

Organigrama                                                                                              
Com sabeu, el 12 de Juny es van celebrar les eleccions a la Junta Directiva de la FEEC 

que va portar alguns canvis entre vocals i col·laboradors de l’àrea que ara són els 

següents: 

- Joan Huertos / Vicepresident tercer i Cap de l’Àrea 

- Antoni Ricart    

- Silvano Bendinelli 

- Laura Piferrer 

- Josep Massana 

- Paco Sánchez 

- Ramon Regí 

- Josep Casanovas 

  

S’han encarregat, agafant el relleu o amb continuïtat, de les següents disciplines 

esportives o esdeveniments socio-culturals: 

 

Josep Pérez (fins al mes de juny): 

- Aplec Excursionista dels Països Catalans 

- Renovació de la Flama de la Llengua Catalana 

- Cançó de Muntanya 

- Verdaguer excursionista 

 

Silvano Bendinelli: 

- Marxa Nòrdica 

 

Laura Piferrer: 

- Escalada 

 

Antoni Ricard i Josep Massana: 

- Vies Ferrades 



22 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

 

Joan Huertos: 

- Esquí de muntanya 

- Raquetes de neu 

- Alpinisme 

 

Antoni Ricard: 

- Caminades de resistència 

- Campaments 

- 100 Cims 

 

Ramon Regí 

- BTT Repte Entitats 

 

Paco Sánchez: 

- Barrancs 

 

Josep Casanovas 

- Marxa aquàtica 

 

S’ha treballat amb els següents Comitès, formats per: 

 

Barrancs: 
Francisco Sánchez  

Lluís Beardo  

Marc Prats   

Olga Arcos  

Xavi Guerrero  

Jaume Gamell  

Joan Huertos 

El correu electrònic de contacte és: barrancs@feec.cat  

 

Marxa Nòrdica: 
- Marc Moreno  

- Pep Barberà  

- Fernando Bartolomé 

- Sergi Garcia  
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- Joaquim Gili  

- Jordi Martínez  

- Carlos Redón 

- Xavier Ortega  

- Joan Antoni Rovira  

- Anna Puig  

- Manolo Barcia  

- Joan Abelló  

- Ramon Bruno  

- Toni Duart  

- Jordi Pau Caballero  

- Montse Grau Poch  

 

Caminades de Resistència: 
- Pedro Bonías  

- Xavier Capdevila  

- Josep M. Tomàs  

 
Marxa Aquàtica: 

- Josep Casanovas 

- Josep Maria Silvestre 

- Meritxell Soler 

- Marcial Alemán 

- Dolors Gurri 

- Maite Pont 

- Pedro Vivancos 

- Alejandro Martín-Albo 

- Núria Minoves 

- David Martí 

 

El correu electrònic de contacte és:  marxaaquatica@feec.cat 

 
100 Cims: 

- Fernando Ferrer 

- Fermí Azcona 

- Constantí Torres 

- Montse Ros 
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- Martà Farrà 

- Josep M. Bardají 

- Josep Pairó 

- Òscar Argudo 

- Josep Manuel Soriano 

- Joan M. Vives. 

 

El correu electrònic de contacte és: 100cims@feec.cat  

 
 

Activitats esportives                                                                                        
 

Barrancs: 
Tant la trobada Gorgs com la de les Goiates Barranqueres, una trobada exclusivament 

femenina, no es van poder realitzar per causa de la pandèmia. 

 

Sí que es va poder dur a terme la quarta edició de les Jornades 
Tècniques de Descens de Barrancs, organitzades pel Comitè 

Català de Descens de Barrancs i Engorjats, on una trentena de 

barranquistes van acudir a Rialp (Pallars Sobirà) per participar-

hi activament. Aquesta edició va estar enfocada en les 

intervencions en cas d’accident durant el descens d’un barranc. 

Mitjançant taules rodones, ponències i tallers pràctics, al llarg 

de tres dies els participants van poder aprendre diferents 

tècniques i maniobres per actuar davant un accident durant la 

pràctica d’aquesta disciplina.  

 

 

Caminades de resistència: 
Es va dur a terme el Circuit Català de Caminades de 
Resistència 2021, amb un total de 24 caminades programades, 

repartides pràcticament per tot el territori i una valoració general 

del Circuit molt satisfactòria. D’aquestes dues es van suspendre 

per la pandèmia i dos no van puntuar per no interferir en el 

calendari. 
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La participació va ser molt alta arribant gairebé al miler de persones, concretament 963 

federats.  S’evidencia que el calendari s’està quedant petit per la quantitat d’entitats que 

volen afegir les seves caminades. 

 
Marxa nòrdica: 
El Circuit Català de Marxa Nòrdica va comptar amb 

329 participants federats, una bona participació que 

valorem molt positivament en aquest tercer any 

d’aquest Circuit, donades les circumstàncies. 

 

Hi van prendre part 16 entitats, tot i que només es van 

realitzar 14 de les marxes del calendari. Es va 

reconèixer merescudament la participació dels 

federats que havien completat el 75% de les marxes. 

 

Tot plegat ens fa pensar que s’ha assolit l’objectiu de 

consolidar aquesta disciplina esportiva que segur va creixent en participants i 

esdeveniments. 

 

 
Raquetes de neu: 
No es va fer el Circuit, tant per la pandèmia com per la manca d’entitats organitzadores. 

 

 

BTT: 
El Rodacamins és la proposta de la FEEC per a fer 

excursions i sortides amb bicicleta per tot el territori, 

organitzades per diferents entitats, alhora que es potencia 

la participació dels excursionistes en les activitats 

organitzades per les entitats. 

  

El 2021, segon any real del Circuit Rodacamins ha 

comptat amb 5 propostes de les quals només s’han pogut 

realitzar 3. La participació és encara discreta però estem 

convençuts que aquest tipus de propostes acabaran 

quallant i tenint el seu públic fidel. 
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De tots aquests Circuits es va celebrar el 19 de febrer de 2022 a Tarragona, amb una 

excel·lent organització del Club Excursionista Alliberadrenalina, l’entrega dels 

merescuts reconeixements als participants i també a les entitats que han fet un esforç 

encara més pregon donades les dificultats del moment i les constants i canviants 

normatives que els afectaven. 

 

 
 

 

Escalada: 
Es manté la subvenció per al manteniment i actualització de vies d’escalada (re-

equipaments) a través de les entitats. Enguany s’han rebut sis sol·licituds, cinc de les 

quals han estat subvencionades amb un total de 2.579,54 € en material d’equipament. 

- Grup Excursionista Malgratenc 

- Centre Excta. Alta Ribagorça 

- Centre Excta. Maspujols 

- Agrupació Excta. Talaia 

- Agrupació Científico-Excta. Mataró 

 

 

Trobada Grup Cavall Bernat: 
Més de 350 escaladors i escaladores es van reunir el 3 d’octubre al Bruc a la 37a 
Trobada del Grup Cavall Bernat. 
 

L’acte va estar presidit per l’alcaldessa del Bruc, Bàrbara Ortuño, el president de la 

FEEC, Jordi Merino, el president de la Fundació Catalana de l’Esport,  Pere Sust  i  Josep 

Massana i Francesc Sanahuja, President i Vicepresident respectivament del Grup Cavall 

Bernat. 
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Com mana la tradició la trobada va servir per retre homenatge a aquells que durant el 

2020 i 2021 van assolir el cim del Cavall Bernat i van rebre la menció de “cavallistes”. 

 

Aquest any l’esdeveniment tenia diferents aspectes a celebrar després de l’aturada a 

conseqüència de la pandèmia. El primer que es va voler destacar el fet del debut de 

l’escalada com esport olímpic, ja que tots els membres han estat precursors d’una 

activitat que ha esdevingut olímpica amb tot el que això representa de cara als històrics 

de l’escalada. 

 

També es va voler retre homenatge a aquells companys que al llarg de l’any 2020 i 2021 

ens han deixat per raons del moment destacant el recordatori a la primera dona que va 

assolir el Cavall Bernat, la Carme Romeu. 

 

S’ha treballat amb Parcs Naturals per aconseguir ser un referent de consulta en temes 

d’escalada i als quals se’ls ha explicat el projecte d’escalada i sostenibilitat que estem 

duent a terme. 

 

No es va poder celebrar la trobada de les Pubilles Escaladores. 

 

El Dry Tooling Festival aquest any es va fer a Andorra, organitzat pel Grup 

Excursionista Manlleu el cap de setmana del 25 i 26 de setembre. 
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Campaments: 
S’han subvencionat les següents activitats del Centre de Promoció d’Activitats de 

Muntanya: 

• 38è Campament Infantil 
• 31è Campament General de Muntanya 

 

100 CIMS: 
La tradicional Trobada dels “100 cims” va tornar després de la seva suspensió en les 

dues darreres ocasions a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. 

El lloc escollit per a recuperar-la va ser Alcanar (Montsià) el 17 de novembre en què es 

va celebrar la que va ser la XII edició de la Trobada dels “100 cims” 

La jornada va començar amb la concentració dels participants al Centre Cívic on hi havia 

un esmorzar per esperar la sortida de la caminada. A les deu del matí, una llarga filera 

va sortir de la població en direcció oest, per enfilar-se cap a la carena del puig Gros i el 

monument al Sagrat Cor. Un periple agradable, que va començar entre camps de cítrics. 

També hi va haver una visita cultural a la casa O’Connor, on hi ha el Centre 

d’Interpretació de la Cultura dels Íbers. 

A les dues, al Centre Cívic es va fer el dinar que va acollir més de 200 persones. Havent 

dinat hi va haver l’acte de lliurament de premis i reconeixements. 
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      Marxa Aquàtica: 

El diumenge 29 d’agost va arrencar la segona edició del 

Circuit Català de Marxa Aquàtica de la Federació 

d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que té per 

objectiu la promoció, el gaudi i la pràctica d’aquesta nova 

disciplina esportiva, alhora que es fomenten els valors de 

superació personal, germanor i solidaritat entre els 

participants. 

 

Tot i les dificultats de la pandèmia es va poder realitzar 

la totalitat del que va ser el Circuit Català de Marxa 

Aquàtica, amb cinc proves. 

 

La platja cambrilenca del Regueral va ser la que va iniciar aquesta temporada el 

recorregut dels esportistes de Marxa Aquàtica. Durant els mesos d’agost, setembre i 

octubre, diverses platges catalanes, des de la Costa Daurada a la Costa Brava, van 

aplegar les cinc proves no competitives: 

 

• 2a Marxa Aquàtica Ciutat de Cambrils del Centre Excursionista de Cambrils el 

29 d’agost 

• 2a Marxa Aquàtica a Roses de l’Associació Excursionista de Roses (Cabirols) el 

12 de setembre 

• El 2n AquaCEC del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) el 18 de setembre 

• 2a Trobada Marxa Aquàtica de Creixell organitzada des del CE Aritjol el 26 de 

setembre 

• 2a Trobada de Marxa Aquàtica de Salou del Club Excursionista Salouenc el 9 

d’octubre 

 

Activitats socio-culturals                                                                         

Renovació de la Flama de la Llengua Catalana: 

La 52a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana es va poder celebrar i, com és 

tradicional, va poder arribar a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on es 

mantindrà encesa tot l’any en la seva llàntia sota el lema “L’encengué la fe, la portà 

l’esforç i la manté la voluntat d’un poble”. 

 



30 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

Encesa: 

Com a conseqüència de la pandèmia i del tancament de la frontera, la Flama va ser 

encesa, com és tradició, a la tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent per la gent 

del Casal del Conflent. Aquests la van portar al Coll de Manrella on, de manera quasi 

clandestina, va ser recollida per una delegació de la FEEC i l’Agrupació-Científico 

Excursionista de Mataró com a entitat organitzadora. 

 

Arribada a Montserrat: 

Amb un acte restringit per les mesures sanitàries amb només una vintena de 

participants, la Flama va ser rebuda a l’Abadia pel Pare Abat Josep Maria Soler de les 

mans de membres de l’Agrupació Científico- Excursionista de Mataró amb el seu 

president Toni Cruanyes al capdavant, i una representació de la FEEC encapçalada pel 

seu president, Jordi Merino, acompanyat d’altres membres de la junta directiva com en 

Josep Pérez, Carles Xavier Pons, Meritxell Soler i en Joan Huertos. Tampoc va faltar a 

la cita en Jordi Mir, filòleg i gran coneixedor de la vida i obra d’en Pompeu Fabra i un 

dels que fa 52 anys va iniciar aquesta renovació. Enguany també hi era present el 

president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en Gerard Esteva, entitat 

de la qual en Fabra en va ser el primer president. 

 

Aquesta activitat  vol reivindicar la persistència del català a tots el territoris de parla 

catalana i com a compromís amb la llengua, la cultura, l’esport i la natura, tot fent un 

homenatge al filòleg català Pompeu Fabra i a qui la FEEC ret homenatge any rere any 

des del 1969. 

 

Malauradament i a diferència d’anys anteriors, a causa 

de la pandèmia, no es va celebrar cap acte festiu a la 

plaça.  

 

La Festa de la Cançó de Muntanya, la Diada Verdaguer 

Excursionista i també l’Aplec Excursionista dels Països 

Catalans es van suspendre per les dificultats 

d’organització i seguretat que ens va portar la 

pandèmia. 
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ÀREA INCLUSIVA 
 
El 2021 es va donar a conèixer el projecte de l’àrea a les vegueries, iniciant-se amb la 

vegueria del  Vallès, el Tarragonès i el Gironès. Es van visitar aproximadament 36 clubs 

interessats en l’Àrea Inclusiva per impulsar projectes o reforçar-ne els ja començats. 

Com és el Geieg, on tenen una secció inclusiva que només fa esport adaptat i de sala, 

però volen incrementar-lo incloent l’esport al medi natural i la muntanya, concretament. 

A la UES, dos monitors van fer el curs de monitors de marxa nòrdica per a persones 

cegues  amb el sistema “Blind-NW”.  
 

També es van fonamentar les bases amb el Club Excursionista de Terrassa per la 

creació d’una secció purament inclusiva per excursionistes i muntanyencs amb baixa 

visió o ceguera. Es va fer un cus introductori de barres direccionals i de sistemes de 

guiatge en el medi natural de muntanya, amb un resultat molt exitós.  

El passat 2021 també es va concretar i programar per aquest 2022, juntament amb el 

Club Excursionista de Gràcia, una activitat introductòria per a la formació de monitors 

inclusius amb persones cegues o de baixa visió. La resposta de la iniciativa ha estat 

molt bona i hi haurà la participació de més de 35 persones.  

A més a més, es va donar suport a les diferents entitats de la FEEC proporcionant 

materials d’accessibilitat per persones de baixa visió o cegues o amb problemes de 

mobilitat, com són les cadires Joëletes i les barres direccionals de l’associació 

Rodamunt i amb les barres direccionals i a través d’accions formatives. Aproximadament 

s’han dut a terme una desena de formacions.   
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S’ha assentantat la relació amb l’ONAT Foundation i la cooperativa APINDEP amb el 

projecte “14 x 1000, trekking inclusiu”. En aquestes activitats en Ramon Rodríguez, cap 

de l’Àrea Inclusiva, acompanya com a guiatge inclusiu i aporta el material (cadires 

Joëlette i barres direccionals). Durant aquest projecte s’ha aprofitat per experimentar 

amb una eina nova creada pel mateix cap d’àrea: les barres de suport per a persones 

amb mobilitat reduïda, que donen un plus de seguretat i mobilitat en la pràctica de les 

activitats a la natura. L’impulsor i creador de les barres de suport cedeix l’exclusivitat a 

la FEEC. En el cicle del projecte “14x1000, trekking inclusiu” ja s’han dut a terme 5 cims 

oficials i 4 d’entrenament.  

Així també s’han encetat els tràmits del contracte de col·laboració amb l’empresa 

francesa Joëlette, amb una previsió de tancament durant el primer semestre del 2022. 

Per últim, s’ha començat a donar forma al format del curs de monitor de muntanya 

inclusiu, amb la previsió de que surti de cara al tercer trimestre del 2022 per així poder 

posar-lo en marxa durant el primer trimestre del 2023. 
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ÀREA DE NATURA 
 
El 2021 es van agrupar les entitats de la FEEC que tinguessin una secció de Natura. 

L’objectiu inicial era crear una xarxa i unes sinergies entre aquestes.  

 

Com a novetat va haver-hi la incorporació d’un nou treballador a la plantilla de l’Àrea de 

Natura, en Víctor Andrés.  

 

També es va activar la pàgina web de natura www.feec.cat/natura en la qual es 

publiquen les diferents activitats, campanyes, vinyetes vèrtex, etc. que es creen des 

d’aquesta àrea.  

Es va consolidar el conveni de col·laboració amb Mountain Wildernes, entitat que es 

va formar dins de la FEEC, però en un context molt diferent. Abans no hi havia cap 

entitat excursionista amb una secció de natura o implicada en aquest camp. En canvi, 

ara cada vegada sembla que n’hi ha més. 

 
Durant el 2021 la FEEC es va posicionar en contra de la línia elèctrica de Molt Alta 
Tensió (MAT). Des de diferents punts del territori es va demanar la col·laboració de la 

federació per evitar la construcció d’aquesta infraestructura. Com que era en l’àmbit 

nacional i afectava greument al territori tal com molts camins, patrimoni cultural i 

arquitectònic i diverses zones naturals, es va acordar el posicionament en contra.   
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Una altra iniciativa portada a terme el 2021 ha estat l’Aliança pel sòl. Es porta des de 

la Universitat de Lleida i es fa una reunió al mes de gener amb diferents àrees de la 

FEEC. 

 

Així també, com a novetat, a la circular de llicències federatives d’octubre a desembre 

es proposava fer una donació de la revista Vèrtex (a escoles, hospitals…) en cas de 

no voler-la. En obtenir una llicència superior o igual a la modalitat B, apareixia un avís 

que demanava l’adreça  on rebre-la o la possibilitat d’enviar-la. 

A la revista Vèrtex va sortir la vinyeta “El gall fer demana respecte!” relacionada amb 

la protecció d’aquesta au tan emblemàtica al Pirineu. 

 

Una altra iniciativa va ser la xerrada del conte “En Pui, el pollet de gall fer, té un 

missatge per a tu” sobre la protecció del Gall Fer. Es va fer a Vic al mes de setembre i, 

va tenir molt bona acollida al novembre a Sant Joan de les Abadesses. 

També es va iniciar la creació d’un mapa a l’apartat del web de la FEEC de l’Àrea de 

Natura amb les principals regulacions al Principat. Es va engegar aquest projecte amb 

el recull d’informació de les regulacions als diferents territoris gràcies a la tasca dels 

representants dels parcs naturals. L’objectiu és la creació d’un mapa de regulacions 

i instal·lar-lo permanentment a la pàgina web www.feec.cat/natura. 

La creació del segell sostenible de ‘Petjada Verda’ va ser una altra novetat del 2021. 

El passat mes d’octubre de 2021 la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

sumava esforços amb el col·lectiu de plogging Petjada 

Verda per a potenciar el segell per a caminades i 

curses sostenibles a Catalunya. Tota la informació 

sobre el segell és a l’apartat de Natura al web de la 

FEEC. També es publiquen regularment en aquest 

apartat les activitats que van aconseguint el segell. 

Actualment, l’han obtingut més de 60 activitats.  
Es planteja de cara a principis del 2022 remodelar el 
segell i implicar a la Fundació Kilian Jornet, als Parcs Naturals, la Diputació de 

Barcelona, etc. I des de l’àrea tècnica es proposa fer àrbitres ambientals a les curses.  

També es van encetar diverses col·laboracions amb la Fundació Kilian Jornet. A part 

del segell ‘Petjada Verda’, la creació d’un mapa de regulacions, projectes d’educació 

ambiental, i d’altres.  
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Una altra novetat va ser l’establiment dels pilars bàsics del Taller per a escoles del 
‘Bon excursionista’, el qual  s’oferirà a través dels Agents Rurals a les escoles de 

primària de Catalunya el curs 2022/23. Hi participen els mateixos Agents Rurals, la 

Fundació Kílian Jornet i la FEEC.  

 

Es va aprovar el Conveni  FEEC - DIBA pels propers anys en el qual s’hi afegeixen 

novetats de l’Àrea de Natura i d’Inclusió. 

Es va redactar una subvenció pels clubs amb activitats relacionades amb la 
sostenibilitat i la cura del medi ambient. A partir del gener 2022 sortirà un formulari 

per les entitats que vulguin demanar-la. 

El 2021, en el marc del conveni de col·laboració Agents Rurals- FEEC, es va començar 

l’activitat amb el projecte del seguiment de plagues i espècies invasores als boscos 
del Berguedà. Aquest serà una prova pilot que, si funciona correctament, s’estendrà 

per altres comarques. En una sessió els Agents Rurals formaran membres d’entitats 

excursionistes voluntaris per aportar informació sobre l’estat dels boscos mitjançant 

imatges, coordenades, etc. extretes en les seves sortides habituals. Aquestes es 

compartiran en un grup de Whatsapp amb els Agents Rurals. Cada cert temps es farà 

un seguiment dels resultats. La primera formació d’Agents Rurals va ser el 10 desembre 

de 2021 a Berga i se’ls va formar per realizar el seguiment de plagues i espècies 
invasores als boscos del Berguedà. 

 

Així també el 2021 es va aprovar el canvi de Responsable de la FEEC al Consell 
Natura. En Gil Erra va agafar el relleu de la Montse Jové. 
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Una altra iniciativa va ser la substitució de l’anterior cinta de marcatge per una cinta 
compostable. Aquestes s’han repartit a les entitats durant l’inici d’aquest 2022, 

acompanyada d’una fitxa tècnica de bon ús. 

 

La infografia de “El bon excursionista” es portarà a les Escoles en una campanya 

conjunta amb els Agents Rurals programada pel Curs 2022/23.  També s’ha fet difusió 

de la infografia de “El bon esquiador de muntanya” abans del pont de la Puríssima i 

de la nova infografia de “El bon escalador”.  

 

Per últim, el 2021 es va proposar l’activitat de neteja del Pedraforca que s’ha realitzat 

aquest maig de 2022. 
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ÀREA DE SEGURETAT 

 
Aquest 2021 l’Àrea de Seguretat ha realitzat una serie de webinars per fer front a la 

pandèmia i poder continuar amb la formació i informació de la seguretat a la muntanya. 

 

Els webinar realitzats han estat: 

• Mesures sanitàries COVID 

• Afectacions psicològiques en l’esport 

• Organització d’activitats . 

• Organització d’activitats competitives  

 

Els webinars de tardor-hivern han estat: 

• Hipotèrmia 

• Meteorologia 

• Nivologia 

• Planificació d’una sortida hivernal 

 

D’altra banda, durant l’any 2021 l’Àrea de Seguretat va fer diferents publicacions a la 

revista Vèrtex amb contingut de Salut i Muntanya així com infografies de civisme amb la 

bicicleta de muntanya, conjuntament amb la federació de ciclisme. 
 

L’Àrea de Seguretat també ha col·laborat en diferents projectes com: 

• Coordinació seguretat de La Flama del Canigó. 

• Coordinació de la Via Pirinenca en la Presentació al Pedraforca  

• Curs d’Assistència Immediata en Accidents de Muntanya a La Morera del 

Montsant 

• Col·laboració amb el Comitè de Barrancs en les Jornades de Gorgs 2021 en 

qüestions sanitaries 

• Col·laboració amb les jornades de donació de sang. 

• Col·laboració en les jornades de muntanya de Camprodon. 

• Observatori d’accidents 
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ÀREA DE TERRITORI 
 

Comitè de Refugis                                                                                 
Obres de millora al refugi Certascan 

Durant el mes de juliol de 2021 va realitzar-se una important actuació de millora al refugi 

de Certascan (Pallars Sobirà), situat al Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’acció va consistir 

en la dotació d’una nova instal·lació fotovoltaica al refugi. Concretament es van instal·lar 

24 noves plaques solars d’alta potència i rendiment i també es van instal·lar noves 

bateries, inversors i els reguladors que van associats a aquest tipus de instal·lacions 

d’energies autònomes. Aquesta millora ha permès al refugi augmentar notablement la 

seva capacitat de producció d’energia, la qual cosa és bàsica per un equipament aïllat 

d’aquestes característiques. Aquesta important actuació s’ha emmarcat dins del 

programa de cooperació transfronterera Entrepyr, cofinançat pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) del qual la FEEC n’és un dels 8 socis beneficiaris. 

A banda d’aquesta actuació concreta també es van abordar un parell de millores en 

l’equipament que restaven pendents: d’una banda es va millorar notablement el sistema 

de captació d’aigua del refugi mitjançant una arqueta de filtratge i la construcció d’un tub 

calefactat enterrat a 40 centímetres que permet que el refugi tingui aigua durant la 

temporada hivernal. Per millorar el subministrament d’aigua també es va incorporar un 

dipòsit auxiliar d’acumulació de 1.150 litres en l’interior del refugi. Les millores amb 

l’aigua es van completar amb un aparell de purificació de l’aigua mitjançant rajos 

ultraviolats. Finalment també es va arranjar una part de la coberta de l’equipament que 

estava malmesa. 
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Actuació de millora al refugi Sant Jordi 

Del 24 al 28 de maig es van realitzar obres de millora de les instal·lacions del refugi Sant 

Jordi, situat al vessant sud del coll de Pendís, al Parc Natural del Cadí-Moixeró 

(Berguedà). D’una banda es va renovar completament la instal·lació fotovoltaica del 

refugi. Concretament es van instal·lar 24 noves plaques solars d’alt rendiment. També 

es van renovar les bateries, els inversors i els reguladors que van associats a aquest 

tipus d’instal·lacions d’energies autònomes. Aquesta millora permet al refugi augmentar 

notablement la seva capacitat de producció d’energia. D’altra banda, es va aprofitar 

l’ocasió per a substituir tot el revestiment exterior de fusta de la façana del refugi, que 

estava molt malmesa. 

 

 

Celebració del 60è aniversari del refugi Sant Jordi 

El 3 de juliol de 2021 la nova junta directiva de la FEEC, encapçalada pel seu màxim 

dirigent, Jordi Merino, va acostar-se fins al refugi Sant Jordi per a celebrar el 60è 

aniversari d’aquest equipament, situat al vessant sud del coll de Pendís, al terme 

municipal de Guardiola de Berguedà. El president de la Federació va lloar la tasca dels 

guardes, Toni Bosque i Mireia González, així com també va ressaltar l’esforç que realitza 

la Federació per a mantenir i millorar aquests equipaments esportius essencials en la 

muntanya, que en més d’una ocasió han salvat vides. Toni Bosque va tancar els 

parlaments recordant els seus orígens com a guarda, l’any 1997, rellevant els seus 
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pares, Antonio i Àngels, guardes del refugi des de l’any 1977. Dues generacions al 

capdavant d’un refugi on els detalls i la qualitat en el seu servei i menjar són dues de les 

seves principals marques d’identitat.                                  . 

 

Inauguració oficial d’ENTREPYR 

Després de quatre anys de preparació, el 9 de juny de 2021 es va presentar oficialment  

Entrepyr II a Vielha (Val d’Aran). Entrepyr és un projecte de cooperació transfronterera 

emmarcat en el programa  de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-França-

Andorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea. Aquest projecte és una continuïtat i 

ampliació del primer projecte Entrepyr, emmarcat en el programa POCTEFA (2007-

2013), i del qual en van formar part dos dels socis actuals, concretament la Federació 

Francesa de Clubs Alpins i de Muntanya (FFCAM) i la Federació Aragonesa de 

Muntanyisme (FAM). La fructífera experiència pilot d’aquest primer projecte va portar a 

l’ampliació del mateix al conjunt de refugis 

dels Pirineus. Noves metes, noves accions i 

un important nombre de nous socis per a 

aglutinar entorn del projecte un total de 70 

refugis de muntanya de tota la serralada. 

D’aquesta setantena de refugis, deu d’ells 

estan inclosos en la xarxa de la FEEC: 

Colomina i Mallafré al Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; 

Vallferrera i Certascan al Parc Natural de l’Alt 

Pirineu; Estasen, Sant Jordi i Prat d’Aguiló al 

Parc Natural del Cadí-Moixeró; Coma de 

Vaca al Parc Natural de les Capçaleres del 

Ter i del Freser; Estanys de la Pera a la 

Cerdanya; i Serra d’Ensija al Berguedà. 

Els socis beneficiaris d’Entrepyr II són: la Universitat de Toulouse III, el Parc Nacional 

dels Pirineus, el Conselh Generau d’Aran, el Govern d’Aragó, el Govern d’Andorra i la 

Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a més d’estar com a entitats 

associades al Centre Excursionista de Catalunya, la Unió Excursionista de Catalunya i 

la Federació Navarresa d’Esports de Muntanya i Escalada. Totes aquestes entitats han 

format part d’aquest potent pla que neix amb l’objectiu principal de potenciar la xarxa de 

refugis i ampliar la zona dels Pirineus que abastava el primer Entrepyr. Tant a través de 

la nova web d’Entrepyr (www.entrepyr.eu) com per diferents línies de promoció dels 
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refugis, la promoció internacional és un dels principals eixos del projecte i una de les 

metes principals del projecte. S’ha desenvolupat una potent pàgina web multilingüe que 

aglutina a la gran majoria dels refugis pirinencs i totes les seves rutes de connexió, així 

com circuits entre ells, informació dels refugis o la possibilitat de reservar en línia en tots 

els equipaments. De fet, s’han interconnectat els quatre motors de reserves en línia 

utilitzats actualment pels diferents socis del projecte, de manera que resulti ràpid i directe 

organitzar les reserves i rutes entre ells, promovent així la itinerància al llarg de tota la 

serralada i fomentant les rutes transfrontereres. Material publicitari en paper i en formats 

audiovisuals, reportatges en mitjans especialitzats, exposicions fotogràfiques i un ampli 

treball en les xarxes socials, han servit per a donar a conèixer Entrepyr i el seu potencial. 

Dins del projecte s’ha posat especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la gestió 

de l’aigua, analitzant tots els sistemes de depuració existents i les possibilitats de millora 

que aquests tenen. A més, s’han realitzat diverses inversions directes en aquests 

sistemes, aconseguint que al final del projecte 13 refugis hagin millorat el tractament de 

les seves aigües, ja siguin les residuals com les de consum. En el cas concret de la 

FEEEC gràcies a Entrepyr hem pogut canviar les fosses sèptiques i per tant el sistema 

de depuració d’aigües residuals dels refugis de Sant Jordi, Prat d’Aguiló i Coma de Vaca. 

De la mà de la Universitat de Toulouse s’ha desenvolupat l’Observatori Transfronterer 

de Refugis Pirinencs, que ha realitzat un estudi minuciós del perfil de l’usuari dels 

refugis, tant a través de l’anàlisi de dades pròpies dels refugis i els seus gestors com 

d’enquestes realitzades en els refugis.  

Un dels objectius principals que han motivat els dos projectes Entrepyr ha estat l’impuls 

a la cooperació entre gestors de refugis del Pirineu. I són diverses les línies que en 

aquest sentit s’han desenvolupat: una potent eina de promoció i diferents xarxes socials 

comunes, un observatori de l’usuari, una gestió més sostenible…i totes elles confluiran 

en un nova estructura: l’Associació Entrepyr. La creació d’aquesta Associació, que 

reuneix no sols els socis i associats del projecte, sinó a altres gestors de refugis i entitats 

públiques i privades, pretén ser la base des de la qual sorgeixin debats, acords, nous 

reptes i camins en l’àmbit dels refugis de muntanya dels Pirineus. 

 

Realització d’un vídeo promocional d’ENTREPYR 

Fruit d’una de les accions d’Entrepyr, s’ha gravat i editat un vídeo promocional sobre el 

projecte, on s’explica en què consisteix en clau FEEC i es detalla mitjançant imatges 

molt potents la interconnexió directa entre els refugis de Vallferrera (FEEC) i l’andorrà 

de Comapedrosa (https://www.youtube.com/watch?v=Gk--ubNTGp0&t=186s). 
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Ampliació del catàleg de fotos dels refugis FEEC d’ENTREPYR 

S’encarrega al fotògraf Pau Aguilera un book de fotos professionals interiors i exteriors 

dels 10 refugis de la FEEC emmarcats dins del projecte Entrepyr.  

 

Realització d’un article promocional d’ENTREPYR per a la revista Vèrtex 

Realització d’un article per la revista Vèrtex on s’explica amb profunditat el projecte 

ENTREPYR, des de la feina prèvia a l’execució del projecte fins desgranar amb detall el 

contingut i les característiques del mateix. L’article es publica al número de setembre-

octubre de 2021. 

 

Millora al refugi de la Morera de Montsant 

Construcció d’un magatzem prefabricat de fusta exterior per a l’emmagatzematge de les 

bombones de butà que necessita l’equipament. 

 

Renovació del contracte d’arrendament del guarda del refugi de la Morera de 
Montsant 

Renovació del contracte d’arrendament de Joan Olivé com a guarda del refugi de la 

Morera (inicialment de 3 anys, que es van prorrogar 5 anys més en les mateixes 

condicions). 
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Alberg excursionista de l’Albiol 

L’Ajuntament de l’Albiol publica el plec de condicions per a regular i establir el règim 

jurídic de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic municipal de l’alberg 

excursionista de l’Albiol “Josep Golorons”, un edifici ja construït i pràcticament a punt 

d’arrencar la seva activitat econòmica. La FEEC estudia la possible viabilitat de 

l’operació i prepara la documentació requerida per l’Ajuntament per optar a la concessió 

d’aquest equipament, que seria el catorzè refugi –en aquest cas alberg excursionista- 

de la Federació. L’Ajuntament ens comunica més endavant que el projecte presentat 

per la FEEC és el que va obtenir la millor puntuació en el concurs de licitació per la qual 

cosa se’ns atorga la concessió. 

Situat en l’entorn natural de les Muntanyes de Prades, l’edifici es troba a l’entrada del 

poble de l’Albiol (Baix Camp). Es tracta d’un edifici format per una planta baixa, on hi ha 

la zona de bar, restaurant, zona de descans i dos lavabos. En la primera planta hi ha les 

8 habitacions que poden acollir fins a 46 persones i dos lavabos i dutxes grans comuns. 

En la planta baixa, connectat amb l’alberg, però amb una entrada independent, hi ha un 

habitatge pels responsables del refugi, compost per un menjador-sala d’estar, dues 

habitacions (una d’elles doble) i un lavabo complert. L’alberg també té una zona exterior 

amb una àmplia terrassa i una sala polivalent adjunta ideal per impartir qualsevol tipus 

de formació i/o conferència, amb equip de projecció inclòs.                     .        
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Reducció de la capacitat dels refugis d’emergències  

A proposta del Comitè Català de Refugis, la FEEC va acordar l’octubre de 2021 reduir 

a la meitat la capacitat dels refugis d’emergència de la Federació. D’aquesta manera, 

els sis equipaments federatius no guardats que tenen com a funció refugiar 

temporalment als excursionistes que tinguin qualsevol tipus de problemes en la 

realització de travesses, ascensions o qualsevol altra activitat de muntanya, passen de 

tenir una capacitat de 18 persones a una de 9 persones. Una mesura que pretén 

racionalitzar un espai reduït que hauria de servir exclusivament per aixoplugar qualsevol 

excursionista en cas de mal temps, per a descansar puntualment i per esperar a ser 

atesos pels serveis d’emergència en el cas d’haver patit un accident realitzant alguna 

activitat de muntanya per la zona. Concretament es tracta dels refugis de Molières, 

Besiberri, Broate, Mont-roig, Baiau i Costabona. Són equipaments amb una vocació total 

de servei públic, que actualment es mantenen gràcies a l’esforç de diferents entitats 

excursionistes que els apadrinen, i que d’una manera altruista i voluntària realitzen una 

tasca impagable, amb el suport de la Federació. Tots es troben en zones aïllades on no 

hi ha refugis guardats, per la qual cosa són equipaments especialment valuosos pels 

cossos d’emergència, que mínim una vegada a l’any hi pugen per comprovar que les 

emissores d’emergència funcionen correctament. Aquetes emissores són cabdals per 

en cas d’accident poder comunicar-se directament amb el cos de Bombers, doncs en la 

major part d’aquests refugis no hi ha cobertura telefònica. 

 

Ampliació del Comitè Català de Refugis 

Durant el 2021 es va ampliar el Comitè Català de Refugis amb la suma de quatre nous 

membres: Cèlia Espinós, Joan Batet, Elena Blanco i Stiven Moyano. Tots ells amb un 

perfil tècnic relacionat amb l’arquitectura o el manteniment que sens dubte donarà un 

plus de qualitat a les tasques que normalment té aquest comitè. 

 

Renúncia al refugi d’Engorgs en favor de l’Ajuntament de Meranges  
En la reunió de la junta directiva del 21 d’octubre de 2021 es va aprovar la renúncia 

absoluta de la Federació a la gestió del refugi d’Engorgs “Joaquim Folch i Girona”, en 

favor de l’Ajuntament de Meranges. La cessió actual del refugi finalitzava en un principi 

el 9 d’abril de 2026. D’aquesta manera s’avança la data de la renúncia. El pèssim estat 

en el qual es trobava el refugi i la impossibilitat per part de la FEEC de fer qualsevol 

acció de millora, juntament amb la voluntat de l’Ajuntament de Meranges d’invertir en la 

millora de l’equipament va provocar l’avançament en la cessió del refugi a l’Ajuntament. 
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Signatura d’un contracte d’arrendament amb els propietaris del refugi de 
Certascan 
Es regula la situació amb els propietaris del refugi Certascan i la finca on s’ubica 

l’equipament (Comunitat de propietaris de la Muntanya d’Ison i Estallo) mitjançant la 

signatura el 12 d’abril de 2021 d’un contracte d’arrendament per una durada inicial de 

10 anys prorrogables per un import anual de 3.600€ els 5 primers anys i 6.000€ entre el 

sisè i el desè any.                                    . 

 
Signatura del contracte de dret de superfície del refugi Estasen  
Es regula la situació amb els propietaris de la finca on s’ubica el refugi Lluís Estasen 

mitjançant la signatura el 13 d’abril de 2021 de la compra del dret de superfície de 2.167 

m2 corresponents al l’espai ocupat pel refugi Estasen i zones limítrofs, finca propietat 

de la “Comunitat de la Muntanya de Gresolet”. Durada fins 31/12/2111 (90 anys). Renta 

anual de 2.000 € + IVA els primers 5 anys. Posteriorment, cada 5 anys es revisarà el 

preu. 

 

 

Comitè Català de Senders                                                                     
Durant el 2021 es van homologar els següents senders: 

 

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 

PR®-C 205 De Viladrau a Matagalls 

PR®-C 213 De Figaró al turó de Tagamanent 

SL®-C 84 De la riera d'Arbúcies a Sant Marçal 

  

Parc del Montnegre i el Corredor 

PR®-C 216 De Canyamars al santuari del Corredor 

El SL-C 70 De la Batllòria al serrat de Can Puig  

SL®-C 106  Volcà de Sant Corneli 

  

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

SL®-C 61 A Sant Jaume de Vallhonesta pel camí dels Maquis 

SL®-C 65 Camí de les Arenes 

 
Durant el 2021 es van renovar les homologacions dels següents senders: 
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Parc de la Serralada Litoral 

SL®-C 113: A la Roca d’en Toni des de Cabrils (5,3 quilòmetres). 

 

Parc de la Serralada de Marina 

SL®-C 141: De Torribera al Puig Castellar (4,7 quilòmetres). 

SL®-C 142: El torrent de l’Amigó (2,3 quilòmetres). 

 
Signatura del nou conveni FEEC – DIBA 2022 / 2025 
A finals d’any es va signar el nou conveni de col·laboració entre la Diputació de 

Barcelona i la FEEC, per al foment de la pràctica de l’excursionisme d’una manera 

compatible amb els valors naturals i culturals a la xarxa de parcs naturals. Amb una 

validesa que comença aquest 2022 i finalitza l’any 2025, esta dotat amb un pressupost 

anual de 11.000 € (44.000 € tot el conveni) i comporta la homologació de 23 nous 

itineraris i la revisió i rehomologació de 65 itineraris que ja estan homologats. 

 
Col·laboració entre el Consell Català de l’Esport i la FEEC per l’actualització de la 
informació de senders al cens d’equipaments esportius de Catalunya 
Al llarg de 2021 s’ha iniciat la formació d’un tècnic de l’Àrea de Territori sobre la Base 

metodològica del Cens d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport (CEEC) 

per tal de poder introduir tota la informació sobre la Xarxa de Senders Homologats de 

Catalunya de la FEEC dintre d’aquest cens i poder analitzar les instal·lacions amb 

itineraris ja existents al CEEC.                     . 

 

Informe de les subvencions a les entitats mantenidores de senders 
Un total de 60 entitats i clubs excursionistes mantenidores de senders o trams de 

senders homologats van enviar l’informe anual de manteniment. 3.624 son els 

quilòmetres que sumen els trams dels qual s’ha rebut informe i s’han repartit un total de 

10.657€ entre totes aquelles entitats que van enviar el corresponent informe de 

manteniment. 
 
Renovació dels carnets de cuidadors de senders 
Durant l’any 2021 es van renovar els carnets de cuidadors i cuidadores de la Xarxa de 

Senders Homologats de Catalunya, doncs els anteriors van caducar el 31 de desembre 

del 2020. S’han atorgat un total de 338 carnets a socis i sòcies de 130 entitats 

excursionistes. La validesa d’aquests carnets és de dos anys. 
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Publicació de fitxes senderistes a la revista Vèrtex 
Durant l’any 2021 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. 

 

• Gener-febrer: PR-C 42 (Taradell) 

• Març-abril: SL-C 91 (la Font d’Horta; PN Foix) 

• Maig-juny: GR 211.1 (Vielha-Gessa) 

• Juliol-agost: GR 11 (Àreu-refugi de Baiau) 

• Setembre-octubre: GR 2 (les Preses-Sant Martí del Corb) 

• Novembre-desembre: GR 175 (Montblanc-Monestir de Poblet) 
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Publicacions al diari La Vanguardia 
Del 17 al 27 d’agost el diari La Vanguardia (dins de la secció “Viure”) va publicar cada 

dia un reportatge d’un sender o tram de sender homologat de la FEEC. L’objectiu va ser 

difondre l’activitat del senderisme homologat proposant recorreguts diversos que 

cobrissin bona part del país, tenint en compte aspectes com que fossin aptes per a tots 

els públics i que es poguessin realitzar pràcticament tot l’any. 
 
Trobada transfronterera al coll de Pal 
El Coll de Pal (Ripollès) va ser l’escenari el 5 de setembre d’una nova edició de la 

Trobada Senderista Transfronterera dels Pirineus. La trobada organitzada per la FEEC 

i el Comitè Regional d’Occitània de la Federació Francesa de Senderisme (FFRP). Prop 

d’un centenar d’excursionistes van participar en la vuitena edició d’aquesta trobada que 

posa 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. La jornada va consistir en una 

caminada que va unir la collada Fonda, situada a meitat de camí entre Setcases i 

Espinavell fins al coll de Pal (2.318 m) resseguint el traçat de l’itinerari transfronterer 

GR®T 77 – 78, al costat mateix del Costabona, un dels cims més emblemàtics del 

Pirineu Oriental. 

 
 

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 2022 la 

nostra prioritat és celebrar-les al mateix emplaçament. 
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Ajuda en la recuperació del camí entre Sant Jeroni de la Murtra i el Camí de la 
Carrerada 
Per primera vegada el CCS va col·laborar amb l’Ajuntament de Badalona i el Consorci 

del Parc de la Serralada de Marina en la recuperació de la possessió de l’ús públic del 

camí que comunica el Camí de sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada 

perquè aquest camí formi part de les vies de servei i de les vies per a vianants del propi 

Parc de la Serralada de Marina. Un cop recuperada la possessió de l’ús públic, es va 

recuperar també l’antic recorregut del tram 17 del GR 92 perquè tornes a passar per 

aquest camí històric i faci més accessible aquest tram. Per tant, una vegada recuperada 

la possessió de l’ús públic del camí, es recupera el traçat anterior del sender GR92 en 

aquest tram, també demanarem al Consorci del Parc de la Serralada de Marina que torni 

a col·locar la senyalització del parc que així ho indicaria. 
 
Participació a la primera reunió WG Trails – EUMA – ERA  – ERASMUS+ 
A l’abril es va participar a la primera reunió per videoconferència del grup de treball ERA-

EUMA envers les infraestructures senderistes a nivell europeu anomenat ERASMUS+. 

A la reunió del grup de treball hi ha un equip bàsic de vuit membres de diferents països. 

Dins del projecte es treballa en la revisió de la  primera fase on es mostrem els resultats 

de la situació actual de la infraestructura de senders de tota Europa i els resultats 

obtinguts arran del qüestionari i projecte inicial que es va realitzar ara fa un temps per 

cada participant. 
El principal objectiu a destacar es la necessitat de millora de moltes infraestructures 

senderistes i la nul·la o poca intervenció o ajuda econòmica per part d’institucions 

variades. Per aquest motiu s’inicia el procés per crear i poder optar a una subvenció 

econòmica anual per als membres d’aquest grup de treball i suportada a nivell europeu 

i totalment compatible amb d’altres ajuts de caràcter europeu. Una primera part 

destinada a la creació i millora de les infraestructures senderistes (senyalització vertical, 

horitzontals, pals, plafons, materials, pintura, adhesius, etc.) i una altra part destinada a 

la formació, preparació i reciclatge de personal envers els senders. 
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ÀREA ESPORTIVA 

 
L’any 2021 va començar amb molta incertesa, ja que a nivell autonòmic no es van poder 

començar a disputar competicions fins a finals de març, fet que va provocar la suspensió 

de la gran majoria de proves d’esquí de muntanya. 

 

A nivell estatal i internacional s’han tornat a celebrar competicions en les quals les 

seleccions catalanes hi han pogut participar.  

 

Cal destacar que al 2021 s’ha celebrat el primer Campionat de Catalunya d’Aqua Beach 

Trail i s’ha pogut engegar per primera vegada el I Circuit Català d’Escoles Trail. 

 

Activitats competitives realitzades durant el 2021                              
 
Proves oficials, calendari 2021  
Escalada: 4 proves 

• Campionat de Catalunya de Bloc 

• Campionat de Catalunya de Dificultat 

• Campionat de Catalunya de Parescalada 

• Campionat de Catalunya de Velocitat 

 

S’han pogut tornar a celebrar els 4 Campionats de Catalunya, dels quals el de Bloc, 

Dificultat i Velocitat han computat per una classificació final Overall, seguint el format 

olímpic de Tokio 2020. 

 

Les competicions d’escalada s’han organitzat directament des de l’Àrea Esportiva amb 

un acord amb les sales d’escalada.  

 

S’ha assistit virtualment a l’assemblea de la IFSC. 

 

Curses per Muntanya: 19 Proves 
- 19 Copa Catalana de Curses per Muntanya  - 6 proves 

- 11a Copa Catalana de Curses Verticals – 3 proves 

- 9a Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència – 3 proves 

- Opens FEEC – 6 proves 

- Campionat de Curses de Muntanya per Equips  

- Campionat de Curses de Muntanya Individual  
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- Campionat de Curses de Muntanya Vertical 

- Campionat de Curses d’Ultraresistència Individual i per Equips. 

Durant el 2021 s’ha volgut donar una empenta en tots els nivells a les proves de Curses 

per Muntanya. Les 3 Copes han tingut premis en metal·lic pels 5 primers classificats de 

la categoria Sènior tant masculina com femenina. 

A més amb coordinació amb l’Àrea de Comunicació s’ha dut un seguiment de totes les 

competicions i de les classificacions de manera molt continuada, que ha afavorit la 

participació i el seguiment de la competició. 

Com a excepció durant el 2021 la Copa Catalana de Curses d’Ultraresistència s’ha fet 

amb la col·laboració de l’empresa Ocisport, a causa del buit de sol·licituds per formar 

part de la Copa en aquesta especialitat. 

S’ha assistit virtualment a l’assemblea de la ISF. 

 
Esquí de Muntanya: 1 Prova. 

- Campionat de Catalunya per Equips 

 
S’han hagut de suspendre totes les competicions d’Esquí de Muntanya a causa de les 

restriccions per la pandèmia. 

S’ha assistit virtualment a l’Assemblea de la ISMF. El Sr. Jordi Canals ha estat escollit 

Secretari General de la ISMF. 

 

Raids d’Esports de Muntanya: 4 Proves. 
- 17a Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya 

- Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya 

 

El 2021 s’ha pogut tornar a engegar la Copa de Raids després d’un 2020 sense aquestes 

competicions. 

 

Per la seva banda la FCOC ha interposat demandes contra la FEEC per aquesta 

disciplina esportiva. Les primeres resolucions han donat la raó a la FEEC i no hem hagut 

de suspendre cap prova i podem seguir convocant proves de Copa i Campionat des de 

les nostres entitats. 
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Raquetes de Neu. 
No s’ha pogut celebrar cap competició a causa de les restriccions. 

 

Marxes Tècniques i de Regularitat 
- 22a Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat 6 proves 

- Campionat de Catalunya de Marxes Tècniques i de Regularitat 

 

Després d’un any sense aquesta competició el 2021 ha pogut tornar només amb una 

prova que finalment no es va poder dur a terme. 

 

Marxa Aquàtica: 2 proves 
- Campionat de Catalunya de Marxa Aquàtica 

- Campionat de Catalunya de Aqua Beach Trail 

 

El 2021 va ser el primer en el que es va celebrar el Campionat d’Aqua Beach Trail. 

Des del Comitè de Marxa aquàtica es vol proposar un Copa de cara al 2022. 

 

 

Activitats no competitives                                                                    
 

Alt Nivell i Expedicions (Premis Juanjo Garra):  
Al 2021 s’han donat els premis d’Alt Nivell i Expedicions d’Alpinisme. El tribunal va 

estar format per: 
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Ferran Latorre – Alpinista i Director Tècnic Esportiu de la FEEC 

Marcial Aleman – Col·laborador Junta Directiva de la FEEC 

Joel Vilà – Adjunt al Director Tècnic Esportiu de la FEEC 

Toti Valés – Alpinista  

Alfons Valls - Apinista 

Una vegada finalitzat el termini per rebre les sol·licituds als premis, han arribat a l’Àrea 

Esportiva de la FEEC un total de 10 activitats. 

 

Primera classificada 
Obertura de dues vies al massís del Caucas del Centre Excursionista Banyoles. 

Segona classificada 
Segona repetició de Mad Max a les Grandes Jorasses del Centre Excursionista de 

Lleida. 

Tercera classificada 
Nova via cara oest del Ushba 4710m al Caucas Georgià del Club Excursionista i 

d’Activitats Esportives Piolet Negre. 

 
Centres de Tecnificació                                                                             
Els Centres de Tecnificació han pogut dur a terme la seva activitat amb normalitat tot i 

l’aturada d’algunes competicions a principis d’any. 

 

El 2021 alguns centres no han pogut dur a terme les proves d’accés perquè no van 

poder treballar durant el 2020 i es va optar per continuar amb el mateix bloc 

d’esportistes. 

 

 



54 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

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

• El CTEMC pel 2021 ha rebut una subvenció més quantiosa per part del CCE per 

treballar amb els esportistes becats, per aquest motiu s’ha incrementat en un 

tècnic la plantilla. Aquest nou tècnic fa les funcions de control i planificació dels 

esportistes que es troben a Font Romeu, que han passat de 4 a 6 becats. 

• 29 Esportistes han format part del CTEMC (Nois i noies amb edat compresa 

entre els 15 i 23 anys ) i 3 tècnics: Marc Pinsach, Pau Gómez i Aribau Portillo. El 

Director del CTEMC ha estat en Pau Gómez i en Marc Pinsach el tècnic de suport 

més focalitzat en els esportistes becats i l’Aribau com a tècnic de suport. 

• La temporada 2020/21 els tècnics del CTEMC tal com porten fent altres 

temporades anteriors treballen conjuntament amb tots els clubs que tenen grups 

d’Esquí de Muntanya. 

 

TÈCNICS 
NOM ENTITAT 

PINSACH RUBIROLA, MARC CE CASSANENCA 

GOMEZ SERRAT, PAU ASS. ESP. PALLARS 

PORTILLO CORTADELLAS, ARIBAU UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 

 
 

ESPORTISTES 
 

NOM ENTITAT 

FLORES ENJAIME, MARIONA  CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ 

ALVAREZ DEL VAL, AARON CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 

BALCELLS PUYOL, ARNAU CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 

CASALS TORREDEFLOT, MIQUEL ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

COLL TURRÀ, PEP CENTRE EXCTA. BANYOLES 

GALLARDO LARA, JAN CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO 

TEAM 

GARRETA FARRÚS, AINA CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR 

(SE) 

LOREN VILLARREAL, ELOI CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORÇA 

MONTOLIU PRIÓ, IONA SOCIETAT AMICS DE LA MUNTANYA 
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ROCÍAS SACREST, EROLA CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 

ALVAREZ DE VAL, GAEL CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 

BAÑOS TOR, ENRIC ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

CAROL ADROHER, PAU CENTRE EXCTA. BANYOLES 

COMELLAS PAGÈS, TOMEU ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

GONFAUS SELLÉS, MARTINA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

PORTA PRAT, PERE UNIÓ EXCTA. VIC 

PUJOL PARRAMON, BIEL CENTRE EXCTA. FARNERS 

RUIZ GIRALT, GIL UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 

TORRA GENDRAU, ARES ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

ANGLÈS, ALBERT, PÉREZ CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO 

TEAM 

COLL ESCODA, LLUC SKI CLUB CAMPRODON (SE) 

COSTA DIEZ, MARIA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

FERRER MARTÍNEZ, OT ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

FÍGULS CALVELO, ROGER ASS. ESP. PALLARS (SE) 

OLIVER ROSIQUE, ORIOL SKI CLUB CAMPRODON (SE) 

ORRIOLS SALVANS, GUILLEM UNIÓ EXCTA. SANT JOAN DE LES 

ABADESSES 

RADUA IVERN, MARC CLUB D'ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR 

(SE) 

FARRIOL VANCELLS, GUILLEM CLUB ESQUÍ CERDANYA SKIMO 

TEAM 

TURRÀ, PAU, COLL SKI CLUB CAMPRODON (SE) 

 

 

 

CTAC (Centre de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya)  
• El CTAC ha iniciat el segon curs dels tres anys amb el mateix grup d’esportistes 
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• 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 
NOM ENTITAT 

MARTINEZ CERVELLO, 

ARNAU 

CENTRE EXCTA. DE TERRASSA 

GARCIA MARTO, NURIA CLUB EXCTA. MADTEAM 

MONS COSTO, JORDI CENTRE EXCTA. BADALONA 

MESTRES REPISO, JOANA CENTRE EXCTA. DEL PENEDÈS 

LLORT ALEGRETO, GUIM CLUB EXCTA. I D’ACTIV. ESPORTIVES PIOLET 

NEGRE 

FIDALGO BACO, ADRIÀ UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA DE GRÀCIA 

ALBERT IGLESIAO, LAURA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA MATARÓ 

OLIVÉ ROSELLÓO, MARIA ASS. EXCTA. MONTMELL 
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MARTIN ELORRIEO, TASIO CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 

LERANDI LAVANDEO, 

CARLOS 

CLUB EXCTA. ARAN 

PASCUAL MASSANAO, 

EUDALD 

CENTRE EXCTA. DE LLEIDA 

SOLÉ TOSAO, 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) 
 

• 19 Esportistes han format part del CTCMC (nois i noies amb edats compreses 

entre els 14 i 19 anys) i 2 tècnics. 

• El CTCMC ha fet un total de 6 concentracions a diferents punts del territori. 
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TÈCNICS 
 

NOM ENTITAT 
PERE RULLAN ESTERELLES LA MOLINA CLUB D'ESPORTS 

FERNANDO ROSA PEÑA CLUB EXCTA. MADTEAM 

 
 

ESPORTISTES 
 

NOM ENTITAT 

ALVAREZ VAL, GAEL CLUB ESP. MINDUNDIS TEAM 

ESCURA PERRIER, LINA CLUB EXCTA. MADTEAM 

GONFAUS SELLES, MARTINA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

GUITART BARRAL, BERTA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

NET PUIG, ÏU ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY  

PLANAS SÁNCHEZ, JOANA ASS. ESP. TRAIL XICS MONTSENY 

PLANS SAFORES, ALAITZ CLUB EXCTA. MOIANÈS 

INDEPENDENT 

BELLA PIÑOL, ROGER CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ (SE) 

CABALLERIA GÓMEZ, RAMON GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - 

LLETISSONADA 

CASTILLO PAREDES, JAN CLUB EXCTA. MOIANÈS 

INDEPENDENT 

CRIBALLÉS CASALÍ, LÍDIA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 

JAUME AMETLLER, IU ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 

LÜSCHER ALEMANY, MIREIA UNIÓ EXCTA. VIC 

PUJIULA COLOM, ANIOL GRUP EXCTA. CULT. ALPI. - 

LLETISSONADA 

CABEZA PINTOR, SERGI CLUB EXCTA. MADTEAM 

GONFAUS SELLÉS, LAIA ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDÀ 

JUAN SABATER, ORIOL UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA 

MATARÓ 
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SAGUE SORS, QUIRZE ASS. ESP. I CULT. CAPGIRELL 

SOUSA MIRANDA, GONÇALO CLUB ESP. CERDANYA PIRINEUS 

 

 

 

 
 
CTEEC (Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya) 

• Han estat un total de 20 esportistes que han sigut els mateixos que van 

formar part del centre en el 2020. 

• Davant d’un inici de temporada incert es van fer simulacres de competició 

fins que a mitjans del mes de maig van començar a competir a nivell 

estatal. 

 

TÈCNICS 
 

NOM ENTITAT 
IVAN TERRICABRAS EMPERADOR GRUP EXCTA. MANLLEU 

GERARD ROMERO ALONSO GRUP EXCTA. MANLLEU 

 
 

 

 



60 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

ESPORTISTES 
 

NOM ENTITAT 
BAZAN MARTIN, HECTOR GRUP EXCTA. MANLLEU 

Benach Zubero, Maria CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ 

BORRELL SANCHEZ, PERE UNIÓ EXCTA. DE SABADELL 

Casas Mur, Rut GRUP EXCTA. MANLLEU 

CODINA PINEDA, JOEL CLUB EXCTA. MADTEAM 

COROMINA AUFSCHNAITER, MERLI CENTRE EXCTA. D'OLOT 

MACIÀ LLOBET, LAU CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 

MACIÀ LLOBET, LLUC CLUB EXCTA. ESPARREGUERA 

MIRANDA CID, LUCÍA UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ 

Monsech Gasca, Rut CLUB EXCTA. ALPICAT 

PELFORT VENTURA, ALBA CLUB EXCTA. UECANOIA 

PEREZ PETANÀS, GAL·LA AGRUP. EXCTA. GRANOLLERS 

TORRES ILLAMOLA, AIDA CENTRE EXCTA. TORELLÓ 

VERGÉS SOLÉ, ROC ASS. EXCTA. MONTMELL 

MUNNE GUITART, BERNAT AGRUP. EXCTA. MUNTANYA 

MACIA MARTIN, GEILA CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 

BAZAN MARTIN, JOAN GRUP EXCTA. MANLLEU 

BENACH ZUBERO, JÚLIA CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ 

NAVARRO LANAU, MANEL UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 

WOJDEL, ERNEST CLUB EXCTA. MADTEAM 

PESCETTO, EMILY CHARLOTTE CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ 

 

 

 

Seleccions catalanes absolutes                                                             
 

Les Seleccions aquest 2021 han pogut tornar a competir a nivell internacional. 

 

Destaca com a novetat la creació de la Selecció Catalana de Marxa Aquàtica que ha 

competit a França. 

 

Esquí de Muntanya: 
• 10 esportistes, 2 seleccionador i 1 tècnics. 
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SELECCIONADORS I TÈCNICS 
NOM ENTITAT 

XEVI SADURNÍ ROQUE UNIÓ EXCTA. URGELLENCA 

JOAN CARDONA TARRES CENTRE EXCTA. BANYOLES 

ORIOL MONTERO GARCIA AGRUP. EXCTA. MUNTANYA 

 
 

ESPORTISTES 
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 

GARCÍA FARRÉS, MARTA CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES 

PINSACH RUBIROLA, MARC COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA 

LÀZARO CORDERO, MARTÍ CLUB EXCTA. RIPOLL 

MARIN LLUCH, PAU CLUB ESQUI CERDANYA SKIMO TEAM 

RULLAN ESTARELLES, PERE LA MOLINA CLUB D'ESPORTS 

 

• S’ha participat a totes les proves de Copa d’Espanya i a tots els campionats 

d’Espanya, ja que son competicions obligatòries per les i els esportistes que 

volen ser seleccionats per a proves internacionals. 

• Durant el 2021 s’ha desestimat les competicions de caràcter internacional. 

 
 
 

Escalada 
• 9 esportistes, 1 seleccionador 

 

SELECCIONADORS  
NOM ENTITAT 

MANOLO NAVARRO ANDREU UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA TORTOSA 
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ESPORTISTES 
NOM ENTITAT 

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 ha iniciat la temporada amb simulacres per no perdre 

el to competitiu. 

• A partir del maig ha començat a competir a nivell estatal tant a la Copa de 

Dificultat com Boulder, així com el Campionat d’Espanya. 

 

 
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 
 

NOM ENTITAT 
JANA AGUILAR BRUCH CLUB EXCTA. CALLDETENES 

ISAAC BARTI SOLÀ CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT 

MARÍA BERINGUES BRUNET ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN 

RUNNERS DEL BERGUEDA 

ARNAU CASES DE MATÍES ESPOT ESQUÍ CLUB VALLS D'ÀNEU 
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CARLA ESCLUSA BALLÚS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

MOUNTAIN RUNNERS DEL 

BERGUEDA 

WILFRED LLADÓ HERNÁNDEZ CLUB ESP. DE MUNTANYA LA CAMETA COIXA 

MARTA LLAGOSTERA 

MAGRANS 

4000 PEUS ASSOCIACIO EXCURSIONISTA 

COLLBATO 

JAN MARGARIT SOLÉ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN 

RUNNERS DEL BERGUEDA 

JOSEP MORALES LÓPEZ ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN 

RUNNERS DEL BERGUEDA 

ALEIX SOLÉ AZNAR CLUB EXCTA. MONTBLANC 

ABEL CARRETERO ERNESTO ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MATXACUCA 

JONATHAN CUESTA 

SANTAMARIA 

CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA CAMETA 

COIXA 

VÍCTOR DEL ÁGUILA PELLICER CLUB EXCURSIONISTA TRAIL TARRACO 

GERARD ESPAÑÓ ANICETO ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN 

RUNNERS DEL BERGUEDA 

NÚRIA HOSPITAL RAMÓN CLUB ESPORTIU CAMI DELS IBERS TRAIL 

RUNNING 

FERNANDO LOPEZ DE 

SAGREDO XICOTA 

CLUB ESPORTIU DE MUNTANYA LA CAMETA 

COIXA 

SÍLVIA PUIGARNAU COMA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MATXACUCA 

PERE RULLAN ESTARELLES LA MOLINA CLUB D'ESPORTS 

MARC TRASERRA PUJOL CLUB EXCTA. DE SANT QUIRZE 

 

• La Selecció de Curses per Muntanya ha participat a proves de la Copa i 

Campionats d’Espanya ja que aquestes curses eren requisits impresicidibles 

per seleccionar esportites pels mundials de l’especialitat. 

• A part s’ha participat a curses internacionals, com: 

o Livigno Skyrace 

o Comapedrosa Skyrace 

o La Veia Skyarace 

o Gorbeia Skyrace 
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Raquetes de Neu 
• 1 seleccionador, 1 tècnic i 10 esportistes.  

• Nomes ha pogut participar al Campionat d’Espanya de Swnorunning. 

 

 
 

SELECCIONADOR 
 

NOM ENTITAT 

JUST SOCIATS ASENSIO CE TERRASSA 

MARC TODA VERICAT  A.E. MATXACUCA 

 
 

ESPORTISTES 
NOM ENTITAT 

TRIAS ANDREU LAIA UNIÓ EXCTA. VIC 

CARRASCO GIRÁLDEZ OSCAR ASS. ESP. MATXACUCA 

FERR CAÑELLAS ORIOL CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA 

HERNANDEZ BARBA MIREIA CORREDORS DE FONS DE 

VILADECAVALLS 
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LEAL AUGÉ SILVIA CENTRE EXCTA. PONTSICÀ 

PUIGARNAU COMA SILVIA ASS. ESP. MATXACUCA 

SOCIATS ASENSIO JUST CLUB NATACIÓ TERRASSA (SE) 

HERNDEZ TEIXIDOR EDUARD ASS. ESP. MATXACUCA 

TODA VERICAT MARC ASS. ESP. MATXACUCA 

TRASERRA PUJOL MARC CLUB EXCTA. VOLTREGANÈS ARS 

 

 

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

 
Aquest 2021, l’ECAM va poder reactivar la formació després de la pandèmia, seguint 

amb el format online en algunes de les classes i augmentant la seva formació. 

La formació de l’òrgan docent de la FEEC, va augmentant durant els anys, incorporant 

noves formacions per satisfer les necessitats de les entitats dins de l’àmbit del 

voluntariat, incorporant nous projectes i propostes per tot el col·lectiu de l’ECAM i amb 

una participació activa dins de la formació reglada amb els instituts públics, el 

Departament d’Ensenyament de règim especial amb els canvis de normativa del pas de 

la LOGSE a la LOE. 

 

ECAM                                                                                                         

 

Comissió rectora 

La comissió ECAM d’aquest 2021 ha tingut una baixa i 3 noves incorporacions. En 

Lluís Beardo, es posa al capdavant de la Comissió ECAM en la disciplina de 

Barranquisme i, en la d’Escalada, s’incorporen en Manel Casabella i la Núria Ripoll. 

• Director: Jordi Marginyà 

• Alpinisme: Jordi Canyameres 

• Escalada: Nuria Ripoll i Manel Casabella 

• Esquí de muntanya: Jordi Canals  

• Excursionisme: Xavier Baena 

• Descens de barrancs: Lluís Beardo 

 

Nous membres ECAM  

Al llarg del 2021 hi ha hagut 25 noves altes a l’ECAM, distribuïdes de la següent manera: 

• Tècnics d’esport en Alta Muntanya: 2 

• Tècnic superior d’esport en Alta Muntanya: 1 

• Tècnics d’esport en Descens de Barrancs: 2 

• Tècnics d’esport en Escalada: 3 

• Tècnics de Marxa Nòrdica: 3 

• Tècnics d’esport en Muntanya mitjana: 10 

• Tècnics d’esport en descens de barrancs: 2 
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• Primer Nivell d’Excursionisme: 1 

• Instructor d’Escalada: 1 

 

 

Formació Federativa                                                                                       

L’última reforma federativa, amb les millores i facilitats per accedir a les diferents 

titulacions benèvoles per formar els federats i socis de l’entitat i així augmentar la 

seguretat a la muntanya, es va veure incrementada notablement amb les següents 

dades: 

• Monitor d’Excursionisme: 43 alumnes 

• Monitor d’Excursionisme de la tardor: 20 alumnes 

• Bloc Comú: 12 alumnes 

• Monitor de Marxa Nòrdica: 11 alumnes 

• Monitor de Marxa Aquàtica: 15 alumnes 

• Instructor de Curses per Muntanya: 9 alumnes 

• Instructor d’Excursionisme: 8 alumnes 

• Equipador Sala Comercial: 10 alumnes 

D’altra banda, es van convocar les següents proves d’accés i cursos: 

 

Proves d’accés a Monitor i Instructor 
16 i 23 de gener (Collbató): 

• Monitor Excursionisme: 39 aspirants amb 1 no aptes. 

• Instructor Excursionisme: 5 aspirants aptes. 

6 de març (Nou de Berguedà) 

• Monitor Excursionisme: 27 alumnes aptes. 

26 de juny (Sant Quirze del Vallès) 

• Monitor de Marxa Nòrdica: 10 aspirants aptes. 

 

Cursos de Monitors i Instructors 

La pandèmia va provocar que l’ECAM fes alguns canvis amb la formació de monitors i 

instructors per poder continuar formant amb total seguretat. Alguns d’aquests canvis o 

noves mesures van continuar durant el 2021, com són les classes online i els protocols 

de seguretat. 
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Aquestes formacions, així com els continguts, es revisen i modifiquen cada any per 

poder donar la millor formació, assolir objectius i continguts i facilitar la formació als 

alumnes. 

Com a novetat per aquest 2021 es va realitzar el curs d’Instructor de Curses per 

Muntanya, ajornat el 2020 per les restriccions de la COVID, i el curs d’Equipador de 

Sala, destinat a tots aquells socis de les entitats que volen formar-se en aquesta 

modalitat per equipar un rocòdrom. 

 

Pel que fa a la resta de formacions, aquest 2021 s’han realitzat les següents: 

 

Curs de Monitor d’Excursionisme d’Entitat  
El curs de Monitor d’Excursionisme és la formació que més alumnes té, és per això que 

el 2021 es van fer dos cursos de monitor, un a principi d’any i un altre per la tardor. 

Per accedir a la formació, els aspirants han de passar uns proves d’accés, físiques i 

d’orientació, un cop superades poden iniciar aquest curs de 90h amb formació exclusiva 

de muntanya, des de la meteorologia i el medi ambient, fins a la legislació, conducció i 

orientació a la muntanya. 
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Curs de Monitor de Marxa Nòrdica  
El curs federatiu de Marxa Nòrdica es realitza cada any, atès que és una disciplina nova 

amb molta projecció de futur. Per superar el curs de Marxa Nòrdica, cal passar les 

proves d’accés, superar el bloc específic d’aquesta disciplina i realitzar el Bloc Comú, 

específic de muntanya.  

 
Bloc Comú 

Amb la nova reforma federativa es va crear el Bloc Comú, un curs d’unes 30h 

aproximadament amb contingut exclusivament de muntanya. L’objectiu 

d’aquesta formació és donar accés a cursos d’instructor sense tenir el títol de 

Monitor d’Excursionisme, com podria ser el curs de Curses per Muntanya, 

Instructor de Barranquisme i imprescindible per obtenir la titulació final de monitor 

de Marxa Nòrdica. 

 

Aquesta formació, també pot interessar als socis i federats que volen tenir quatre 

nocions bàsiques de conducció, orientació i seguretat a la muntanya entre 

d’altres. 

 
Curs de Monitor de Marxa Aquàtica 
El 2021 es va realitzar el curs de Marxa Aquàtica, una nova disciplina esportiva que 

entra a l’ECAM amb molts beneficis per la salut. A diferència de les altres formacions, 

aquesta es fa a la platja. 

La primera formació de monitor es va celebrar a la platja de Salou amb una gran 

participació i interès per fer créixer aquesta nova disciplina. 

La Marxa Aquàtica sorgeix al nord de França, a les platges de Normandia i Bretanya i 

consisteix a caminar pel litoral a una altura en què l’aigua arribi sota el diafragma. 

L’activitat té caràcter competitiu o social i es recomana com un complement perfecte del 

senderisme tradicional, ja que té l’objectiu del reforçament muscular i cardiovascular, i 

el treball en equip. 
 
Curs d’Instructor d’Excursionisme 
Després de finalitzar 3 cursos de Monitor en menys de dos anys, es va crear un grup 

interessat a fer el curs d’Instructor d’Excursionisme, per ampliar els seus coneixements  

a la muntanya, en aquesta formació, encara’t tant amb un terreny sec com nevat. 

Els aspirants aquest curs van acabar la formació tots aptes i alguns d’ells continuaran 

augmentant els seus coneixements amb la formació reglada per acabar com a 

professionals en el món de la muntanya. 
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Curs d’Instructor d’Esquí de Muntanya  
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, va 

finalitzar el 2021. 

 
Curs d’Instructor de Curses per Muntanya  
Al 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 a 2020 i es va realitzar 

finalment el 2021 a la població de Ripoll. Els alumnes van rebre formació encarada a 

l’entrenament i la pràctica d’aquesta disciplina . 

 
Equipador de Sala 
Una altra de les novetats d’aquest 2021, va ser el curs d’Equipador de Sala que es va 

realitzar entre el Ripollès i la Cerdanya amb l’objectiu de formar aquells alumnes 

interessats a conèixer la feina d’un Route Setter i formar-se per tal de poder equipar un 

rocòdrom amb seguretat.  
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Formació per a esportistes                                                                    

Cursos de promoció 

L’Àrea de Formació va concedir 56 subvencions per col·laborar amb les entitats per 

organitzar activitats formatives de promoció (cursos, monogràfics i jornades tècniques), 

d’aquestes s’han acabat realitzant 31, la resta no han arribat al mínim d’inscrits o l’entitat 

no s’ha pogut organitzar per les restriccions del país. 

Aquestes 31 activitats de promoció han estat repartides en les diferents vegueries i 

entitats de la següent manera: 

• Regió I - Baix Llobregat: 1 curs realitzat. 

• Regió I - Barcelonès: 9 cursos realitzats i 2 anul·lats. 

• Regió I - Vallès: 5 cursos realitzats i 5 anul·lats. 

• Regió I – Maresme: 4 curs realitzat i 1 anul·lats. 

• Regió II: 1 curs realitzat i 1 anul·lat. 

• Regió III: 1 curs anul·lat. 

• Regió IV: 4 cursos fets i 3 anul·lats. 

• Regió V:  2 cursos fets. 

• Regió VI: 2 cursos realitzats i 9 anul·lats. 

• Regió VII: 2 cursos realitzats. 

• Regió VIII: 1 curs fet i 2 anul·lats.  

• 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
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Tenint en compte les disciplines esportives de la Federació, s’han realitzat activitats 

d’aquestes especialitats: 

 

• Alpinisme: 1  

• Iniciació a l’alta muntanya hivernal: 3 

• Esquí de muntanya: 2 

• Progressió per crestes: 3 

• Escalada: 6 i 3 d’escalada esportiva 

• Orientació: 1  i GPS: 2 

• Barrancs: 2 

• BTT: 1 

• Marxa Nòrdica: 2 

• Seguretat i primers auxilis a la muntanya: 4 

• Recerca víctimes d’allaus: 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.  

 

 

 

Activitats de promoció (per especialitat)

Alpinisme

Iniciació a l'alta muntanya 
hivernal

Progressió per crestes 

Esquí de muntanya 

Escalada

Barranquisme
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Oferta formativa de Tècnics d’esports de muntanya i escalada durant el curs 
acadèmic 2020- 2021 

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

• INS Abat Oliba (Ripoll):  

o Cicle Inicial de Senderisme 

o Segon nivell de muntanya mitjana  

o Segon nivell de barranquisme 

 

 

• INS CAR Sant Cugat:  

o Cicle Inicial de Senderisme 

o Segon nivell de muntanya mitjana 

 

 

• INS La Pobla de Segur:  

o Cicle Inicial de Senderisme, dos formacions. 

o Segon nivell de muntanya mitjana 

o Segon nivell d’escalada 

o Segon nivell d’alta muntanya 

o Segon nivell de descens de barrancs: 

 

 

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

Un any més, la FEEC i l’ECAM és l’òrgan encarregat 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 2021 i després de 4 anys impartint aquesta formació juntament amb l’ECE, els 

tècnics i professorat ECAM que hi participa es va reunir per tal de modificar o millorar 

aquelles coses que s’han anat veient durant els anys, sempre seguin el que marca el 

BOE- A- 2019-700. 

 
Confecció dels nous currículums catalans  

L’ECAM, amb els membres ECAM dins dels Instituts Públics que realitzen els estudis 

de Cicles Formatius de Muntanya i Escalada i juntament amb el Departament 

d’Ensenyament, el 2021 van acabar d’establir la confecció del què serà el nou currículum 

català que modifica aquestes formacions al passar de la LOGSE a la LOE. 
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Per altra banda, l’ECAM va aprofitar el moment per fer un grup de treball de cada una 

de les disciplines amb el diferent professorat que hi ha dins dels Instituts per tal d’establir 

una homogeneïtat en la formació que es fa a cada institut públic en relació amb el Bloc 

Específic. 

 

Reciclatge UIMLA  

Es continua amb l’acord del conveni vigent signat el 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. 

Avui dia, tot continua igual i tots aquells alumnes que volen acabar formant-se com a 

guies UIAGM ho poden fer a través del seu institut públic. 

 

Membres ECAM 

El 2021 l’ECAM va començar a realitzar un butlletí amb tota la informació més rellevant 

de l’Àrea i tot allò que pot ser d’interès pels tècnics i instructors que formen els membres 

ECAM de la FEEC. 

Aquest butlletí s’enviarà cada tres o quatre mesos i espera ser un punt de connexió entre 

l’ECAM i els membres que la formen. 

En el primer butlletí, es va informar sobre la nova assegurança que va treure la FEEC  

juntament amb la persona encarregada de gestionar les llicències federatives, posa a 

disposició de tots els tècnics/es ECAM, una assegurança per poder donar cobertura a 

aquelles activitats de caràcter professional. 

La llicència federativa cobreix l’esport de manera lúdica i és per això que la FEEC ofereix 

una pòlissa adjunta ampliant aquesta cobertura per les tasques professionals. La 

mateixa pòlissa també serveix per a la cobertura dels alumnes integrats durant l’activitat. 

D’altra banda, es va passar una enquesta per veure quines eren les accions de formació 

continua que podia fer l’ECAM per satisfer les necessitats dels seus membres. 

 

Estades per a joves                                                                                                     

Estades FEEC 

Durant el 2020, l’Àrea de Formació va convocar 3 estades per a joves, les quals es van 

veure afectades per la COVID 19 i finalment es van realitzar només 2. 

• Esquí de muntanya: No es va realitzar. 



75 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

 

• Escalada:  

o Dates: del 24 al 27 de juny 

o Participants: 6 de 14 a 17 anys.  

o Lloc: La Morera del Montsant, refugi de la Morera del Montsant 

 

• Pirineus:  

o Dates: del 4 al 10 de juliol  

o Participants: 13 de 14 a 17 anys 

o Lloc: Parc Natural de l’Alt Pirineu, refugi de Certascan 

 

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

 
 

• Hivernals:  

o Dates: del 27 al 30 de desembre  

o Participants: 6 de 14 a 17 anys 

o Lloc: Parc Natural del Cadí-Moixeró, refugi Rebost 

 

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

 

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

 

 

 



76 
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353 

 

                                                     Assemblea General Ordinària de la FEEC. Maig 2022 

  

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 continuat 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 2022 

es van presentar 86 dones a la subvenció de les quals en van gaudir totes elles. 
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ÀREA DE COMUNICACIÓ i MÀRQUETING 
 
Aquest 2021 ha estat un any marcat encara 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’any el vam començar amb un missatge clar de recuperació de l’esport i de les activitats 

participant a diferents trobades amb altres federacions, amb SGEAF i amb l’UFEC per 

tornar a la situació d’abans de la pandèmia.  

Des del departament de comunicació de la FEEC es va fer una aposta per mantenir 

l’esquema iniciat el 2020 amb la pandèmia i aprofitar la bona rebuda que va tenir la 

comunicació directa a través de xarxes socials i APP amb els federats i federades.  

Es va actuar de forma especial en diferents propostes que van sorgir per poder tornar a 

realitzar esport arreu del territori com els certificats que es van realitzar conjuntament 

amb l’àrea de sistemes.  

                                                                       
El dia 8 de febrer es va posar a disposició dels federats i federades aquests certificats. 

Aquell dia des de l’àrea de comunicació es van respondre 56 preguntes a través 

d’instagram i twitter i es van enviar 10 mails amb respostes a diferents preguntes que 

tenien els federats. El 8 de febrer el web de la FEEC va registrar 26.019 visites, sent el 

pic més alt del 2021.  

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 com ja havia passat amb les restriccions del 2020.  

Es va seguir apostant per les infografies i per fer arribar la informació de la forma més 

entenedora possible fet que va seguir consolidant també el web de la FEEC que ha 

tornat a batre registres històrics aquest 2021.  

L’àrea de comunicació ha seguit exercint el seu paper transversal i col·laborant amb la 

resta d’àrees de la federació ha continuat potenciant la imatge de la FEEC en els 

diferents àmbits d’actuació d’aquesta.  
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REVISTA VÈRTEX 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La revista Vèrtex segueix sent un dels pals de paller 

de l’àrea de comunicació per arribar als federats i 

federades de la FEEC i al públic en general. Vèrtex 

segueix un any més com una de les publicacions 

més llegides en llengua catalana i la revista 

esportiva en català amb més distribució al nostre 

país.  

Tot i la transformació actual i la digitalització 

constant, la revista Vèrtex ha seguit apostant 

clarament pel paper i per uns continguts de qualitat 

per refermar-se com a capçalera referent en el món 

de la muntanya i de l’esport del país.  

Aquest any 2021 Vèrtex va apostar per un gir de la 

portada buscant imatges més atractives visualment 

i treient la limitació marcada pel disseny. A més a 

més la revista va continuar apostant centrar també 

a la portada alguns dels protagonistes de l’entrevista 

central com va ser el cas de la primera portada de 

l’any dedicada a la Clàudia Galícia en l’any de la 

seva retirada de l’alta competició.  

Vèrtex ha mantingut les seccions habituals amb el 

relleu a la secció Opció Alpina on Jordi Corominas 

ha agafat la secció que feia la Laura Pifarrer. 

A més a més, l’historiador, pau Vinyes ha iniciat una 

nova secció dedicada a la història de les entitats 

excursionistes.  

Ingressos per publicitat i subvencions:  
La revista Vèrtex ha generat uns ingressos per 

publicitat directa de Vèrtex i web 22.990,16 € 

al 2021. A més a més de generar més de 48.000€ 

en intercanvis de patrocinis. 

El 2021 es va tramitar i adjudicar una subvenció de 

10.602,18€ de la Generalitat de Catalunya en 

concepte d'ajut estructural per a publicacions 

periòdiques en paper, i 4.239,74€ per l'edició digital. 
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Vèrtex 293: Gen-Feb de 2021: Clàudia Galícia penja els esquís  

• 100 cim el repte persistent 
• Esquí de Muntanya a Andorra 
• El Parc Nacional del Teide  

 
Vèrtex 294: Març-Abril de 2021: Mari Carme Magdalena, tots els estadis de la 
muntanya.  

• Aneto-Posets, la volta dels gegants pirinencs.  
• Romànic al Montseny 
• Travessa per Andorra, l’Arieja i el Pallars 

 
Vèrtex 295: Maig-Juny de 2021: Teresa Forn, pionera de les curses per muntanya 

• Islàndia, el batec del cor de la terra 
• Alt Berguedà, de refugi en refugi per camins històrics 
• Helicòpters i refugis, l’avituallament que ve del cel 
• Pierre Dalloz; Lletres d’or de l’alpinisme clàssic.  

 
Vèrtex 296: Juliol-Agost de 2021: Especial estiu; Traveses, ascensions, glaceres i 
barrancs.  

• Barrancs a Catalunya 
• Travessa per les valls del Tena 
• La gran travessa del PN de l’Alt Pirineu 
• Travessa pel Donasà 
• Travessa del Cadí al Canigó 
• Muntanyes de Portbou 
• Glaceres dels Pirineus 
 

Vèrtex 297: Setembre-Octubre de 2021: Albert Guardia: pioner de la Paraescalada  
• Entrepyr; la unió dels refugis pirenaics 
• Cims amb BTT 
• Massís de Larra. Aires dolomítics 
• Camí Oliba 

 
Vèrtex 298: Novembre-Desembre de 2021:  Jordi Marmolejo; Cent per Cent 
montanyenc 
 

• Glaner Alpen, el cor de Suïssa 
• Xemaneies a Montserrat, escalada entre parets 
• Antoni M. Alcover, el llenguatge de l’excursionisme científic 
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CENTENARI FEEC  
 

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.  

 
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.  

Aquest 2021 s’ha gestionat les peticions que han fet les entitats per poder portar aquesta 

exposició a diferents llocs de Catalunya. En total sis entitats han demanat una exposició 

que s’ha pogut veure també al Bas Mountain i la Fira de Muntanya de Vic.  
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Gestió petició mitjans de comunicació 
 
Aquesta Àrea gestiona les peticions de mitjans de comunicació. Durant aquest darrer 

2021 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) 
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Gestió petició mitjans de comunicación (Mort de Sergi Mingote) 
 
Sense cap mena de dubte un dels moments més durs de l’any va ser el 16 de gener 

quan vam conèixer la mort de l’alpinista català Sergi Mingote al K2.  

La FEEC es va posar des del primer moment al costat de la familia del Sergi i vam 

exercir de vehicle oficial per anar fent arribar les notícies al mitjans.  

Des del departament de comunicació es van gestionar les diferents peticions de Mitjans 

i es va fer una Nota de Premsa des de la FEEC per a poder fer arribar informació oficial 

a tots els mitjans.  

La notícia publicada al web de la FEEC va rebrer més de 4.000 visites el mateix dia i va 

servir per a poder començar a treballar en la comunicació del fatal esdeveniment.  
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LLICÈNCIA FEEC 2022 
 

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 2022 havia de definir el projecte per 

aquests pròxims anys.  

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 i el fet de ser l’única federació que comptarà 

amb dos esports olímpics, en els JJOO d’estiu i 

d’hivern.  

Sota el lema “Sent la muntanya”, que hem convertit 

en el nostre emblema els darrers tres anys, tres 

dones que practiquen esquí de muntanya, 

escalada i excursionisme han posat la veu a la 

campanya.  

L’olímpica Maria Costa, la participant de la Copa 

del Món d’escalada Aida Torres i l’actriu i 

excursionista, escaladora en roca, Sílvia Bel han 

estat les cares visibles d’aquest audiovisual que ha 

volgut tornar a barrejar els valors més clàssics i 

tradicionals de la muntanya amb la cares més 

competitiva.  

Per cinquè any consecutiu, la Federació ha tornat 

a superar els 40.000 federats.  

Aquest 2021 també s’ha dissenyat un cartell amb 

els diferents serveis que ofereix la FEEC i 

mantenint la línia gràfica encetada amb la llicència 

federativa. A més a més de repetir un pòster amb 

10 raons per a federar-se per a les entitats per a 

poder potenciar el número de federats a través 

d’aquestes.  
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FEDERA’T ON LINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest 2021 s’ha aconseguit l’objectiu de llançar una demanda existent per alguns 

federats i federades i que ha portat a unes 200 persones a triar aquesta opció.  

 
 
 
 
 

Per primera vegada aquest 2021 

els federats i federades de la 

FEEC que no havien estat federats 

anteriorment i que no eren socis de 

cap entitat han pogut obtenir la 

seva llicència federativa a través 

del portal web de la FEEC.  

Sota el títol Federa’t on line a partir 

de l’1 de febrer es va obrir l’opció 

al portal web de la FEEC.  

Des de l’àrea de comunicació es 

va gestionar la campanya de 

comunicació i màrqueting per a 

donar a conèixer l’acció.  

Es va fer una campanya de 

pagament a xarxes socials per 

poder arribar a un ampli sector 

dels practicaments de muntanya 

segmentat aquesta a facebook i 

twitter.  

A més a més es va enviar la 

comunicació pertinent a les 

entitats amb un complert manual 

per a poder indicar als nous 

federats quin era el procediment.  

La campanya es va reforçar amb 

una major difusió dels diferents 

motius per a federar-te.  
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CAMPANYES GRÀFIQUES  
 
Aquest darrer any i conjuntament amb l’àrea de natura s’han realitzat diferents 

campanyes gràfiques de conscienciació per a tots aquells usuaris de la muntanya.  

Les campanyes s’ha publicat al web de la FEEC a xarxes socials de la FEEC i a més a 

més s’han publicat també a xarxes socials dels Parcs Naturals i de la Diputació de 

Barcelona.  

L’impacte de les campanyes ha estat positiu, ja que diferents Mitjans van recollir la 

iniciativa i per això en aquest 2022 en curs, s’ha repetit l’experiència.  

Durant el 2021 es van fer dos gràfics dedicats al Bon Excursionista i al Bon Esquiador 
de Muntanya.  

    
 
Aquestes no han estat les úniques gràfiques que s’han treballat des de l’àrea de 

comunicació. Conjuntament amb l’àrea de seguretat, s’ha fet també una gràfica de 

consells per anar a la muntanya de forma segura a la tardor.  

 
 

 

 
 

Conjuntament amb l’àrea de seguretat i la Federació 

Catalana de Ciclisme s’han realitzat també dues 

infografies pera poder tractar la convivències entre 

senderistes i ciclistas de muntanya.  

Lligat amb els bons comportaments a la muntanya 

d’aquells practicants de BTT.  

Les infografies van tenir també molt bona acollida 

entre els practicants d’activitats de les dues 

federacions i una difusió important en l’àmbit de les 

xarxes socials i de mitjans de comunicació.  

Les infografies s’utilitzaran també aquest 2022 per 

seguir potenciant el discurs i arribar al gran públic 

sobretot en els mesos de primavera i estiu.  

Cal destacar la bona entesa entre les dues 

federacions i el treball previ de l’àrea de seguretat.  
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CÀPSULES SEGURETAT EN MUNTANYA 
 
 

 
 
 
Conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya s’han guionat 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 es va estrenar la primera càpsula parlant de Vent i 

Temperatura, en el segon trimestre es va poder estrenar 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.  
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PROTOCOLS COVID  
 
Des de l’àrea de comunicació s’ha coordinat la maquetació i elaboració dels diferents 

protocols Covid que encara s’han realitzat aquest 2021.  

S’ha seguit la línia encetada l’any 2020 amb els protocols Covid que es van fer de forma 

pràcticament setmanal, aquest 2021 s’han publicat amb els canvis de decrets dels 

Governs.  

 
 

 
 
 
 

La gestió del dia 8 de febrer en que es van posar en funcionament els certificats per 

poder realitzar entrenaments va comportar també una campanya per explicar a federats 

i federades com s’havia d’actuar per a poder obtenir el certificat.  

Es va fer mitjançant l’enviament de circular a les entitas, publicació notícia web FEEC, 

xarxes FEEC, enviament mail a federats, enviament push app a través de l’APP de la 

FEEC per poder arribar a tots els federats i federades.  

Aquell dia el web de la FEEC va tenir 26.019 visites i es van fer 396 llicències noves.  

L’enviament de mail general a tots els federats s’ha pogut fer gràcies a l’adquisició del 

software de gestió d’enviaments ‘Acrelia’ amb el que també s’envien els butlletins 

setmanals de la FEEC.  
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CARTELLS TEMPORADA 2022 
 
Seguint la línia marcada per la llicència d’aquest 2022 els diferents cartells de les 

competicions de la FEEC han volgut mantenir la línia oberta amb la mateixa llicència 

federativa que han anat a càrrec del dissenyador gràfic, Carles Camí.  
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 WEB DE LA FEEC (www.feec.cat) 
 
Aquest 2021 ha estat un any de nou record al web de la FEEC. Després de la 

remodelació que va patir el portal l’any 2020, aquest 2021 s’ha consolidat de forma 

exponencial el creixement del web. Un web més àgil i més intuïtiu per a tots els usuaris.  

 

Les xifres del web:  
Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, el web ha tingut 3.287.622 visites 
superant un record del web que fins ara eren 2.118.717 visites, de l’any 2020. Aquesta 

xifra ha suposat un augment respecte a les visites entre l’1 de gener i el 31 de desembre 

de més d’1M de visites.  

Els darrers anys l’augment també ha estat significatiu. L’any 2019 es va tancar amb 

1.877.705 visites .Del més de 3M de visites 1.588.862 són visites úniques.  

Cal destacar també però, que s’han augmentat els usuaris que han repetit, amb 478.299 

respecte els poc més de 40.000 de 2020 i 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 de 2020 i a les 2,18 d’aquest 2021.  

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 2021 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.  
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Activitat general del web el 2021: 
 

 
 
 
 

 2020 (gener-desembre) 2021(gener-desembre) 
Notícies publicades 759 845 
Activitats a l’agenda 340 580 
Avantatges per al federat 480 503 
Butlletins electrònics 70 62 
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LA @FEEC_cat A LES XARXES 
 
 
 
 
 

 

Les xarxes socials de la FEEC han seguit el seu creixement  un any més. Aquest 2021 

s’ha aconseguit un increment important de seguidors a twitter i instagram i s’han superat 

els 21.000 seguidors també a Facebook, tot i l’estancament d’aquesta xarxa.  

Twitter, s’ha situat amb 23.602 seguidors davant dels 21.863 seguidors del 2020 amb 

un total de més de 2.000 piulades i 91.000 visites del perfil. 

Facebook ha tancat el 2021 amb 21.556 seguidors davant dels  20.967 seguidors de 

2020, amb una mitjana de 32 publicacions mensuals i de 21.00 ‘m’agrades’ per mes. 

Tot i la menor utilització de facebook el facebook de la FEEC ha seguit molt actiu. 

Instagram ha mantingut la seva consolidació i és la xarxa amb més seguidors de la 

FEEC amb 36.672 seguidors a 31 de desembre de 2021 respecte als 29.581 seguidors 

a 31 de desembre de 2020.  

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 37 mil que es tenen ja aquest 2021. Aquest darrer 

any s’ha augmentat en  més de 7.000 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.  
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Facebook:  
 

 
 
 
Comparativa Twitter amb perfils:  
 

 
 
 

 
 

• La fidelització de l’usuari i els seguidors de qualitat han fet que l’engagement de 

les xarxes de la Federació superi setmanalment el miler d’impactes de retorn. 

L’aposta pel contingut propi i de qualitat han posicionat la interacció de les 

comparticions molt per sobre d’altres perfils semblants.  

 

• Durant el període de la Covid19 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.  
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FEEC TV 

 
Cal destacar que aquest 2021 també s’han fet les primeres retransmissions amb el canal 
Esport+ on s’ha pogut veure el campionat de Catalunya d’escalada en bloc per primer 
cop en directe per streaming.  
La FEEC ha participat activament també a la retransmissió en directe de l’Olla de Núria 
per TV3, Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya i a l’Ultra Pirineu i Buff Epic 
Trail, curses que TVC va emetre també en directe.  
A tot això cal sumar les dues sèries de càpsules de seguretat que s'han fet des de la 
mateixa àrea de la FEEC i que han utilitzat el canal de youtube de la federació per poder 
fer el seu seguiment.  
 
 
 
 

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 les diferents competicions 
de la FEEC i s’ha buscat també un format 
documental en altres enregistraments. El canal de 
youtube ha superat per primera vegada els 1.200 
subscriptors.  
Aquest 2021 es va començar amb el vídeo 
promocional dins la campanya federa’t que va 
superar les 21.000 visualitzacions a les diferents 
xarxes, més de 4.000 d’aquestes a youtube.  
La gran aposta de la temporada amb una gran 
rebuda ha estat el seguiment de la Copa Catalana 
de Curses per Muntanya. S’han fet 6 capítols de 
les 6 curses que s’han pogut veure a Esports 3 i a 
les xarxes de la FEEC. A l’àmbit de les xarxes de 
la FEEC l’impacte ha superat les 50.000 
visualitzacions i ha estat un dels puntals d’aquesta 
temporada que tindrà continuïtat la campanya 
2022.  
Aquest 2021 s’han fet 2 documentals. El primer 
amb la història del Centre de Tecnificació d’Esquí 
de Muntanya i el segon lligat al projecte Entrepyr 
on s’ha realitzat una tram del GR 11 per unir els 
refugis de Vallferrera a Catalunya i el de 
Comapedrosa a Andorra.  
A més a més també han vist la llum les càpsules 
informatives i formatives de meteo i seguretat i un 
clip destacant la creació de l’àrea de natura de la 
FEEC.  
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 Comunicació Interna                                       
 

Aquest 2021 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 2021, s’ha enviat un total de 72 circulars al Consell, Junta i 

Entitats.  

Cal dir que durant aquest 2021 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  
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Amb el suport de:  

 
 

 
 
La FEEC és membre de:  
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ÀREA DE TECNOLOGIES I SISTEMES 
 
 
Àrea de Territori                                                                                     
 

• Substitució de la webcam del refugi Lluis Estasen per una d’alta definició. 
• Millores a la base de dades a  l’apartat de senders del web.  
• Optimització de la velocitat de carrega en la generació dels mapes de senders  
• Manteniment i millora en els sistemes d’internet satel·lital dels refugis de la 

FEEC. 
• Finalització del projecte Entrepyr amb 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 Esportiva                                                                                                  
 

• Desenvolupament del sistema de pujades automàtiques de classificacions 
individuals i acumulades a les disciplines competitives de l’àrea esportiva 

• Dotació de tablets i trípodes per poder gravar les competicions d’escalada. 
• Implementació a producció del nou gestor d’inscripcions a la FEEC molt mes 

professional i adaptat a les noves necessitats. 
• Millores de sistema de classificacions automàtiques al web de la FEEC. 

 
 
Àrea de Comunicació                                                                             
 

• Nova dotació de software i hardware a l’àrea de comunicació. 
• Col·laboració en el desenvolupament del nou web Meteomuntanya.cat  
• Millores en la gestió de la subscripció de la revista Vèrtex, a l’aplicatiu Playoff. 
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Àrea d’Entitats                                                                                         
 

• Desenvolupament de la plataforma online per captar noves persones federades. 
• Desenvolupament API per la plataforma de federats online. 
• Migració del Cataleg Col·lectiu de biblioteques a servidors propis. Donant solució 

a incidències detectades i deixant-lo en perfecte funcionament. 
• Dotació de diverses webcams a vegueries per millorar les reunions telemàtiques. 
• Ampliació a l’àrea privada de les entitats del web d’una taula dinàmica amb 

dades de cada entitat com socis, federats anuals, federats temporals i 
subvencions rebudes. 

• Millores de la plataforma per federar-se online 
• Millores en el tractament de dades de federats i llicencies anuals i temporals a 

Playoff. 
• Digitalització dels tràmits de les entitats amb la FEEC a traves de l’àrea privada 

de les entitats. 
• Obertura del nou web https://assistencia.feec.cat com a gestor de tiquets de les 

entitats vers la FEEC. 
 

 
Àrea de formació                                                                                            

 
• Millores en les inscripcions dels cursos formatius de la FEEC. 
• Millores al CMD de formació online de l’àrea i potenciació de l’entorn. 
• Desenvolupament a mida per gestionar la documentació dels tècnics que fa 

servir l’àrea. Digitalització dels tràmits. 
 

 
Àrea d’Excursionisme                                                                               
 

• Creació d’una plataforma de gestió d’esportistes a zones regulades on es puguin 
fer reserves i controlar el l’aforament així com les prohibicions temporals. 
 
 

Àrea de Sistemes                                                                                               
 

• Implementació de la descarrega automàtica del certificat de desgravació 
personal a l’àrea privada del web. 

• Implementació de la descarrega automàtica del certificat d’entrenament i de 
competició. Covid-19 

• Desenvolupament de l’API de connexió de l’app de Pinroute amb el web de la 
FEEC per poder validar cims automàticament. 

• Actualitzacions de hardware a divers maquinari ofimàtic de la seu. 
• Ampliacions de capacitat al servidor NAS de copies de seguretat intern, per 

incloure backups d’equips portàtils i servidors d’arxiu. 
• Noves optimitzacions a entorns virtual a AWS, SG i homogeneïtzació als 

diferents serveis.  
• Actualització parcial dels equips informàtics de l’estatge de la FEEC amb equips 

nous.  
• Adaptació del sistema de trucades i centraleta mitjançant centraleta virtual. 
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• Ampliació de serveis del web intranet intern de la FEEC amb noves funcionalitats 
de gestió del personal laboral. 

• Actualització de les d’eines internes de control de préstecs i controls d’estocs. 
• Desenvolupament d’una nova versió per comprovar federats. 
• Últimes modificacions de disseny del núvol de servidors de la FEEC adaptats a 

les necessitats actuals i ampliació de la VPN. 
• Adaptació del nou web a noves especificacions de 100 Cims i 50 Barrancs. 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


